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ملحة عن قطر للوقود“وقود”
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“وقود” بتوفري  “وقود” هي �رشكة م�شاهمة حملية مدرجة على لئحة بور�شة قطر منذ عام 2002. تقوم  قطر للوقود 

وتوزيع كل اأنواع الوقود داخل دولة قطر.

 ”QP بداأت “وقود” م�شريتها من خمزون الوقود وتوزيع امل�شتقات البرتولية اململوكة يف ذلك الوقت من ِقبَل “قطر للبرتول

حتت ا�شم “وقود” )ال�رشكة الوطنية لتوزيع الزيوت(. 

وقد امتلكت “نودكو” م�شتودع قطر لتوزيع الوقود الكائن يف منطقة م�شيمري، حيث عملت على تاأمني الديزل واجلازولني 

م�شتودع  اإىل  الوقود  اأنواع  جميع  توريد  ويتم  ال�شهاريج.  من  متكامل  اأ�شطول  خالل  من  قطر  لدولة  الطائرات  ووقود 

الدوحة من خالل خطوط اأنابيب من م�شفاة “قطر للبرتول” يف مدينة م�شيعيد.

قطر للوقود “وقود” هي امل�شوؤولة ح�رشياً عن تاأمني احتياجات قطر من الطاقة، �شواءً من الديزل واجلازولني للمركبات 

والقوارب وال�شناعة، اأو وقود الطائرات ملطار حمد الدويل اجلديد. وذلك كله من خالل اأ�شطول يفوق اأكرث من 600 �شهريجاً 

ناقالً للوقود. وتقوم اأي�شا باأن�شطة تزويد ال�شفن بالوقود داخل املياه القطرية، وا�شترياد مادة البيتومني وت�شويقها من 

اأجل تعبيد الطرق اجلديدة، وتوزيع الغاز امل�شتخدم للطبخ وا�شتعمالت اأخرى، وتوفري زيوت املحركات اخلا�شة بـ“وقود”، 

اإىل جانب امتالك حمطات برتول ع�رشية يف اأرجاء دولة قطر.

متتلك قطر للوقود “وقود” خم�ص �رشكات:

قطر لوقود الطائرات )كيوجت(، وقود لفح�ص املركبات )فاح�ص(، وقود للخدمات البحرية ووقود الدولية واأر�ص اخلليج العقارية.

“وقود” منذ البداية منواً مطرداً مثرياً لالإعجاب، حيث كانت ال�رشكة القطرية الأوىل التي حققت  اأ�شهم  ولقد حققت 

الأرباح منذ البواكري الأوىل لتاأ�شي�شها ويف ال�شنة املالية الأوىل لها. ولقد �شاهم يف حتقيق ذلك الأداء املتميز لـ“وقود” توُفّر 

قاعدة �شلبة من امل�شاهمني، بالإ�شافة اإىل الدور املوؤثر الذي يلعبه كبري امل�شاهمني “قطر للبرتول” والدعم الذي تقّدمه 

قطر للبرتول لقطر للوقود “وقود”.

من اأهداف “وقود” اأن تكون ال�رشكة املتميزة والرائدة يف جمال توفري الطاقة يف املنطقة، على اأ�شا�ص تقدمي اأف�شل اخلدمات، 

وذلك لنيل ر�شا املوظفني والزبائن وامل�شاهمني. 

ولتحقيق ذلك، فاإن “وقود” م�شتمرة يف التخطيط والعمل على العديد من  م�شاريع النمو التي متهد لتو�شعها اإقليمياً ودولياً.

مقدمة
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ر�ؤيتنا للم�شتقبل
“ اأن نكون ال�رشكة الرائدة يف جمال ت�صويق املنتجات 

البرتولية واخلدمات املتعلقة بها على م�صتوى املنطقة ”
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الودية  روح  ت�شودها  ومن خالل خدمات  عالية  ومهنية  بحرفية  عليها  يعتمد  مبتكرة  العمالء حلولً  لكل  نوفر  اأن   •
والراحة والتميز.

اأن نربهن على التعامل بروح امل�شوؤولية واخل�شوع للم�شاءلة يف كل جوانب ن�شاطاتنا.  •
ومن اأجل حتقيق ما ن�شبو اإليه من روؤية ور�شالة م�شتقبلية نقوم بتدريب وتاأهيل كفاءات كوادرنا والعاملني لدينا على   •

جميع امل�شتويات لكي نثبت با�شتمرار اأننا الأف�شل يف جمال عملنا يف عموم املنطقة.

�شنوا�شل جهودنا للو�شول اإىل ن�شبة تقطري يف حدود 50٪ مع نهاية 2018.  •
التقليل اإىل احلد الأدنى من حجم التاأثري يف التوازن البيئي من خالل تقدمي تقنيات جديدة وفق اأحدث املعايري العاملية.  •

ر�شـــالتنا
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اإحدى  من  م�شتوحاة  �شعاراً  واتخاذها  وجت�شيدها  لتكري�شها  “وقود”  ت�شعى  التي  واملثل  القيم  جمموعة  اإن 

اأقوى رموز الرتاث القطري وهي �شجرة ال�شدرة - ممثلة للبيئة القطرية - وال�شم�ص كم�شدر للطاقة. ف�شجرة 

ال�شدرة مبثابة رمز التوطن يف قطر وتعرف ب�شالبتها وقدراتها على حتدي الظروف ال�شعبة والزدهار يف بيئة قطر 

ال�شحراوية القا�شية باأقل قدر ممكن من الرعاية. 

بيته م�شتفيداً من ظلها  احلياة يف فناء  التي قا�شمته  ال�شجرة  اإىل جانب هذه  احلياة  القطري  الإن�شان  وعرف 

على  املناف�شة  من  �شيمكننا  احلديث  �شعارنا  اإن  حياته.  على  ت�شفيها  التي  اجلمال  مب�شحة  ومتمتعاً  الوارف 

امل�شتوى العاملي ويبقى يف الوقت ذاته عامل تذكري لنا مبوطن جذورنا.

�شـــعارنا
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�حلرفيـة

اإن كل ما تقوم به �رشكة “وقود” على ال�شعيدين الداخلي واخلارجي هو جت�شيد لالأ�شلوب احلريف واملهني يف التعامل. 

نحن نطمح لأن نكون ال�رشكة الأف�شل اإدارة يف قطر.

�ل�شالبـة و�ملتانـة

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

�لودّيـة

“وقود” �رشكة تتعامل بحميمية وتنتهج دوماً اأ�شلوباً وديّاً عند التعامل مع عمالئها وكل اجلهات ذات العالقة.

�لتجديـد و�لإبـد�ع

“وقود” �شتكون رائدة ال�شوق يف جمال املنتجات واخلدمات والعمليات املبتكرة.

�شـيادة روح �مل�شـوؤولية و�خل�شوع للم�شـاءلة

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

قيمنا وُمُثلنا



�شيا�شة �لإد�رة �ملتكاملة

14

بـ: اللتزام  خالل  من  عليه  واملحافظة  العمليات  يف  المتياز  لتحقيق  متكامالً  نهجاً  وقود  �رشكة   تعتمد 

احلّد من املخاطر على موظفينا و�رشكائنا. •

حماية البيئة التي نعمل فيها. •

املحافظة على �شالمة عملياتنا و�شالمة اأ�شولنا. •

تقدمي خدمات ومنتجات ذات جودة عالية لعمالئنا. •

التي تنطبق  • والدولية  الإقليمية  والربوتوكولت والتفاقيات  القطرية  والأنظمة  والقواعد  المتثال للقوانني 

على عملياتنا.

امل�شاهمة بالتنمية الجتماعية يف دولة قطر باعتبار وقود �رشكة وطنية. •

بهدف الوفاء باللتزامات اأعاله والتح�شني امل�شتمر يف اأداء اجلودة وال�شحة وال�شالمة والأمن والبيئة، يجب علينا 

اأن نطور نظاماً اإدارياً متكامالً واملحافظة عليه، وذلك وفق معايري وتوجيهات نظام الإدارة الدويل املتعلقة بـ:

اجلودة. •

ال�شحة وال�شالمة املهنية. •

�شالمة الأ�شول و�شالمة والعمليات. •

الأمن. •

باجلودة  املتعلقة  اأهدافها  وقود  اإدارة  حتّدد  وخارجها،  ال�رشكة  داخل  املعنيني،  امل�شلحة  اأ�شحاب  مع  بالت�شاور 

ثقافة  وتن�رش  بالعمليات بكفاءة عالية،  وتتحكم  املطلوبة،  املوارد  وتوفر  والبيئة،  والأمن  وال�شالمة  وال�شحة 

الأمان خالل العمل، وتراقب الأداء، وتراجع دورياً نظام الإدارة وحت�ّشنه مبا يتنا�شب مع ال�رشكة وكفاءتها وفعاليتها.

ومقاولينا  موظفينا  على  وكذلك  واملنتجات  واخلدمات  والأن�شطة  املرافق  جميع  على  ال�شيا�شة  هذه  تّطبق 

الذين يعملون بالنيابة عّنا يف دولة قطر.
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روؤيــة ت�شنــع �لـم�شـتقبل
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�صعادة ال�صيخ/ �صعود بن عبد الرحمن اآل ثاين

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم،

�أ�شحاب �ل�شعادة،

ح�شر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة �مل�شاهمني �لكر�م،

�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

اأرحب بكم جميعاً مبنا�شبة  اأن  ي�رشين وي�رشفني بالإ�شالة عن نف�شي، ونيابة عن اخواين اأع�شاء جمل�ص الإدارة املحرتمني، 

انعقاد اجلمعية العمومية لقطر للوقود وان اأعر�ص على ح�رشاتكم التقرير ال�شنوي الثالث ع�رش ملجل�ص الإدارة مت�شمناً 

عر�شاً موجزاً لأداء ال�رشكة املايل خالل العام 2015.

ال�شابقة  التوقعات  من  الرغم  على  عاملياً  النفط  اأ�شعار  وتراجع  القت�شادية  الأزمة  ا�شتمرار   2015 املن�رشم  العام  �شهد 

املتفائلة باإمكانية حت�شن معدلت النمو العاملي والتي تظهر املوؤ�رشات الأولية تراجعها عن معدلتها ال�شابقة، وعدم وجود 

دلئل على اإمكانية حت�شنها على املدى الق�شري، لقد ا�شتمرت اأ�شعار النفط بالرتاجع وب�شكل مت�شارع خالل العام املذكور  

نتج عنه ت�شجيل معظم الدول امل�شدرة للنفط تراجعاً ملمو�شاً يف اإيراداتها العامة واتخاذها لإجراءات اقت�شادية مت�شددة 

بهدف �شد العجز يف موازناتها العامة والتاأقلم مع امل�شتجدات القت�شادية واجليو�شيا�شية اجلديدة يف املنطقة.

اإل اأن اأداء القت�شاد القطري ليزال �شاخماً بف�شل ال�شيا�شات القت�شادية واملالية التو�شعية احلكيمة التي تنتهجها الدولة 

من اأجل حتقيق معدلت منو اقت�شادي اإيجابية من خالل تنويع م�شادر دخلنا القومي ل�شالح القطاعات غري النفطية. لقد 

العاملية  التقييم  الثقة من قبل موؤ�ش�شات  ا�شتمرار ح�شول القت�شاد القطري على درجات عالية من  النمو  واكب هذا 

واملوؤ�ش�شات الدولية. 

كلمة رئي�س جمل�س �لإد�رة
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�أيها �لأخو�ت و�لأخوة �مل�شاهمني �لكر�م،

اأما بخ�شو�ص الإجنازات التي حققتها قطر للوقود خالل العام املذكور واخلطط امل�شتقبلية للعام القادم، فقد كانت اإيجابية 

وا�شتمراراً مل�شرية النجاح والنمو امل�شتدام التي حر�شت اإدارات وقود املتعاقبة على حتقيقه ل�شالح م�شاهميها و�رشكائها 

يف التنمية. فعلى �شعيد امل�شاريع مت افتتاح 8 حمطات جديدة خالل العام 2015 و�شيتم افتتاح 3 حمطات مع بداية العام 

2016، كما قمنا بتطبيق نظام الدفع الإلكرتوين “وقودي” لل�رشكات والأفراد. اأما بالن�شبة للم�شاريع الأخرى املدرجة �شمن 

خطتنا ال�شرتاتيجية 2016-2020 ف�شتجدونها مف�شلة يف تقرير الإدارة التنفيذية يف الكتاب ال�شنوي 2015.

وفيما يتعلق بالأداء املايل لل�رشكة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 فقد كان متميزاً وميكن اإيجازه على النحو التايل:

بلغت اأرباح العام )بعد ا�شتبعاد حقوق الأقلية( 1٫253 مليون ريال قطري وبنمو قدره 11٪ مقارنة باأرباح العام املا�شي 2014. 

كذلك ا�شتطاعت ال�رشكة حتقيق عوائد جمزية حلملة الأ�شهم حيث جتاوز عائد ال�شهم الواحد )EPS( 14٫84 ريال قطري 

مقارنة بـ 13٫41 ريال للعام املا�شي.

بناءً على النتائج املالية املحققة لهذه الفرتة، وتوقعاتنا لتطورات القت�شاد العاملي واأ�شعار النفط وانعكا�شاته الإقليمية 

والعاملية م�شتقبالً، وبناءً على م�شاريع ال�رشكة وخططها امل�شتقبلية واحتياجاتها التمويلية، فاإنه ي�رشّ جمل�ص الإدارة اأن 

يقدم �شمن جدول اأعمال جمعيتكم املوّقرة تو�شية بتوزيع اأرباح نقدية قدرها )692٫6( مليون ريال قطري بن�شبة 82٪ من 

قيمة راأ�ص املال ال�شمي املدفوع وبواقع )8٫2( ريال لكل �شهم و 8٪ اأ�شهم جمانية، اآخذين بعني العتبار و�شعية ال�شيولة 

احلالية لل�رشكة والحتياجات التمويلية امل�شتقبلية للم�شاريع الراأ�شمالية التي تعتزم ال�رشكة اإكمالها خالل العام 2016.

�شكر وتقدير 

ويف اخلتام يطيب يل اأن اأغتنم هذه الفر�شة لأعرب عن اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير والحرتام ملقام ح�رشة �شاحب ال�شمو 

اآل ثاين  اأمري البالد املفدى واإىل ح�رشة �شاحب ال�شمو الأمري الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة  اآل ثاين  ال�شيخ متيم بن حمد 

و�شمو نائب الأمري ال�شيخ عبد الله بن حمد بن خليفة اآل ثاين لدعمهم املتوا�شل وتوجيهاتهم ال�شديدة، وم�شاندتهم 

امل�شتمرة لوقود مما كان له اأكرب الأثر يف جناح ال�رشكة وازدهارها خالل م�شرية ال�شنوات املا�شية.

وال�شكر كذلك مو�شول ملعايل ال�شيخ عبد الله بن نا�رش اآل ثاين رئي�ص جمل�ص الوزراء ووزير الداخلية ولكافة امل�شوؤولني يف 

املوؤ�ش�شات احلكومية الر�شمية والأهلية على جهودهم املخل�شة لدعم م�شاريع ال�رشكة وتقدمي كل م�شاعدة ممكنة.

خلدمة  املتوا�شل  بالعمل  التزامنا  لهم  وجندد  لل�رشكة  واإخال�شهم  بنا  ثقتهم  على  الكرام  م�شاهمينا  ن�شكر  كذلك 

م�شاحلهم وتنمية ا�شتثماراتهم.

 واأخرياً ولي�ص اآخراً، نثمن جهود العاملني يف ال�رشكة على تفانيهم واإخال�شهم وتعاونهم والذي انعك�ص يف تلك النتائج املالية 

املتميزة، اآملني منهم املزيد من البذل والعطاء ملواجهة كافة التحديات ولتحقيق اأهداف ال�رشكة ملا فيه م�شلحة اجلميع.

اأمتنى لكم التوفيق جميعاً،

و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

ال�صيخ/ �صعود بن عبد الرحمن اآل ثاين 

رئي�ص جمل�ص الإدارة
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نتطلع نحو �مل�شتقبل بثقة
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�شري �مل�شروعات �لرئي�شية لقطر للوقود

�أولً: حمطات �لوقود و�مل�شروعات �لأخرى 

خالل  ت�شغيلها  ومت  اكتملت  حمطات   1-1 

العام 2015:   

ا�شتطاعت قطر للوقود خالل 2015 افتتاح وت�شغيل 8 حمطات 

جديدة يف مناطق خمتلفة من الدولة وعلى النحو التايل:

١- حمطة وقود الوجبة: 

يف   2015 مار�ص  �شهر  يف  الوجبة  حمطة  للوقود  قطر  افتتحت 

منطقة جنوب الوجبة.

رعى حفل الفتتاح �شعادة ال�شيخ �شعود بن عبد الرحمن اآل ثاين 

رئي�ص جمل�ص الإدارة وال�شادة اأع�شاء املجل�ص ومب�شاركة املهند�ص 

عن  وممثلني  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  الكواري  جهام  اإبراهيم 

اجلهات الر�شمية والأهلية، اإ�شافة اإىل الإدارة العليا لوقود.

تعترب حمطة الوجبة اأوىل امل�شاريع التي مت افتتاحها خالل العام 

املذكور وحتتل الرقم 24 يف �شل�شلة حمطات وقود املزمع اقامتها 

عن اأن�صطة ال�رشكة ونتائجها املالية للعام ٢٠١٥ وخططها امل�صتقبلية

تقرير �لإد�رة �لتنفيذية

ح�شـر�ت �ل�شادة �مل�شاهمني �لكر�م:

ي�رشين اأن اأعر�ص على ح�رشاتكم تقريرنا املف�شل لأهم اإجنازات ال�رشكة ونتائجها املالية املحققة خالل ال�شنة املالية 2015 اإ�شافة 

اإىل خططها وم�شاريعها احلالية وامل�شتقبلية وذلك على النحو التايل.

املهند�س/ اإبراهيم جهام الكواري

الرئي�ص التنفيذي
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تت�شف  والتي  املنطقة  احتياجات  لتلبي  ت�شميمها  مت  وقد 

اخلدمات  كافة  وتقدم  كبرية  عمرانية  وكثافة  مرورية  بحركة 

�شل�شلة  خالل  من  متوينية  ومواد  برتولية  مواد  من  الأ�شا�شية 

�شدرة، اإ�شافة اإىل خدمة غ�شيل ال�شيارات واخلدمات الأخرى من 

ور�ص غيار الزيوت والإ�شالح وال�رشاف الآيل وغريها.

افتتاح حمطة وقود الوجبة

حمطة وقود الوجبة 

٢- حمطة وقود جلميلية: 

مت افتتاح املحطة يف �شهر مايو 2015 يف منطقة جلميلية والتي 

تبعد حوايل 70 كم تقريباً عن العا�شمة الدوحة.

الرئي�ص  الكواري  جهام  اإبراهيم  املهند�ص  الفتتاح  حفل  رعى 

الإدارة وممثلني  اأع�شاء جمل�ص  التنفيذي لوقود ومب�شاركة بع�ص 

عن اجلهات الر�شمية والأهلية والإدارة العليا لوقود.

تعترب حمطة جلميلية امل�رشوع رقم 25 الذي يتم افتتاحه �شمن 

ت�شتخدم  حمالت   9 املحطة  وت�شم  وقود  حمطات  �شل�شلة 

لأغرا�ص جتارية، اإ�شافة اإىل مرافق لتقدمي اخلدمات الأ�شا�شية من 

منتجات برتولية ومواد متوينية وغ�شيل وزيوت وغري ذلك.

حمطة وقود جلميلية

افتتاح حمطة وقود جلميلية

٣- حمطة وقود لقطيفية:

لقطيفية  منطقة  يف   26 رقم  املحطة  للوقود  قطر  افتتحت 

ال�شيخ  �شعادة  الفتتاح  رعى حفل  يوليو 2015 حيث  �شهر  يف 

وبح�شور  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ثاين  اآل  الرحمن  عبد  بن  �شعود 

اأع�شاء املجل�ص وممثلني عن املجتمع املحلي والإدارة العليا لوقود.

جميع  مربع  مرت  اآلف   5 م�شاحتها  تتجاوز  التي  املحطة  تقدم 

اأنواعها  بكافة  البرتولية  املواد  اإىل  اإ�شافة  الأ�شا�شية،  اخلدمات 

والبوتاجاز ومتجر �شدرة وور�ص ال�شيانة.

افتتاح حمطة وقود لقطيفية

حمطة وقود لقطيفية
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٤- حمطة وقود الوكرة: 

حمطة  للوقود  قطر  افتتحت   ،2015 �شبتمرب  �شهر  نهاية  مع 

"فاح�ص"  الفني  للفح�ص  مركزاً  كذلك  ت�شم  والتي  الوكرة 

لتكون املحطة رقم 27 يف �شل�شلة حمطات وقود.

اآل  الرحمن  ال�شيخ �شعود بن عبد  الفتتاح �شعادة   رعى حفل 

من  وعدد  التنفيذي  والرئي�ص  املجل�ص  اأع�شاء  ومب�شاركة  ثاين 

ال�شيوف من املجتمع املحلي واجلهات الر�شمية ذات العالقة.

النمط  متثل  انها  م�شاحتها حيث  بكرب  اجلديدة  املحطة  تتميز 

اجلديد الذي �رشعت وقود يف اتباعه وهو اأن ت�شم بع�ص املحطات 

كبرية احلجم، مراكز لفح�ص املركبات "فاح�ص" كما هو احلال يف 

الوكرة وغريها من املحطات قيد البناء والت�شميم.

بالن�شبة  الأهمية  من  كبري  جانب  على  الوكرة  حمطة  تعترب 

التخييم  ومناطق  م�شيعيد  منطقة  وملرتادي  الوكرة  ملنطقة 

على  عايل  وطلب  كبرية  مرور  كثافة  توجد  حيث  وال�شطياف 

املنتجات البرتولية يف تلك املناطق من الدولة.

حمطة وقود الوكرة

حمطة وقود الوكرة

٥- حمطة وقود الذخرية: 

وقود  حمطات  �شل�شلة  من   28 رقم  املحطة  هي  الذخرية 

واخلام�شة خالل العام 2015 يف منطقة الذخرية باخلور. 

مت الفتتاح يف �شهر نوفمرب 2015 برعاية �شعادة ال�شيخ �شعود 

ومب�شاركة  وقود  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ثاين  اآل  الرحمن  عبد  بن 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة واملهند�ص اإبراهيم جهام الكواري الرئي�ص 

التنفيذي لوقود وبع�ص ال�شيوف والإدارة التنفيذية.

باأهمية كبرية  اخلور  الذخرية يف منطقة  افتتاح حمطة  يحظى 

نظراً للطلب املتزايد على املنتجات البرتولية واخلدمات الأخرى يف 

ال�شناعية  املن�شاآت  ارتفاع عدد  ال�شمال وذلك ب�شبب  منطقة 

ال�شمال،  منطقة  يف  ال�شكنية  املجمعات  وعدد  والتجارية 

الن�شاط  التوقف عن  الأهلية  اإىل اعالن بع�ص املحطات  اإ�شافة 

اأما لأعمال ال�شيانة اأو تغيري طبيعة الن�شاط التجاري والتحول 

اإىل ن�شاطات اأخرى اأكرث ربحية من املحروقات.

افتتاح حمطة وقود الذخرية

حمطة وقود الذخرية

٦- حمطة وقود بن درهم: 

مت افتتاح حمطة وقود بن درهم يف منطقة رو�شة اخليل يف قلب 

الدوحة يف �شهر نوفمرب 2015 برعاية �شعادة ال�شيخ �شعود بن 

عبد الرحمن اآل ثاين رئي�ص جمل�ص اإدارة وقود وعدد من ال�شيوف 

ولريتفع عدد حمطاتها اإىل 29 حمطة. 

من  عدد  اأكرب  خلدمة  ا�شرتاتيجياً  درهم  بن  حمطة  موقع  يعترب 

العمالء يف و�شط الدوحة ويف منطقة رو�شة اخليل والتي تعترب 

منطقة ازدحام مروري وبحاجة ما�شة لتلك اخلدمات نظراً لعدم 

وجود عدد كاف من املحطات خلدمة هذه املناطق.

تقدم املحطة اجلديدة جميع اأنواع املنتجات البرتولية واخلدمات 

ا�شالح  وور�ص  زيوت  وغيار  غ�شيل  من  لها  املرافقة  الأخرى 

وبوتاجاز وغريها.
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افتتاح حمطة وقود بن درهم

حمطة وقود بن درهم

 ٧- حمطة وقود الريان اجلديد:

الريان هي املحطة ال�شابعة التي يتم افتتاحها يف �شهر نوفمرب 

اإطار  يف  وذلك   30 اإىل  حمطاتها  عدد  لريتفع  املذكور  العام  من 

خطة التو�شع امل�شتمرة التي تنتهجها ال�رشكة لتعزيز �شبكة 

اأينما  الدولة  اأرجاء  ملختلف  تغطيتها  على  والعمل  حمطاتها 

توجد جتمعات �شكنية اأو ن�شاطات �شناعية اأو جتارية.

متتد حمطة الريان اجلديد على م�شاحة تتجاوز 6 اآلف م2 تقريباً 

لتقدمي  مرافق  البرتولية،  املنتجات  اإىل م�شخات  اإ�شافة  وت�شم 

وحمالت  الإ�شالح  وور�ص  ال�شيارات  كغ�شيل  الأخرى  اخلدمات 

لأغرا�ص التاأجري، اإ�شافة اإىل �شل�شلة �شدرة للتجزئة والبوتاجاز.

حمطة برتول الريان اجلديد

افتتاح حمطة برتول الريان اجلديدة

٨- حمطة وقود امل�صحبية:

تعترب حمطة برتول امل�شحبية املحطة الثامنة التي ا�شتطاعت 

قطر للوقود افتتاحها خالل العام 2015 ولريتفع عدد حمطاتها 

اإىل 31. تقع حمطة امل�شحبية على طريق �شلوى وعلى م�شاحة 

ببيع  املتعلقة  اخلدمات  كافة  وتقدم  مربع  مرت  اآلف   10 تتجاوز 

ومراكز  كالغ�شيل  الأخرى  اخلدمات  من  ذلك  وغري  املحروقات 

�شدرة والبوتاجاز.

يعترب موقع حمطة امل�شحبية مهماً نظراً لأنها تخدم املرتادين 

يحظى  والذي  احلدودية  املنطقة  اإىل  ي�شل  والذي  �شلوى  خلط 

بكثافة مرور كبرية وتواجد �شكاين كثيف.

حمطة برتول امل�سحبية

1-2 حمطات يف مرحلة الإن�شاء: 

يجري العمل حالياً يف 18 حمطة قيد الإن�شاء. تختلف مراحل 

الإجناز من م�رشوع لآخر حيث قطع البع�ص منها مراحل متقدمة 

الأول من  الربع  ت�شغيلها خالل  ويتوقع  الكتمال  اأو�شكت على 

العام القادم 2016. 

تقع هذه امل�شاريع يف املناطق التالية: 

)حمطة  التالية  امل�شاريع  وت�شم  و�شط:  الدوحة  مناطق   - اأ

املنتزه و م�شريب - الريان، والغامن القدمي(.

مناطق الدوحة �شمال: وت�شم )حمطتي لو�شيل - العقلة  ب- 

والثميد - �شارع الرفاع(.

مناطق الدوحة غرب: وفيها م�رشوع حمطة الب�شاط الأخ�رش. ج- 
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طريق �شلوى: وتقام فيها حمطة اأبو نخلة وامل�شحبية. د- 

هـ- طريق ال�شمال: وت�شم )حمطات عني �شنان - فليحة ومدينة 

ال�شمال واخلور(.

الطريق ال�شاحلي: وفيها حمطة �شمي�شمة. و- 

)الوكرة  هي  حمطات   3 بناء  عليها  ويتم  م�شيعيد:  طريق  ز- 

جنوب، والوكري وامل�شاف(. 

وادي  حمطة  اإقامة  يتم  وفيه  غرب:  �رشق  اجلنوبي  الطريق  ح- 

اأبا �شليل.

1- 3 حمطات يف مرحلة املناق�شة والت�شميم: 

هناك 4 حمطات يف مرحلة املناق�شة وهي: مدينة لو�شيل )جبل 

ثعيلب( والثمامة والكرعانة واأم قرن، بينما هناك حمطتان هما 

را�ص لفان واملزروعة يف مراحل الت�شميم.

1-4 حمطات قيد التخ�شي�ص:

لإقامة حمطات جديدة تقع يف مناطق  مت تخ�شي�ص 29 موقعاً 

خمتلفة من الدولة ويتم التن�شيق مع هيئة التخطيط العمراين 

اإقامة  يف  لل�رشوع  متهيداً  بذلك  املتعلقة  الإجراءات  ل�شتكمال 

تلك امل�شاريع.

1- 5 تو�شعة ملحطات قائمة:

مت النتهاء من تو�شعة حمطة املدينة ال�شناعية ومعيذر بينما 

واخلليج  البنات  وادي  من  املبا�رشة يف كل  على  الأعمال  تو�شك 

الغربي حيث �شيتم اإ�شافة حمالت جتارية اأو غ�شيل �شيارات اأو 

خدمات اأخرى. 

وهناك م�شاريع تو�شعة يف حمطات ال�شيلية وم�شيمري غرب 

اكتمال  ويتوقع  واملوافقات.  الت�شاميم  مراحل  يف  والغرافة 

جميع امل�شاريع قيد الإن�شاء ويف مراحل الت�شميم واملناق�شة 

خالل العام 2016.

:)Mobile( 1-6 املحطات املتنقلة 

ل�شد  الأخرية  الفرتة  خالل  املتنقلة  املحطات  وقود  ا�شتخدمت 

بع�ص  اغالق  ب�شبب  املناطق  بع�ص  يف  حدث  الذي  النق�ص 

املحطات الأهلية لفرتة موؤقتة لأعمال ال�شيانة اأو نهائياً ب�شبب 

اخلدمات  جميع  املتنقلة  املحطة  وتقدم  العمل  طبيعة  تغيري 

البرتولية  للمنتجات  بالن�شبة  الثابتة  املحطات  تقدمها  التي 

ومتتاز بكونها �شهلة الرتكيب ول حتتاج اإىل بنية حتتية كما هو 

احلال يف املحطات الثابتة.

1-7 مراكز الفح�ص الفني )فاح�ص(:

١- مركز فاح�س م�صيمري: 

رئي�ص  ثاين  اآل  الرحمن  عبد  بن  �شعود  ال�شيخ  �شعادة  رعى 

جمل�ص اإدارة قطر للوقود افتتاح مركز م�شيمري للفح�ص الفني 

 2015 يناير  �شهر  يف  م�شيمري  منطقة  يف  )فاح�ص(  للمركبات 

وبح�شور اأع�شاء املجل�ص والرئي�ص التنفيذي وال�شيوف الكرام.

الذكية  فاح�ص  مراكز  �شل�شلة  يف  الثاين  م�شيمري  مركز  يعترب 

والتي تعتمد نظام النافذة الواحدة حيث ت�شتخدم تكنولوجيا 

العميل  وي�شتطيع  الفح�ص  عمليات  يف  الدقة  عالية  حديثة 

اإكمال كافة اإجراءات الفح�ص مبا فيها دفع املخالفات )اإن وجدت( 

فرتة  يف  التجديد  ا�شتمارة  وا�شتخراج  ال�شيارة  على  والتاأمني 

زمنية ق�شرية ومن نف�ص املركز.

مركز فاح�ص م�سيمري

افتتاح مركز فاح�ص م�سيمري 

٢- مركز فاح�س الوكرة:

افتتحت قطر للوقود يف �شهر �شبتمرب 2015 مركز فاح�ص الوكرة 

لتكون املركز الثالث �شمن �شل�شلة مراكز فاح�ص الذكي.

اآل  الرحمن  ال�شيخ �شعود بن عبد  الفتتاح �شعادة   رعى حفل 

وال�شادة  التنفيذي  الرئي�ص  ومب�شاركة  الإدارة  رئي�ص جمل�ص  ثاين 

ال�شيوف حيث يقع املركز �شمن حمطة الوكرة ويقدم خدمات 

فح�ص املركبات ملناطق الوكرة وما حولها مما ي�شهم يف تخفيف 

حدة الزدحام على مراكز الفح�ص الأخرى. املركز املذكور يعمل 

بنظام فاح�ص الذكي والنافذة الواحدة كما هو احلال يف مراكز 

فاح�ص الذكية الأخرى. 
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مركز فاح�ص الوكرة

٣- مراكز فاح�س اجلديدة قيد الإن�صاء: 

تتقدم  حيث  لفاح�ص  جديدة  مراكز   5 يف  حالياً  العمل  يجري 

اأعمال مركز ال�شحانية والذي يتوقع ت�شغيله خالل الربع الثالث 

من العام 2016، كما جتري اأعمال الإن�شاء يف مراكز اخلور والوكري 

واملزروعة �شمن مواقع حمطات البرتول يف هذه املناطق ويتوقع 

فاح�ص  مركز  اأما   .2016 الرابع  الربع  املراكز خالل  ت�شغيل هذه 

حمطة  بجانب  املوقع  نقل  على  حالياً  العمل  فيجري  ال�شمال 

برتول ال�شمال اجلديدة.

ثانياً: �لن�شاطات �لت�شويقية

2-1 ن�شاطات التجزئة: 

التجزئة  ن�شاطات  اإيرادات  اجمايل  يف  منواً   2015 العام  �شهد 

التي تقدمها وقود يف حمطاتها اأو مراكز �شدرة خارج املحطات 

حيث منت اإيراداتها بن�شبة 4٫4٪ وارتفعت اإىل 296٫5مليون عام 

2015 رغم تراجع اإيرادات مركز �شدرة بن�شبة 4٫8٪ والذي يعزى 

ان�شاءات  باأعمال  لأ�شباب تتعلق بقيام هيئة ال�شغال العامة 

ووادي  والريان  الهالل  مثل  الرئي�شية  املحطات  بع�ص  ملداخل 

البنات وال�شناعية وم�شيمري مما دفع العمالء للتوجه ملحطات 

اأخرى، اإ�شافة ملنع بيع التبغ يف حمطات وقود. كما احتلت ور�ص 

الإ�شالح والإطارات املركز الأول يف منو مبيعاتها ال�شنوية والتي 

ال�شـيارات  جتاوزت ن�شـبتها 20٪ للعام املذكور تليها غ�شـيل 

اليدوي 18٫3٪. ويو�شح الر�شم البياين مبيعات الأن�شطة للعام 

2015 مقارنة بالعام املا�شي. 

2015 

160٫00

مليون

ريال

ن�شاطات �لتجزئة

80٫00

120٫00

40٫00

0٫00

�شل�شلة �شدرة

152٫60 160٫40

2014 

ور�ص الإ�شالح

65٫20 54٫20

غيار الزيوت

38٫80 34٫50

غ�شيل يدوي

27٫10 22٫90

غ�شيل اآيّل

12٫80 11٫90

 

ومما يجدر ذكره بهذا اخل�شو�ص اأن خدمات قطر للوقود وخا�شة 

ور�ص الزيوت والإ�شالح تلقى اقبالً متزايداً وحتظى بثقة العمالء 

فنيون  يقدمها  عالية  جودة  ذات  املقدمة  املنتجات  باعتبار 

بيئة عمل نظيفة. ذووا كفاءة عالية وتقدم يف  متخ�ش�شون 

تقدمي اخلدمة مبهنية عالية وابت�سامة �سادقة

2-2 البوتاجاز:

9٫6٪ مقارنة  البوتاجاز جتاوز  العام 2015 منواً يف مبيعات  �شهد 

الإجمالية  املبيعات  ارتفعت  املا�شي 2014 حيث  العام  مببيعات 

مقارنة   2015 للعام  مرتي  122٫165طن  اإىل  البوتاجاز  من 

بـ 111٫497 طن مرتي للفرتة ال�شابقة 2014. 

وميكن تف�شيل ذلك على النحو التايل: 

:Bulk البوتاجاز بالكميات •

ارتفعت مبيعات البوتاجاز بالكميات بن�شبة 9٫9٪ خالل العام 2015 

اإىل 36٫791  املباعة  الكميات  املا�شي حيث و�شلت  بالعام  مقارنة 

طن مرتي لعام 2015 مقارنة ب 33٫477 طن مرتي للعام 2014. 

حتر�ص وقود على تطبيق اف�سل معايري ال�سالمة العاملية يف نقل وتوزيع البوتاجاز 
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خفيف،

�شـفاف و�آمن

مبيعات وقود من البوتاجاز بالكميات ح�شب القطاعات 

القت�شادية )طن مرتي(

القطاع
2014 

)طن مرتي(

2015 

)طن مرتي(
٪ التغري

7921٫00627٫0القطاع ال�شكني

25٫14728٫95315٫1القطاع التجاري

-9٫4 7٫5386٫831القطاع ال�شناعي

9٫9 ٣٣.٤٧٧٣٦.٧٩١الإجمايل

يالحظ تراجع القطاع ال�شناعي بن�شبة 9٫4 ٪ ب�شبب حتول بع�ص امل�شاريع التي كانت 

ت�شتخدم البوتاجاز اإىل الغاز الطبيعي.

• البوتاجاز بالأ�صطوانات:

املعدنية  الإ�شطوانات  لإحالل  احلثيثة  اجلهود  من  الرغم  على 

وبيعها  تعبئتها  يتم  التي  املعدنية  الإ�شطوانات  اأن  اإل  ب�شفاف 

مل ت�شجل اإنخفا�شاً ملمو�شاً خالل العام 2015 وبقيت يف حدود 

للعام 2014. وقد  اأ�شطوانة مقارنة ب 5،12 مليون  5٫15 مليون 

يتم  ب�شفاف  املعدنية  الإ�شطوانات  لإحالل  خطة  وقود  و�شعت 

ال�شوق  يف  اأرباكاً  ومرن حتى ل حتدث  تدريجي  ب�شكل  تطبيقها 

التعوي�ص  قيمة  رفع  مت  حيث  للعمالء  حوافز  منح  ومت  املحلي 

لالإ�شطوانة املعدنية التي يتم ا�شتبدالها ب�شفاف من 50 ريال اإىل 

100 ريال. كما مت التعاقد مع بع�ص موزعي الإ�شطوانات املعدنية 

املوؤهلني لتوزيع �شفاف اأي�شاً و�شيتم زيادة عددهم م�شتقبالً.

املعدنية  الأ�شطوانات  مبيعات  التايل  البياين  الر�شم  ويو�شح 

و�شفاف التي متت تعبئتها خالل تلك الفرتة.

 

 يظهر الر�شم اأن اأ�شطوانات �شفاف 12 كغم التي مت بيعها خالل 

مليون   1٫9 اإىل حوايل  لت�شل   ٪44٫4 بن�شبة  ارتفعت  قد  الفرتة 

�شفاف  اأ�شطوانات  مبيعات  منت  بينما   2015 لعام  اأ�شطوانة 

6 كغم بن�شبة 21٫6٪ لت�شل اإىل 45 األف اأ�شطوانة مت تعبئتها 

وبيعها خالل العام مقارنة بـ 37 األف اأ�شطوانة للعام 2014.
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2-3 الغاز الطبيعي

 :)CNG ال�شناعي وامل�شغوط(  

يحظى الغاز الطبيعي )ال�شناعي وامل�شغوط CNG( باأهمية كربى 

 .)CNG لدى خطط وقود امل�شتقبلية وخا�شة )الطبيعي امل�شغوط

ويو�شح اجلدول التايل ذلك:

)MMBTU( مبيعات الغاز الطبيعي باملليون وحدة حرارية

التغري )٪(20142015القطاع

253٫056482٫61290٫7ال�شناعات 

- 64٫68551٫78919٫9حمطة قطر للبرتول 

٣١٧.٧٤١٥٣٤.٤٠١٦٨.٢الإجمايل

ارتفعت مبيعات الغاز الطبيعي بن�شبة 68٪ خالل العام 2015 

لتو�شيع  للوقود  قطر  تخطط  املذكور.  اجلدول  يو�شح  كما 

نطاق ا�شتخدامات الغاز الطبيعي امل�شغوط من خالل اقامة 

خالل  من  ذلك  ويتم  القادمة،  الفرتة  خالل  جديدة  حمطات 

التعاون الفني مع قطر للبرتول باعتبارها املزود الرئي�شي للغاز 

الطبيعي يف دولة قطر.

اإحدى حمطات وقود لتعبئة الغاز الطبيعي امل�سغوط

2-4 البيتومني: 

تراجعت مبيعات البيتومني الإجمالية )بنوعية العادي واملح�شن( 

بن�شبة 10٫2٪ خالل العام 2015 حيث و�شلت الكميات املباعة 

من النوعني اإىل 68٫927 طن مرتي لعام 2015 مقارنة ب 76٫745.

املبيعـات  انخف�شت   70/60 العادي  للبيتومني  فبالن�شــبة 

اإىل 59٫890 طن لعام 2015، كما  من 67٫628 طن عام 2014 

انخف�شت مبيعات املح�شن )البوليمر( كذلك من 9٫117 طن 

عام 2014 اإىل 9٫037 طن لعام 2015.

 وميكن اإيجاز اأهم التطورات يف ت�شويق املبيعات للبيتومني للعام 

2015 على النحو التايل: 

ملنتج  موا�شفات  بو�شع  العامة  الأ�شغال  هيئة  قامت   -1

م�شـاريعها  يف  ا�شـتعماله  يف  ترغب  الذي  البيتومني 

ملا  متاماً  مطابقة  وقود  موا�شفات  وكانت  امل�شتقبلية 

اعتمدته الهيئة لذلك قررت التعاقد مع وقود ل�رشاء كميات 

كبرية ل�شتخدامها يف الأر�شفة والطرق وغريها. 

تلبية ملتطلبات هيئة الأ�شغال العامة تعمل وقود حالياً على   -2

زيادة طاقة التخزين والت�شغيل لديها من خالل بناء خزانات 

جديدة ت�شل طاقتها اإىل 1٫000 طن مرتي �شهرياً. وقد مت ذلك 

بعد اأن وقعت وقود يف مار�ص 2014 مذكرة تفاهم مع اأ�شغال 

لهذا الغر�ص.

3- تخطط وقود لرفع طاقة التخزين والت�شغيل اجلديدة اإىل 3٫000 

طن لتتمكن من تلبية متطلبات اأ�شغال و�شيتم ا�شافة وحدة 

ا�شافة  مع  ال�شاعة  يف  مرتي  طن   40 بطاقة  البوليمر  خللط 

خزانني جديدين ب�شعة تخزينية تتجاوز )200( طن مرتي.

مت �رشاء �شفينة جديدة بطاقة ت�شغيلية ت�شل اإىل 3٫500 طن   -4

مرتي لأغرا�ص نقل البيتومني من البحرين وجنوب اآ�شيا واأوروبا.

مبيعات البيتومني للعام 2015 )طن مرتي( 

القطاع
2014 

)طن مرتي(

2015 

)طن مرتي(
التغري )٪(

- 67٫62859٫89011٫4البيتومني

- 9٫1179٫0370٫9البيتومني املح�شن

- ٧٦.٧٤٥٦٨.٩٢٧10٫2املجموع

2-5 الزيوت وال�شحومات: 

�شجلت مبيعات زيوت ال�شيارات منواً بن�شبة 29٫5٪ للعام 2015 

وجتاوزت4٫1 مليون ليرت مقارنة بالعام 2014. اأما مبيعات زيوت 

 ٪86٫5 ن�شبة  اإىل  و�شل  كبري  ب�شكل  تراجعت  فقد  ال�شفن 

للعام 2015.

هندسـة التفوق
في األداء
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3-2 وقود للخدمات البحرية: 

العام 2015  البحرية تطوير خدماتها خالل  وقود للخدمات  وا�شلت 

على ال�شعيدين الكمي والنوعي وميكن اإيجاز ذلك على النحو التايل:

لفان  را�ص  �شدرة  وهي:  �شفن   6 حالياً  وقود  اأ�شطول  ي�شم   -1

الوجبة و�شدرة اخلليج  الوكرة و�شدرة  و�شدرة م�شيعيد و�شدرة 

الزبارة  �شدرة  هي  اأخرى  �شفينة  �رشاء  مت  كما  الدوحة  و�شدرة 

اخلدمة  �شتدخل  مرتي  طن   7000 اإىل  ت�شل  ا�شتيعابية  بطاقة 

اإىل  جمتمعة  ال�شفن  لهذه  الت�شغيلية  الطاقة  وت�شل  قريباً 

حوايل 62 األف طن مرتي تقريباً.

�شدرة  وهي  جديدة  �شفن   3 بناء  حالياً  يجري  لذلك  واإ�شافة 

ا�شتيعابية  بطاقة  وال�شفلت  الزيوت  نقل  لأغرا�ص  الغارية 

خالل  وت�شليمها  اكتمالها  ويتوقع  مرتي  طن   3500 اإىل  ت�شل 

�شدرة  بناء  حالياً  يتم  كذلك   .2016 العام  من  الثاين  الن�شف 

طن   950 بطاقة  الرميلة  و�شدرة  مرتي  طن   4000 بطاقة  قطر 

والثانية  وال�شفلت  الزيوت  لأغرا�ص  الأوىل  و�شت�شتخدم  مرتي 

لتزويد املياه لأغرا�ص جتارية. ويتوقع اكتمال بناء ال�شفينتني خالل 

الن�شف الثاين من العام احلايل 2016.

2- على ال�شعيد الفني والت�شغيلي قامت ال�رشكة بالعديد من 

لبع�ص  والتاأهيل  وال�شيانة  الرتخي�ص  باإعادة  املتعلقة  الإجنازات 

اإيراداتها  تزداد  ان  يتوقع  والتي  التاأجري  لغايات  العاملة  ال�شفن 

خالل الفرتة القادمة.

�سدرة راأ�ص لفان

�سدرة الزبارة - اأحدث �سفينة تن�سم لأ�سطول وقود

كذلك تراجعت مبيعات تزويد ال�شفن HFO بن�شبة 24٫3 ٪ للعام 

احلايل 2015. ويعزى النخفا�ص يف هذين املنتجني لأ�شباب تتعلق 

بحجم مبيعات قطر للوقود ل�رشكة ناقالت خالل الفرتة املذكورة. 

اإيجابية بعد  نتائج  ان ت�شجل  ال�شفن  تزويد  ويتوقع لت�شهيالت 

الغر�ص  لهذا  �شفن   3 �رشاء  مت  حيث  احلايل  م�رشوعها  اكتمال 

وو�شع خطط مدرو�شة لتقدمي هذه اخلدمات بكفاءة عالية.

ثالثاً: �ل�شركات �ململوكة و�لتابعة لوقود

3-1 وقود لفح�ص املركبات )فاح�ص(: 

يف  الذكي  لفاح�ص  جديدة  مراكز  بافتتاح   2015 العام  متيز 

منطقتي م�شيمري والوكرة والتي تعمل بنظام النافذة الواحدة 

ويتوقع افتتاح مراكز اأخرى قريباً.

 كذلك ا�شتطاعت وقود التعاقد مع �رشكة قطر للتاأمني لتقدمي 

تاأمني  التعامل مع �رشكات  ويتوقع  التاأمني يف مراكزها  خدمات 

اأخرى خالل الفرتة القادمة. 

متكنت فاح�ص خالل العام 2015 من زيادة عدد ال�شيارات التي مت 

فح�شها 8٫3٪ مقارنة بالعام 2014 حيث جتاوز عدد ال�شيارات التي 

ب  مقارنة   2015 لعام  �شيارة   921٫472 الفني  للفح�ص  خ�شعت 

851٫202 �شيارة للعام 2014 كذلك ازداد عدد ال�شاحنات املقطورة 

التي يتم ختم القاعدة )VIN( لكل �شاحنة ب�شكل كبري.

ا�ستخدام اأحدث الأنظمة واملعدات للفح�ص الفني

منوذج مركز فاح�ص الذكي
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:QJet 3-3 قطر لوقود الطائرات 

املكلفة  الوحيدة  ال�رشكة  )كيوجت( هي  الطائرات  لوقود  قطر 

بتزويد الطائرات التي ت�شتخدم مطار حمد الدويل اجلديد بالوقود 

من  العاملية  للموا�شفات  املطابق   Jet-A1 التجاري  النوع  من 

حيث اجلودة وال�شالمة. تتعامل ال�رشكة مع ما يزيد عن60 �رشكة 

الأخرى  اخلدمات  �رشكات  اإىل  بالإ�شافة  املطار،  ت�شتخدم  طريان 

وحتتل اخلطوط اجلوية القطرية املرتبة الأوىل من حيث الأهمية 

يف قائمة عمالء ال�رشكة.

يعترب العام 2015 مميزاً يف تاريخ كيوجت حيث �شهد تزويد ال�رشكة 

ودخلت  العري�ص  الهيكل  ذات   WB×A350 ايربا�ص  طائرة  لأول 

اجلوية  اخلطوط  �رشكة  وقامت  العامل  م�شتوى  على  اخلدمة 

القطرية ب�شمها لأ�شطولها. كما �شهد العام احتفال كيوجت 

بالذكرى 25 عاماً على تاأ�شي�شها. وح�شولها على �شفة ال�رشيك 

ال�شرتاتيجي يف منظمة الحتاد الدويل للنقل اجلوي IATA والذي 

مرموقة  مكانة  على  واحل�شول  دولية  �شمعة  ال�رشكة  مينح 

الع�شوية  مع  وتزامنا  الطريان.  جمال  يف  العاملة  املنظمات  يف 

ان�شمامها لع�شوية  باملوافقة على  ال�شابقة، حظيت كيوجت 

املنظمة  وهي   )JIG( منظمة  امل�شرتكة  التفتي�ص  جمموعة 

الرائدة يف جمال موا�شفات وقود الطائرات واملعرتف بها دولياً يف 

جمالت مراقبة جودة وقود الطائرات على م�شتوى العامل.

رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي على منت الطائرة اجلديدة

ر�بعاً: �إد�رة �ل�شوؤون �لإد�رية

وا�شلت اإدارة ال�شوؤون الإدارية خالل العام 2015 تطوير هياكلها 

الإدارية من خالل اإحداث وحدات اإدارية جديدة ودمج اإدارات قائمة 

مع اأخرى لرفع الكفاءات الإنتاجية لل�رشكة. 

املوارد  لتنمية  تدريبية  وبرامج  ال�رشكة خطط  و�شعت  كذلك 

الكفاءات  ا�شتقطاب  على  الرتكيز  مع  وتطويرها  الب�رشية 

الرئي�شية  املهام  لتويل  وتدريبها  واملوؤهلة  ال�شابة  القطرية 

العليا يف ال�رشكة.

ملمو�ص  ب�شكل  التقطري  ن�شبة  رفع   2015 العام  و�شهد 

ومت�شارع، كما مت عقد دورات تدريبية متنوعة.

وميكن اإيجازها على النحو التايل:

١- دورة تدريبية يف �صوؤون ال�صالمة والأمان:

ال�شالمة  اإدارة  مع  وبالتن�شيق  الإدارية  ال�شوؤون  اإدارة  نظمت 

والأمان  ال�شالمة  اأعمال  على  تدريبية  دورة  وقود  يف  وال�شحة 

ميدانياً.  معه  التعامل  وكيفية  البوتاجاز  جمالت  يف  امليداين 

�شارك يف الدورة م�شوؤولو الأق�شام يف اأمور ال�شالمة والأمان يف 

م�شتودع الدوحة وعمليات البوتاجاز.

٢- دورة تدريبية يف قيادة ال�صالمة وانعدام احلوادث:

وح�رشها  الغاز  مع عمليات  وبالتعاون  الإدارية  ال�شوؤون  نظمتها 

م�شاركون من هذه الإدارات. وقد ركزت الدورة على �شوؤون ال�شالمة 

والأمان يف عمليات البوتاجاز و�شولً اإىل درجة �شفر من احلوادث.
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٣- دورة تدريبية يف برامج الأمان للحا�صب الآيل:

واتخاذ  احلا�شوبية  الأنظمة  حماية  بكيفية  الدورة  تتعلق 

من  الربامج  وحماية  احلا�شوبية  القر�شنة  كمنع  الإجراءات 

ق�شم  يف  احلماية  اأنظمة  موظفوا  فيها  �شارك  وقد  الخرتاق 

تكنولوجيا املعلومات يف وقود. 

٤- موؤمتر اجلودة والتنمية الب�رشية: 

الذي  الب�رشية  والتنمية  اجلودة  موؤمتر  فعاليات  وقود يف  �شاركت 

مت عقده يف الدوحة. يهدف املوؤمتر الذي يعقد حتت عنوان "اجلودة 

تطبيق نظم  اأهمية  ال�شوء على  اإلقاء  اإىل  الب�رشية"  والتنمية 

اإدارة اجلودة يف تنمية املوارد الب�رشية باملوؤ�ش�شات املختلفة واإبراز 

النماذج واملبادرات الناجحة يف هذا املجال.

موؤمتر اجلودة والتنمية الب�سرية

٥- املدينة التعليمية ملعر�س الوظائف: 

�شاركت قطر للوقود يف املدينة التعليمية ملعر�ص الوظائف الذي 

نظمته جامعة خليفة بن حمد يف �شهر فرباير 2015.

على  والتعرف  اجلديد  اجليل  مع  للتفاعل  فر�شة  املعر�ص  قدم   

طلبات  من  العديد  وقود  تلقت  حيث  وطموحاتهم  تطلعاتهم 

القطريني وغري القطريني املهتمني يف التدريب لديها، ف�شالً عن 

الطالب اخلريجني الباحثني عن فر�ص عمل دائمة مع ال�رشكة.

)IT( خام�شاً: �إد�رة تقنية �ملعلومات

املعلومات  تقنية  اإدارة  نوعية يف  نقلة  باأحداث  العام 2015  متيز 

حيث قامت الإدارة بتنفيذ عدة م�شاريع تهدف من خاللها لرفع 

م�شتوى الأداء لالإدارات الأخرى. كما قامت اإدارة تقنية املعلومات 

عام  خالل  لها  التابعة  ال�رشكات  لحتياجات  �شاملة  بدرا�شة 

2015 والنتهاء من اعداد اخلطة ال�شمولية لالأعوام 2018-2016. 

ونلخ�ص اأهم الإجنازات كالآتي:

لأغرا�ص  )وقودي(  الإلكرتوين  الدفع  نظام  تنفيذ  النتهاء من   -1

اإدارة ا�شطول ال�شيارات والفوترة الذي يعتمد على ال�رشيحة 

الذكية للتعرف على املركبة والتحكم بكميات ال�شتهالك 

ال�شهرية للمركبات. النظام يخدم �رشيحة ال�رشكات والفراد.

اإدارات  اإدارة املوارد )Oracle ERP( جلميع  البدء بتنفيذ نظام   -2

يكتمل  ان  على  لوقود  التابعة  ال�رشكات  واإدارات  ال�رشكة 

تنفيذ امل�رشوع يف نهاية عام 2016. 

البدء بتطوير موقع اإلكرتوين جديد لوقود وال�رشكات التابعة   -3

التقنيات  احدث  وبا�شتخدام  بيت خربة عاملي  لها من خالل 

.)SharePoint( املتوفرة

الداخلية  املرا�شالت  الذكي جلميع  وقود  نظام  بتنفيذ  البدء   -4

واخلارجية بالإ�شافة لوقف املعامالت الورقية يف جميع اإدارات 

الوراق  من  خالية  بذلك  وتكون  التابعة  وال�رشكات  ال�رشكة 

و�شديقة للبيئة.

البدء بتنفيذ نظام وقود اجلوال الذي يخدم �رشيحة وا�شعة   -5

من عمالء ال�رشكة. و�شريى الربنامج النور بنهاية عام 2016.

واخلوادم  ال�رشكة  �شبكة  على  الأمنية  الأنظمة  تطوير   -6

التابعة لها.

يف  الطائرات  تعبئة  ونظام  الإلكرتوين  الربط  اأنظمة  تطوير   -7

مع  ال�رشكة  وربط  )كيوجت(  الطائرات  لوقود  قطر  �رشكة 

�رشكة وقود الأم.

كما وتلتزم اإدارة تقنية املعلومات بتقدمي خدمات عالية الكفاءة 

على مدار ال�شاعة جلميع موظفي ال�رشكة وجميع الإدارات على 

الإدارة  والتطوير ملتطلبات  البحث  والنتهاء من  اخل�شو�ص  وجه 

للعام القادم 2016.

نظام الدفع الإلكرتوين اجلديد لوقود )وقودي(
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نظام “وقودي” �جلديد 

لإد�رة �أ�شطول �ملركبات
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�شاد�شاً: �إد�رة �ل�شالمة و�ل�شحة و�لبيئة 

)HSE( و�لأمن و�جلودة

 )HSE( تاأ�ش�شت اإدارة ال�شالمة وال�شحة والبيئة والأمن واجلودة

يف اأوائل عام 2015. تهدف الإدارة ل�شمان �شالمة وجودة العمليات 

واخلدمات يف وقود وال�رشكات التابعة لها ح�شب املعايري املعتمدة 

اإ�شافة اإىل �شمان تطبيق القوانني والتعليمات ال�شادرة  عاملياً، 

من الهيئات القطرية الر�شمية والأهلية بهذا اخل�شو�ص.

قامت الإدارة خالل العام ٢٠١٥ بعدة اإجنازات اأهمها ما يلي:

وال�رشكات  ال�رشكة  دوري جلميع مواقع  تفتي�ص  برامج  تطبيق   -1

التابعة لها يف جميع الأمور املتعلقة بال�شالمة وحماية البيئة.

مراجعة اأنظمة اجلودة والبيئة وال�شالمة وحتديثها لتتما�شى   -2

مع املعايري العاملية.

اأعمال  كافة  يف  البيئة  وحماية  ال�شالمة  متطلبات  دمج   -3

املقاولني لدى ال�رشكة.

واإعادة  والإلكرتونية  اخلطرة  النفايات  اإدارة  نظام  تفعيل   -4

ال�شتخدام والتدوير.

عقد دورات تدريبية وبرامج توعية تتعلق بال�شالمة العامة   -5

وحماية البيئة وال�شحة املهنية طبقاً للمعايري العاملية.

وال�رشكات  وقود  يف  وتطويرها  الأمنية  اخلطط  مراجعة   -6

التابعة لها.

ربط وتطوير اأنظمة الإنذار ومكافحة احلريق يف جميع مرافق   -7

ال�رشكة وخا�شة م�شتودع الدوحة واملحطات واملرافق الأخرى. 

وبالتعاون  وال�شحة  ال�شالمة  اإدارة  يف  ممثلة  للوقود  نظمت قطر 

مع اإدارة الدفاع املدين جتربة عملية لختبار مدى حتمل اأ�شطوانة 

اأ�شطوانتني  اختبار  مت  حيث  والنفجار  املبا�رشة  للحرارة  �شفاف 

الأوىل معدنية والثانية �شفاف ومت تعري�شهما لدرجة حرارة عالية 

ملدة 7 دقائق م�شتمرة نتج عنها انفجار املعدنية وان�شطارها على 

يوؤكد  مما  تدريجياً  وذابت  تنفجر �شفاف  بينما مل  م�شاحة كبرية 

مدى �شالمة واأمان ا�شتخدام �شفاف لالأغرا�ص املنزلية اأو التجارية. 

تعمل وقود بالتعاون مع اجلهات الر�سمية ذات العالقة ل�سمان

 تطبيق اأعلى معايري ال�سالمة والأمان يف عملياتها

جتربة فح�ص اأ�سطوانة �سفاف بالتعاون مع الدفاع املدين 

 �شابعاً: �مل�شوؤولية �لجتماعية و�لفعاليات

�لوطنية و�لريا�شية و�لثقافية

الوطنية  الفعاليات  من  العديد  تنظيم   2015 العام  خالل  مت 

والريا�شية والثقافية وغريها والتي ميكن اإيجازها على النحو التايل:

١- اليوم الوطني: 

الوطني  اليوم  يف  الفعالة  امل�شاركة  على  للوقود  قطر  حتر�ص 

وذلك  عام  كل  من  دي�شمرب   18 ي�شادف  والذي  قطر  لدولة 

ب�شفتها الراعي البالتيني للفعالية، بالإ�شافة اإىل ذلك �شاركت 

ال�رشكة  مقر  يف  الوطني  باليوم  بالحتفال  اأوريك�ص  �رشكة  مع 

الرئي�شي يف برج وقود.

م�ساركة وقود و اأوريك�ص يف فعاليات اليوم الوطني 2015 

 ٢- رعاية امل�صوؤولية الجتماعية

      لل�رشكات القطرية:

امل�شوؤولية  ملنتدى  ف�شي  كراعي  للوقود  قطر  �شاركت 

اإىل امل�شاهمة يف  الجتماعية لل�رشكات 2015 والتي ترمي 

واأقيم  والريا�شية  والثقافية  والبيئية  الجتماعية  التنمية 

منتدى امل�شوؤولية الجتماعية لل�رشكات لعام 2015 برعاية 

ر�شمية من وزارة القت�شاد والتجارة.
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 ٣- قطر للوقود و�رشكة كيومك توقعان 

      مذكرة تفاهم:

وقعت �رشكة قطر للوقود )وقود( واملتخ�ش�شة يف تخزين وتوزيع 

مذكرة  قطر  دولة  يف  والبوتاجاز  البرتولية  امل�شتقات  وت�شويق 

)كيومك(  التكنولوجية  لالبتكارات  قطر  مركز  مع  تفاهم 

حيث يوفر نظام iTraffic من م�شارك معلومات للم�شتخدمني 

يف  املروري  والزدحام  املرور  حركة  حالة  عن  احلقيقي  الزمن  يف 

مناطق الدولة الرئي�شية.

قطر للوقود و�سركة كيومك

٤- قطر للوقود ت�صارك يف يوم الريا�صة الوطني:

للدراجات  القطرية  اجلمعية  مع  وبالتعاون  للوقود  قطر  �شاركت 

الهوائية يف �شهر فرباير 2015 يف التظاهرة الوطنية للريا�شة حيث 

مت تنظيم �شباق للدراجات الهوائية �شارك فيه حوايل 100 مت�شابق 

من قطر للوقود وال�رشكات التابعة لها من فاح�ص و كيوجت. 

 ٥- مذكرة تفاهم بني قطر للوقود

      وبنك قطر للتنمية:

تعترب هذه املذكرة التي مت توقيعها تتويجاً جلهد م�شرتك بني قطر 

للوقود وبنك قطر للتنمية حيث يدعم البنك وي�شجع امل�شاريع 

املنتجات  لتلك  وقود  ت�شمح  بحيث  الفئات  هذه  تقيمها  التي 

لهذا  دعماً  ت�شويقها  على  وتعمل  �شدرة  مراكز  يف  بعر�شها 

القطاع احليوي. وامل�شاركة هي تاأكيداً على ر�شالة وقود وقيمها 

املتمثلة بدعم الفعاليات الجتماعية والثقافية والريا�شية يف 

دولة قطر. 

٦- حملة للتربع بالدم يف برج وقود: 

حمـد  وموؤ�ش�شة  اأوريك�ص  مع  بالتعاون  للوقود  قطر  قامت 

 ." الدم  "اإعطاء  بعنوان  بالدم  للتربع  بتنظيم حملة  الطبية 

ولقت احلملة قبولً وا�شعاً من قبل املوظفني الذين �شاركوا يف 

هذه املبادرات النبيلة.

م�ساركة وقود يف حملة التربع بالدم

 ٧- موؤمتر ال�رشق الأو�صط الدويل لتعليم  

      الحتياجات اخلا�صة:

�شاركت وقود يف هذه الفعالية العاملية والتي عقدت يف نوفمرب 

قطر  دولة  يف  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  فئة  لتتمكن   2015

اإجنازات  وحتقيق  جمتمعها  خدمة  يف  ال�شهام  من  احلبيبة 

ي�شجلها التاريخ. 

وتعترب هذه امل�شـاركة تاأكيداً لر�شـالة قطـر للوقـود يف دعم 

جميع  من  وم�شــاندة  دعم  كل  اإىل  حتتاج  التي  الفئات  هذه 

املوؤ�ش�شات والفراد.
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٨- فعاليات رم�صانية وخريية:

نظمت وقود خالل �شهر رم�شان املبارك جمموعة من الفعاليات 

الذين  للعمال  والعرفان  ال�شكر  تقدمي  حملة  ت�شمنت  اخلريية 

مع  بالتعاون  لهم  الهدايا  وتقدمي  البرتول  حمطات  يف  يعملون 

اإفطار  موائد  اإقامة  اإىل  بالإ�شافة  هذا  قطرية،  تطوعية  هيئات 

رم�شانية وتوزيع علب اإفطار رم�شاين خفيف يف حمطات وقود 

واملجتمع  عمالئها  جتاه  الجتماعية  م�شوؤوليتها  من  كجزء 

الرم�شانية  الفعاليات  ت�شمن  كما  املناطق.  تلك  يف  املحلي 

يف  اأقيمت  الكرمي  ال�شهر  بف�شائل  تتعلق  دينية  ندوات  تنظيم 

برج وقود وبالتعاون ومع �رشكة اأوريك�ص. 

طرود اخلري يف �سهر رم�سان الكرمي

وجبات اإفطار خفيفة لل�سائمني

ثامناً: �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي

املهام  من  العديد  باإجناز   2015 العام  التدقيق خالل  اإدارة  قامت 

الإدارة  وجمل�ص  التنفيذية  الإدارة  قبل  من  بها  انيطت  التي 

واملتعلقة بعمليات التدقيق الداخلي و�شمن اخلطة املو�شوعة 

م�شبقاً للعام 2015. 

اإ�شافة ملا �شبق، قامت اإدارة التدقيق الداخلي بالعديد من عمليات 

والتي  ال�رشكة  يف  الأخرى  بالإدارات  املتعلقة  والدرا�شات  التدقيق 

ميكن اإيجازها على النحو التايل: 

والتابعة  اململكة  وقود  �رشكة  عمليات  عن  متكاملة  درا�شة   -

لوقود الدولية.

درا�شة �شاملة لأن�شطة وعمليات �رشكة وقود البحرية.  -

درا�شة متكاملة لأن�شطة وعمليات �رشكة فاح�ص.  -

درا�شة حتليلية ملحفظة وقود ال�شتثمارية واملتعلقة باأ�شولها   -

املالية اململوكة منذ تاأ�شي�شها عام 2003.

درا�شة متكاملة لأن�شطة اإدارة العمليات والمداد والتوزيع.   -

وقد اعتمدت اإدارة التدقيق يف منهج عملياتها التاأكد من �شالمة 

واخلطط  ال�شيا�شات  مع  وتطابقها  ال�رشكة  وبيانات  معلومات 

وحت�شني  كفاءة  ل�شمان  ال�شلة  ذات  والقوانني  والإجراءات 

اأ�شول ال�رشكة و�شمان  اأنظمة الرقابة الداخلية بهدف حماية 

ال�شتغالل الأمثل ملواردها منعاً لأي تالعب اأو �شوء ا�شتخدام. 

تا�شعاً: �إد�رة �لعمليات و�لإمد�د و�لتوزيع

�شجلت مبيعات قطر للوقود من املنتجات البرتولية مبختلف اأنواعها 

منواً ايجابياً جتاوز 15٫2٪ خالل العام 2015 مقارنة بالعام 2014.

ومتيز العام احلايل 2015 بنمو مبيعات وقود الطائرات بحوايل ٪23 

حيث و�شلت اإىل 3٫215 مليون ليرت تليها مبيعات الديزل بن�شبة 

12٫5٪ واجلازولني ال�شوبر والعادي بن�شبة 9٪ تقريباً لكل منهما 

وح�شب اجلدول التايل:

 مبيعات املنتجات البرتولية للعام 2015 )مليون ليرت(

التغري )٪(20142015املنتج

8959758٫9البنزين العادي 

1٫2271٫3389٫0البنزين ال�شوبر 

2٫5272٫84312٫5الديزل 

2٫6173٫21522٫9وقود الطائرات 

٧.٢٦٦٨.٣٧١١٥.٢الإجمايل 

وبخ�شو�ص مبيعات الديزل بالكميات فقد �شهدت هي الأخرى 

لل�رشكات  منها  الأكرب  الن�شيب  وكان   ٪9٫8 جتاوز  اإيجابياً  منواً 

مرة  ولأول  جدد  لعمالء  جديدة  ح�شابات  فتح  مت  حيث  املحلية 

وبزيادة قدرها 15٫8٪ عن العام املا�شي. 

خالل  املختلفة  التوزيع  اإدارة  اأن�صطة  اإيجاز  وميكن 

العام ٢٠١٥ على النحو التايل:

مراجعة م�رشوع تو�شعة م�شتودع الدوحة يف مرحلته الثانية   -1

واملتعلقة بتعديل خزانات وقود الطائرات وحتويلها اإىل بنزين 

�شوبر، ومواقف لل�شاحنات. 

معهد  باإ�رشاف  الأولية  الإ�شعافات  يف  تدريبية  دورات  عقد   -2

حمد الدويل للتدريب.

عقد دورات تدريبية للدفاع املدين يف م�شتودع الدوحة.  -3

زيادة اإيرادات تاأجري خزانات الديزل والتي ارتفع عددها بحوايل   -4

22٪ عن العام املا�شي وتاأجري �شهاريج نقل الديزل للعمالء 

وبزيادة قدرها حوايل 23٪ عن العام املا�شي.

و�شهاريج  البيتومني  نقل  �شاحنات  موا�شفات  تعديل   -5

نقل  �شهريج  حمولة  ت�شبح  بحيث  والديزل  اجلازولني  نقل 

�شاحنة  وحمولة  فقط  ليرت  الف   30 البرتولية  املنتجات 

البيتومني 25 طن فقط ح�شب تعليمات اإدارة املرور اجلديدة. 
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عا�شر�ً: �لنتائج �ملالية:

حافظت قطر للوقود على معدلت منو الأرباح امل�شتدامة خالل ال�شنوات املا�شية حيث جتاوزت اأرباح العام 2015 

حوايل 1٫253 مليون ريال وبزيادة قدرها 11٪ عن العام املا�شي 2014. كذلك طراأ ارتفاع كبري على حقوق امللكية 

)لل�رشكة الأم( حيث منت بن�شبة 3٪ لتتجاوز 6،935 مليون ريال وبزيادة قدرها 202 مليون ريال وللمزيد من التفا�شيل 

ميكن الرجوع اإىل القوائم املالية املرفقة يف التقرير.

ويف اخلتام تتقدم "وقود" باأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير ملقام ح�رشة �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين 

اآل  الرحمن  بن عبد  ال�شيخ �شعود  ال�شعادة  ن�شكر �شاحب  لـ"وقود". كما  املتوا�شل  املفدى لدعمه  البالد  اأمري 

ثاين رئي�ص جمل�ص الإدارة ونائبه واأع�شاء املجل�ص املحرتمني لتوجيهاتهم ال�شديدة ون�شائحهم البناءة الر�شيدة. 

واإىل م�شاهمينا  واخلا�شة  العامة  واملوؤ�ش�شات  والر�شمية  احلكومية  اجلهات  اإىل كافة  وال�شكر كذلك مو�شول 

ونعد  وتطويرها،  ال�رشكة  امللمو�شة خلدمة  فيها على جهودهم  والعاملني  ال�رشكة  واإىل كافة موظفي  الكرام 

اجلميع ببذل املزيد من اجلهد والعطاء لتحقيق اأهداف ال�رشكة املر�شومة وملواجهة التحديات القادمة.

وال�شالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

املهند�س/ اإبراهيم جهام الكواري

الرئي�ص التنفيذي



35

نطلق م�شــرية 

�لتنمية لرن�شم 

معامل �مل�شتقبل
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ملحق �لتقرير
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ملحق �لتقرير

�لعائد على �ل�شهم 

�شايف �لربح 

املوؤ�رشات املالية الرئي�صية )٢٠١١ - ٢٠١٥( )تتمة( 

ل
يا

ر
ل

يا
 ر

ن
و
ي
ل
م 1000

1500

500

0

�لعائد على �لأ�شول %

٪

2011

1٫184

2012

1٫150

2013

1٫123

2014

1٫133

2015

1٫253

25

30

20

10

15

5

0

2011

28٫5

2012

22٫1

2013

17٫3

2014

13.4

2015

14.8

٪20

٪10

٪15

٪5

٪0

2011

17٫0

2012

14٫3

2013

11٫8

2014

10٫8

2015

13٫0



38

�إىل �ل�شادة/ �مل�شاهمني �لكر�م،،

 �شركة قطر للوقود )“وقود”( �س.م.ق

الدوحة - قطر

تقرير حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

اإليها  )وي�شار  التابعة  و�رشكاتها  )“ال�رشكة”(  �ص.م.ق  للوقود)“وقود”(  قطر  ل�رشكة  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  دققنا  لقد 

جمتمعة بـ“املجموعة”( والتي تت�شمن بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�شمرب 2015 وكالً من بيان الدخل املوحد وبيان الدخل 

ال�شامل املوحد وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�شاً 

لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة والإي�شاحات املتممة الأخرى.

م�شوؤولية �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية �ملوحدة

اإن الإدارة م�شوؤولة عن اعداد البيانات املالية املوحدة وعر�شها ب�شورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية، وهي م�شوؤولة 

كذلك عن اجراءات الرقابة الداخلية التي تراها �رشورية لإعداد بيانات مالية موحدة خالية من الأخطاء املادية �شواء الناجتة عن 

اإختال�ص اأو خطاأ.

م�شوؤولية مر�قب �حل�شابات

اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول البيانات املالية املوحدة ا�شتناداً اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايري 

التدقيق الدولية التي تتطلب اأن نتقيد مبتطلبات اآداب املهنة واأن نقوم بتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�شول على تاأكيدات 

معقولة باأن البيانات املالية املوحدة خالية من اأخطاء مادية.

اأدلة ب�شاأن املبالغ والإف�شاحات التي تت�شمنها البيانات املالية املوحدة.  ي�شتمل التدقيق على القيام باإجراءات للح�شول على 

مت اختيار هذه الإجراءات بناء على تقديرنا مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املوحدة، �شواء الناجتة عن 

اإختال�ص اأو خطاأ. عند اإجراء تقييم املخاطر ناأخذ يف العتبار اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد املجموعة للبيانات 

املالية املوحدة وعر�شها ب�شورة عادلة، وذلك لغايات اإعداد اإجراءات تدقيق منا�شبة، ولي�ص لغر�ص اإبـداء راأينا حـول فعاليـة اأنظمة 

اأي�شاً على تقييم مدى مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية امل�شتخدمة  التدقيق  ال�شبط والرقابة الداخلية للمجموعة، وي�شتمل 

ومعقولية التقديرات املحا�شبية املعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العر�ص العام للبيانات املالية املوحدة.

باإعتقادنا اأن اأعمال التدقيق التي قمنا بها توفر اأ�شا�شاً معقولً ميكننا من اإبداء راأينا حول التدقيق.

�لر�أي

اأن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�شورة عادلة من كافة النواحي املادية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  براأينا، 

31 دي�شمرب 2015 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير مدققي �حل�شابات �مل�شتقلني



39

�أمور �أخرى 

اأخر  لقد مت تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014 من قبل مدقق ح�شابات م�شتقل 

والذي اأ�شدر حولها تقرير تدقيق يف 23 فرباير 2015 بدون التحفظ بالراأي حول تلك البيانات املالية.

تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى

براأينا اي�شاً، اأن املجموعة حتتفظ ب�شجالت حما�شبية منتظمة واأن املعلومات املالية الواردة يف التقرير ال�شنوي ملجل�ص الإدارة تتفق 

مع ال�شجالت املحا�شبية للمجموعة واأن البيانات املالية املوحدة تراعي اأحكام قانون ال�رشكات التجارية رقم )11( ل�شنة 2015 

والنظام الأ�شا�شي لل�رشكة. لقد ح�شلنا على كافة املعلومات والإي�شاحات التي طلبناها لأداء مهمتنا، وح�شب علمنا واعتقادنا 

مل تقع خالل ال�شنة خمالفات لأحكام القانون املذكور اأعاله اأو النظام الأ�شا�شي للمجموعة على وجه قد يكون له تاأثري مادي 

على ن�شاط املجموعة اأو مركزها املايل.

الدوحة - قطر 

15 فرباير 2016

رودل اآند بارترن

ال�رشق الو�شط

حكمت خميمر

زميل جمعية املحا�شبني القانونيني

 املعتمدين يف اململكة املتحدة

 ترخي�ص رقم )297(
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م�شتقبلنا
يعتمد على 

ما نفعله 

�ليوم
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�لبيانات �ملالية �ملوحدة

بيان املركز املايل املوحد

كما يف 31 دي�سمرب 2015

20152014

ريال قطريريال قطري�إي�ضاحات

)معدلة(املوجودات غري املتداولة:

61.657.631.8861.566.672.022/�أالعقارات واالآالت واملعدات

--6802.507.610/با�ستثمارات عقارية

71.647.258.9191.406.239.626موجودات مالية متاحة للبيع

8132.935.132132.935.132�سهرة

4.240.333.5473.105.846.780اإجمايل املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة:

9370.788.026412.630.652خمزون

102.169.416.9112.726.930.294ذمم جتارية مدينة 

11440.771.106284.958.006اأر�سدة مدفوعة مقدماً وذمم مدينة اأخرى

122.400.286.9293.937.702.865نقد واأر�سدة لدى البنوك

5.381.262.9727.362.221.817اإجمايل املوجودات املتداولة

9.621.596.51910.468.068.597اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية 

13844.593.750844.593.750راأ�س املال

14428.250.269422.296.875احتياطي قانوين

30.078.23430.078.234احتياطي عام

1.669.059267.400.889احتياطي القيمة العادلة

5.630.043.9505.168.387.385اأرباح مدورة

6.934.635.2626.732.757.133اإجمايل حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�رشكة الأم

274.987.562255.458.524احل�سة غري امل�سيطر عليها

7.209.622.8246.988.215.657اإجمايل حقوق امللكية

املطلوبات غري املتداولة

1590.604.66176.294.853مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

املطلوبات املتداولة

162.321.369.0343.403.558.087دائنون جتاريون وذمم دائنة اأخرى 

2.411.973.6953.479.852.940اإجمايل املطلوبات

9.621.596.51910.468.068.597اإجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

البيانات املالية املوحدة مت اإعتمادها وتوقيعها بالنيابة عن جمل�س االإدارة من قبل:

ال�سيخ/ �سعود بن عبدالرحمن اآل ثاين

رئي�س جمل�س االإدارة

اإبراهيم جهام عبد العزيز الكواري

الرئي�س التنفيذي

ال�سيخ/ حمد بن �سعود اآل ثاين

املدير املايل باالإنابة
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بيان الدخل املوحد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

20152014

ريال قطريريال قطري�إي�ضاحات

1713.228.045.91114.489.082.138�إير�د�ت

)12.829.469.862()11.474.690.734(تكلفة �ملبيعات

1.753.355.1771.659.612.276اإجمايل الربح

18447.242.041334.886.979�إير�د�ت �أخرى

)818.530.523()893.511.225(19م�رصوفات عمومية و�إد�رية

1.307.085.9931.175.968.732اأرباح الت�شغيل

49.642.82337.032.675�إير�د�ت متويل

1.356.728.8161.213.001.407ربح ال�شنة

عائد اإىل:

1.253.118.9131.132.829.907حملة �أ�ضهم �ل�رصكة �لأم

103.609.90380.171.500�حل�ضة غري �مل�ضيطر عليها

1.356.728.8161.213.001.407

 العائد الأ�شا�شي واملخفف لل�شهم

2014.8413.41)ريال قطري لكل �شهم(

بيان الدخل ال�سامل املوحد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

20152014

ريال قطريريال قطري

1.356.728.8161.213.001.407ربح العام

51.747.575)277.812.695(خ�شائر / اإيرادات �شاملة اأخرى لل�شنة 

1.078.916.1211.264.748.982اإجمايل الدخل ال�شامل للفرتة

العائد اإىل:

987.387.0831.181.716.020�مل�ضاهمني بال�رصكة �لأم

91.529.03883.032.962�حلقوق غري �مل�ضيطر عليها

1.078.916.1211.264.748.982
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

اإجمايل حقوق امللكية مل�ساهمي ال�رشكة الأم

احتياطي راأ�س املال

قانوين

احتياطي احتياطي عام

القيمة العادلة

حقوق غري الإجمايلاأرباح مدورة

م�سيطر عليها

الإجمايل

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

844.593.750422.296.87530.078.234267.400.8895.199.525.1186.763.894.866255.458.5247.019.353.390كما يف 1 يناير 2015 )مدققة(

 )31.137.733(-- )31.137.733(  )31.137.733(--------تعديالت )�إي�ضاح 26(

 844.593.750422.296.87530.078.234267.400.8895.168.387.3856.732.757.133255.458.5246.988.215.657كما يف 1 يناير 2015 )معدلة(

1.253.118.9131.253.118.913103.609.9031.356.728.816--------�ضايف ربح �ل�ضنة

)277.812.695()12.080.865()265.731.830(--)265.731.830(------خ�ضائر �ضاملة �أخرى

�إجمايل �لدخل �ل�ضامل 

1.253.118.913987.387.08391.529.0381.078.916.121)265.731.830(------لل�ضنة

�أرباح نقدية موزعة عن 2014 

)832.134.375()72.000.000()760.134.375( )760.134.375(--------)�إي�ضاح 21(

�مل�ضاهمة يف �ضندوق 

�لأن�ضطة �لإجتماعية 

 )31.327.973(--)31.327.973( )31.327.973(--------و�لريا�ضية 

حمول �إىل �حتياطي قانوين 

5.953.394--5.953.394------5.953.394--)�إي�ضاح 14(

844.593.750428.250.26930.078.2341.669.0595.630.043.9506.934.635.262274.987.5627.209.622.824كما يف 31 دي�سمرب 2015

احتياطي راأ�س املال

قانوين

احتياطي احتياطي عام

القيمة العادلة

حقوق غري الإجمايلاأرباح مدورة

م�سيطر عليها

الإجمايل

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

649.687.500386.768.03430.078.234218.514.7765.068.414.0286.353.462.572296.784.3626.650.246.934كما يف 1يناير 2014 )مدققة(

)153.634.278()60.358.800()93.275.478()93.275.478(--------تعديالت 

649.687.500386.768.03430.078.234218.514.7764.975.138.5506.260.187.094236.425.5626.496.612.656كما يف 1 يناير 2014 )معدلة(

1.132.829.9071.132.829.90780.171.5001.213.001.407--------�ضايف ربح �ل�ضنة

48.886.1132.861.46251.747.575--48.886.113------�إير�د�ت �ضاملة �أخرى

�إجمايل �لدخل �ل�ضامل 

48.886.1131.132.829.9071.181.716.02083.032.9621.264.748.982------لل�ضنة

�إ�ضد�ر �أ�ضهم جمانية 

------)194.906.250(------194.906.250)�إي�ضاح 13(

�أرباح نقدية موزعة عن 2013 

)713.687.500()64.000.000()649.687.500()649.687.500(--------)�إي�ضاح 21(

�مل�ضاهمة يف �ضندوق 

�لأن�ضطة �لإجتماعية 

)28.320.748(--)28.320.748()28.320.748(--------و�لريا�ضية 

حمول �إىل �حتياطي قانوين 

------)35.528.841(----35.528.841--)�إي�ضاح 14(

كما يف 31 دي�سمرب 2014 

844.593.750422.296.87530.078.234267.400.8895.199.525.1186.763.894.866255.458.5247.019.353.390)مدققة(

)31.137.733(--)31.137.733()31.137.733(--------تعديالت )�إي�ضاح 26(

كما يف 31 دي�سمرب 2014 

844.593.750422.296.87530.078.234267.400.8895.168.387.3856.732.757.133255.458.5246.988.215.657)معدلة(
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بيان التدفقات النقدية املوحد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

20152014

ريال قطريريال قطري�إي�ضاحاتالأن�شطة الت�شغيلية:

1.356.728.8161.213.001.407ربح �ل�ضنة

تعديالت للبنود �لتالية:

6178.419.973161.795.320/�أ�إ�ضتهالك عقار�ت و�آالت ومعد�ت 

)37.032.675()49.642.823(�إير�د�ت متويل

9133.798125.243خم�ض�ص �لب�ضاعة بطيئة �حلركة

10773.572250.626خم�ض�ص �لذمم �ملدينة �مل�ضكوك يف حت�ضيلها 

1519.763.17020.995.828خم�ض�ص ملكافاة نهاية �خلدمة للموظفني

)63.368.928()46.713.865(18ربح من بيع موجود�ت مالية متاحة للبيع

--)13.263.072(�أرباح من بيع عقار�ت و�آالت ومعد�ت 

1.446.199.5691.295.766.821�لربح �لت�ضغيلي قبل تعديالت ر�أ�ص �ملال �لعامل

تعديالت ر�أ�ص �ملال �لعامل:

)7.064.759(41.708.828�لنق�ص )�لزيادة( يف خمزون

)512.841.344(518.674.626�لنق�ص )�لزيادة( يف ذمم جتارية مدينة و�أر�ضدة مدفوعة مقدماً وذمم مدينة �أخرى 

)4.429.013()149.075.887()�لزيادة( يف �أر�ضدة م�ضتحقة من �أطر�ف ذوي عالقة

)528.639.581()1.218.010.553()�لنق�ص( يف �أر�ضدة م�ضتحقة الأطر�ف ذوي عالقة

135.821.500976.024.723�لزيادة يف ذمم جتارية د�ئنة وذمم د�ئنة �أخرى 

775.318.0831.218.816.847النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

)10.740.973()5.453.362(15مكافاأة نهاية �خلدمة �ملدفوعة للموظفني

49.642.82337.032.675فو�ئد حم�ضلة

819.507.5441.245.108.549�شايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة ال�شتثمارية:

--50.170.000متح�ضالت من بيع عقار�ت و�آالت ومعد�ت 

)224.405.122()306.286.766(6/�أ�رش�ء عقار�ت و�آالت ومعد�ت

537.719.192241.952.534متح�ضالت من بيع موجود�ت مالية متاحة للبيع 

)542.709.021()1.009.837.315(7�رش�ء موجود�ت مالية متاحة للبيع

--145.953.394متح�ضالت من بيع ك�ضور �الأ�ضهم

--)802.507.610(6/بمدفوعات ل�رش�ء ��ضتثمار�ت عقارية

�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف الأن�شطة 

)525.161.609()1.524.789.105(ال�شتثمارية

الأن�شطة التمويلية

)649.687.500()760.134.375(21توزيعات �أرباح مدفوعة مل�ضاهمي �ل�رشكة �الم

)64.000.000()72.000.000(توزيعات �أرباح مدفوعة للح�ضة غري �مل�ضيطر عليها من �رشكة تابعة

)713.687.500()832.134.375(�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف الأن�شطة التمويلية

6.259.440)1.537.415.936(�شايف )النق�ص( الزيادة يف النقد وما يف حكمه خالل ال�شنة

3.937.702.8653.931.443.425�لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير

122.400.286.9293.937.702.865النقد وما يف حكمه يف 31 دي�شمرب

�لبيانات �ملالية �ملوحدة )تتمة(
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لل�صنة املنتهية يف ٣١ دي�صمرب ٢٠١٥

�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

1- �لو�شع �لقانوين و�لن�شاط �لأ�شا�شي

�رشكة قطر للوقود )“وقود”( �ص.م.ق )“ال�رشكة” اأو “ال�رشكة الأم”( هي �رشكة م�شاهمة قطرية اأ�ش�شت بتاريخ 10 فرباير 2002 مبوجب 

املر�شوم الأمريي رقم )5( ل�شنة 2002 حتت ال�شجل التجاري رقم 24872. اإن ال�رشكة مدرجة يف بور�شة قطر. عنوان املكتب امل�شجل 

لل�رشكة هو �ص.ب 7777، برج “وقود”، اخلليج الغربي، الدوحة، قطر.

تت�شمن الأن�شطة الرئي�شية لل�رشكة الأم و�رشكاتها التابعة )“املجموعة”( بيع وت�شويق وتوزيع غاز الربوبان امل�شال واملنتجات البرتولية 

املكررة التي يتم انتاجها وحتويلها من قطر للبرتول، الفح�ص الفني لل�شيارات وخدمات التموين البحري واأن�شطة نقل النفط والغاز 

بني املوانىء واخلدمات العقارية. تعمل املجموعة داخل دولة قطر من خالل اأن�شطتها التجارية. اأن�شاأت املجموعة اأي�شاً �رشكة وقود 

الدولية وهي �رشكة ذات م�شوؤولية حمدودة للقيام باأعمال الإ�شتثمارات الأجنبية لل�رشكة الأم. �رشكة وقود اململكة هي �رشكة تابعة 

ل�رشكة وقود الدولية والتي اأقامت موؤخراً م�رشوع لإن�شاء حمطات الوقود والأبنية التجارية يف اململكة العربية ال�شعودية. 

متت املوافقة على اإ�شدار البيانات املالية املوحدة للمجموعة بقرار من جمل�ص الإدارة بتاريخ 15 فرباير 2016.

2- �أ�ش�س �لإعد�د و�لتوحيد

�أ�ش�س �لإعد�د

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة من جمل�ص املعايري املحا�شبية الدولية 

وجلنة تو�شيحات املعايري الدولية للتقارير املالية واملتطلبات ذات ال�شلة من قانون ال�رشكات التجارية القطري رقم )11( ل�شنة 2015. 

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة طبقاً ملبداأ التكلفة التاريخية، باإ�شتثناء املوجودات املالية املتاحة للبيع التي تقا�ص بالقيمة العادلة.

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهو العملة امل�شتخدمة يف اأن�شطة املجموعة ويف عر�ص بياناتها املالية وقد مت تقريب 

الأرقام اإىل اأقرب ريال قطري باإ�شتثناء ما ي�شار اإليه بغري ذلك.

�أ�ش�س �لتوحيد

ت�شمل البيانات املالية املوحدة على البيانات املالية لل�رشكة و�رشكاتها التابعة كما يف 31 دي�شمرب 2015. 

فيها  امل�شتثمر  باملوؤ�ش�شة  اإرتباطها  من  فيها  حقوق  لديها  اأو  متغرية  عائدات  لها  يكون  عندما  للمجموعة  ال�شيطرة  تتحقق 

وي�شتطيع التاأثري على هذه العائدات من خالل ال�شلطة على املوؤ�ش�شة امل�شتثمر فيها. على وجه التحديد ت�شيطر املجموعة على 

املوؤ�ش�شة امل�شتثمر فيها فقط اإذا كان لدى املجموعة:

ال�شلطة على املوؤ�ش�شة امل�شتثمر فيها.	 

 خماطر اأو حقوق يف عائدات متغرية من اإرتباطها باملوؤ�ش�شة امل�شتثمر فيها.	 

القدرة على اإ�شتخدام �شلطتها على املوؤ�ش�شة امل�شتثمر فيها للتاأثري على قيمة عائداتها.	 

الت�شويت. ولدعم هذا الفرتا�ص وعندما ل يكون للمجموعة  ال�شيطرة تنتج عن غالبية حقوق  باأن  افرتا�ص   ب�شورة عامة، هناك 

غالبية الت�شويت اأو حقوق مماثلة للموؤ�ش�شة امل�شتثمر فيها، فيتم الأخذ يف العتبار عند تقييم �شيطرتها على املوؤ�ش�شة امل�شتثمر 

فيها جميع الوقائع والظروف مت�شمنة:

 الرتتيبات التعاقدية مع اأ�شحاب الأ�شوات الأخرى للموؤ�ش�شة امل�شتثمر فيها	 

احلقوق النا�شئة عن ترتيبات تعاقدية اأخرى	 

حقوق الت�شويت للمجموعة وحقوق الت�شويت املحتملة	 

 تقوم املجموعة باإعادة تقييم �شيطرتها على املوؤ�ش�شة امل�شتثمر فيها واإذا اأ�شارت الوقائع والظروف اإىل تغيري يف واحد اأو اأكرث من البنود 

الثالثة لل�شيطرة املذكورة اأعاله. يبداأ توحيد ال�رشكة التابعة عندما تفر�ص املجموعة �شيطرتها على ال�رشكة التابعة وينتهي باإنتهاء 

اأو امل�شتبعدة  اأو فقدان ال�شيطرة على ال�رشكة التابعة. تدرج املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�شاريف لل�رشكة التابعة املقتناه 

خالل ال�شنة يف بيان الدخل ال�شامل املوحد من تاريخ بداية �شيطرة املجموعة على ال�رشكة التابعة وحتى اإنتهاء تلك ال�شيطرة. 
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 تعود الأرباح واخل�شائر اأو اأي من بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى على م�شاهمي ال�رشكة الأم للمجموعة واحل�شة غري امل�شيطر عليها 

حتى واإن نتج عن ذلك عجز يف امليزانية للح�شة غري امل�شيطر عليها. تعد هذه البيانات املالية املوحدة باإ�شتخدام �شيا�شات حما�شبية 

موحدة للمعامالت والأحداث الأخرى املت�شابهة يف احلالت املماثلة. عند ال�رشورة يتم اإدخال تعديالت يف البيانات املالية لل�رشكات 

وحقوق  واملطلوبات  املوجودات  جميع  اإ�شتبعاد  يتم  املجموعة.  قبل  من  املتبعة  تلك  مع  املحا�شبية  �شيا�شاتها  لتتطابق  التابعة 

امل�شاهمني والإيرادات وامل�رشوفات والتدفقات النقدية الناجتة عن املعامالت بني �رشكات املجموعة عند اإعداد البيانات املالية املوحدة.

 اإن اأي تغيري يف ح�شة ملكية ال�رشكة التابعة بدون فقدان ال�شيطرة يتم احت�شابه كمعاملة ملكية.

واملطلوبات  ال�شهرة(  )ت�شمل  ال�شلة  ذات  املوجودات  حتقيق  باإلغاء  تقوم  تابعة،  �رشكة  على  ال�شيطرة  املجموعة  فقدت  حال   يف 

واحل�ش�ص غري امل�شيطرة والبنود الأخرى حلقوق امللكية بينما يتم حتقيق اأية ربح اأو خ�شارة ناجتة عن ذلك يف الأرباح اأو اخل�شائر. ويتم 

حتقيق اأية ا�شتثمارات حمتفظ بها بالقيمة العادلة.

 اإن ال�رشكات التابعة الرئي�شية املت�شمنة يف هذه البيانات املالية املوحدة هي كالتايل:

ن�صبة امل�صاهمةدولة التاأ�صي�ساإ�صم ال�رشكة التابعة 

  60٪دولة قطر�رشكة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م

100٪دولة قطر�رشكة وقود لفح�ص ال�شيارات )فاح�ص( �ص.�ص.و

100٪دولة قطر�رشكة وقود للخدمات البحرية �ص.�ص.و

100٪دولة قطر�رشكة وقود الدولية �ص.�ص.و

100٪اململكة العربية ال�شعودية�رشكة وقود اململكة �ص.�ص.و

100٪دولة قطراأر�ص اخلليج العقارية �ص.�ص.و

3-  �ملعايري و�لتف�شري�ت �جلديدة

1/3   �لتغري�ت يف �ل�شيا�شات �ملحا�شبية و�لإف�شاحات

املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد  يف  املتبعة  تلك  مع  تتطابق  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  اإعداد  يف  املتبعة  املحا�شبية   ال�شيا�شات 

للمجموعة لل�شنة ال�شابقة.

 3/ 2  �ملعايري �جلديدة و�ملعايري �ملعدلة �شارية �ملفعول من 1 يناير 2015

فيما يلي املعايري اجلديدة واملعايري املعدلة التي مت تطبيقها يف اعداد البيانات املالية:

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )٩( “الآدوات املالية”

اعادة ا�شداره ليت�شمن متطلبات حما�شبة التحوط العامة اجلديدة، مع ال�شماح بتبنيه مبكراً وت�شمينه متطلبات عر�شها �شمن 

اإيرادات الدخل ال�شامل الآخرى.

معيار املحا�صبة الدويل رقم )٣٩( “الآدوات املالية التحقق والقيا�س” )املعدل(

تعديالت ت�شمح للمن�شاأة لتختار ال�شتمرار يف تطبيق متطلبات حما�شبة التحوط يف معيار املحا�شبة الدوىل رقم )39( التي تخ�ص 

حتوط القيمة العادلة للتعر�ص ل�شعار الفائدة جلزء من حمفظة املوجودات املالية واملطلوبات املالية عندما يتم تطبيق املعيار الدوىل 

للتقارير املالية رقم )9(، ومتديد اختيار القيمة العادلة لبع�ص العقود التي تلبي ا�شتثناءات النطاق “ا�شتخدام خا�ص”.

اإن تطبيق املعايري اأعاله مل يكن لها اأثر جوهري على �شافى الربح اأو حقوق امللكية التي مت ا�شدار تقارير حولها �شابقاً، باأ�شتثناء بع�ص 

التغريات يف عر�ص البيانات املالية والإي�شاحات لل�رشكة.
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3/3  �ملعايري �جلديدة و�لتعديالت على �ملعايري �ل�شادرة و�لتي مل تدخل حيز �لتنفيذ بعد: 

تاريخ ال�رشيان  التفا�صيل

املعايري اجلديدة:	 

2016/1/1املعيار ال�شادر عن جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية رقم )14( “احل�شابات التنظيمية املوؤجلة” 	 

2017/1/1املعيار ال�شادر عن جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية رقم )15( “اإيرادات عقود العمالء”	 

التعديالت على:

 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(: “الأدوات املالية” موجهات منقحة حول ت�شنيف وقيا�ص الآدوات 	 

العرتاف  واإلغاء  اجلديدة  العامة  التحوط  ومتطلبات حما�شبة  الئتمان  منوذج خ�شائر  املالية مت�شمنا 

لالآدوات املالية.

2018/1/1

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10(: “البيانات املالية املوحدة” تعديالت متعلقة ببيع اأو م�شاهمة 	 

املوجودات بني م�شتثمر و�رشكته الزميلة اأو امل�رشوع امل�شرتك

2016/1/1

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11(: “الرتتيبات امل�شرتكة” تعديالت متعلقة بح�شابات ال�شتحواذ 	 

على م�شلحه من عملية م�شرتكة

2016/1/1

ال�شتثمارية”، 	  للكيانات  جديدة  اإف�شاح  متطلبات  “اإدخال   :)12( رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 

تعديالت لتقدمي ا�شتثناء من متطلبات التوحيد لل�رشكات التابعة ملوؤ�ش�شة ال�شتثمار.

2016/1/1

2016/1/1معيار املحا�شبة الدويل رقم )1(: “عر�ص البيانات املالية”، التعديالت الناجتة عن الآي�شاح املبدئي 	 

من 	  مقبولة  طرق  بتو�شيح  متعلقة  تعديالت   :)16( رقم  الدويل  املحا�شبة  معيار  على  التعديالت 

2016/1/1ال�شتهالك والطفاء وتعديالت لت�شبح ال�شجار املثمرة �شمن نطاق معيار املحا�شبة الدويل رقم )16(

التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم )27(: تعديالت على اإعادة طريقة حقوق امللكية كاختيار 	 

حما�شبي لال�شتثمارات يف ال�رشكات التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة وال�رشكات الزميلة يف البيانات املالية 

املنف�شلة للمن�شاأة.

2016/1/1

التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم )28(: “ا�شتثمارات يف �رشكات زميلة وم�شاريع م�شرتكة”: 	 

م�شرتكة.  وم�شاريع  زميلة  و�رشكات  م�شتثمر  بني  املوجودات  م�شاهمة  اأو  ببيع  املتعلقة  التعديالت 

التعديالت بخ�شو�ص التطبيق على ا�شتثناءات التوحيد

2016/1/1

متعلقة 	  تعديالت  امللمو�شة”:  غري  “املوجودات   :)38( رقم  الدويل  املحا�شبة  معيار  على  التعديالت 

بالإي�شاحات حول طرق مقبولة لال�شتهالك والطفاء

2016/1/1

معيار 	  نطاق  �شمن  املثمرة  ال�شجار  لت�شبح  التعديالت  )41(“الزراعة”:  رقم  الدويل  املحا�شبة  معيار 

املحا�شبة الدويل رقم )16(

2016/1/1

IFRS for SME2017/1/1 التعديالت املتعلقة بنتائج املراجعة املبدئية لالإيرادات ال�شاملة	 

التح�شينات ال�شنوية على دورة املعايري الدولية للتقارير املالية من �شبتمرب 2014	 

IFRS 5: املوجودات غري املتداولة املتاحة للبيع وكذلك الن�شاطات املتوقفة

2016/1/1
IFRS 7: الآدوات املالية: الإي�شاحات

IFRS 19: منافع املوظفني
IFRS 34: تقارير عن البيانات املالية املرحلية

املعايري  تاريخ اعالنها، كما وان  اأو بعد  تبداأ يف  التي  ال�شيا�شات املحا�شبية لل�رشكة للفرتة  ان يتم تطبيق املعايري �شمن  الإدارة  تتوقع 

اجلديدة ال�شادرة والتي ل تتعلق بن�شاط ال�رشكة وغري املتوقع ان يكون لها اثر مهم على البيانات املالية لل�رشكة فمن غري املتوقع تبنيها. 

4-  ملخ�س �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة 
املوحدة، وقد مت  املالية  البيانات  املعرو�شة يف هذه  الفرتات  باإ�شتمرار يف جميع  اأدناه  الواردة  املحا�شبية  ال�شيا�شات   لقد مت تطبيـق 

تطبيقها من قبل �رشكات املجموعة.

جتميع �لأعمال و�ل�شهرة

 تتم املحا�شبة على جتميع الأعمال باإ�شتخدام طريقة الإ�شتحواذ وتقا�ص تكلفة الإ�شتحواذ لإجمايل املبلغ املحول ويقا�ص بالقيمة 

اإ�شتحواذ، تختار املجموعة  امل�شتحوذ عليها. لكل  ال�رشكة  اأي ح�شة غري م�شيطر عليها يف  الإ�شتحواذ وقيمة  تاريخ  العادلة يف 

لقيا�ص احل�شة غري امل�شيطر عليها يف ال�رشكة امل�شتحوذ عليها القيمة العادلة اأو احل�شة من �شايف موجودات ال�رشكة امل�شتحوذ 

عليها. التكاليف املتعلقة بالإ�شتحواذ يتم ت�شجيلها كم�شاريف عند حتملها وتدرج �شمن امل�شاريف العمومية والإدارية.

 عند قيام املجموعة بالإ�شتحواذ على �رشكة، تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية للتبويب والتخ�شي�ص املنا�شب وفقاً ل�رشوط 

التعاقد والظروف الإقت�شادية ذات ال�شلة يف تاريخ الإ�شتحواذ. 
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الإ�شتحواذ  عملية  قبل  عليها  امل�شتحوذ  ال�رشكة  يف  بها  املحتفظ  امللكية  حقوق  قيا�ص  يعاد  مراحل  على  الأعمال  جتميع  مت   اإذا 

باإ�شتخدام القيمة العادلة يف تاريخ الإ�شتحواذ وت�شجل الأرباح واخل�شائر الناجتة يف الربح اأو اخل�شارة.

 اأي مبالغ حمتملة �شوف حتول من قبل ال�رشكة امل�شتحوذ عليها يتم ت�شجيلها بالقيمة العادلة يف تاريخ الإ�شتحواذ. املبالغ املحتملة 

ت�شنف كاأ�شل اأو كالتزام والتي تقيم تعترب اأداة مالية �شمن نطاق معيار املحا�شبة الدويل 39، الأدوات املالية: التحقيق والقيا�ص، 

ويتم قيا�شها بالقيمة العادلة واأي تغيريات يف القيمة العادلة تدرج كربح اأو خ�شارة اأو كتغري يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى. اإذا كان 

املبالغ  املالية املحا�شبية.  الدويل للتقارير  باإ�شتخدام املعيار  الدويل 39 تقا�ص  املبلغ املحتمل ل يقع �شمن نطاق معيار املحا�شبة 

املحتملة امل�شنفة كحقوق ملكية ل تتم اإعادة قيا�شها والت�شوية الالحقة يتم املحا�شبة عليها �شمن حقوق امللكية.

موجودات  �شايف  على  عليها  امل�شيطر  غري  للح�شة  املقدر  واملبلغ  املحول  املبلغ  زيادة  تعترب  والتي  بالتكلفة  اأولياً  ال�شهرة   تقا�ص 

ال�رشكة املحددة املقتناة واملطلوبات. اإذا كان املبلغ اقل من القيمة العادلة ل�شايف موجودات ال�رشكة التابعة املقتناة يتم حتقيق 

الفرق يف الربح اأو اخل�شارة.

اإنخفا�ص مرتاكمة. ولأغرا�ص اإختبار الإنخفا�ص تخ�ش�ص ال�شهرة  اأي خ�شائر   بعد الإعرتاف الأويل، تقا�ص ال�شهرة بالتكلفة ناق�ص 

الناجتة عن جتميع الأعمال من تاريخ الإ�شتحواذ لكل الوحدات املدرة للنقد يف املجموعة واملتوقع اأن ت�شتفيد من التجميع بغ�ص 

النظر عما اإذا كانت هناك خ�شائر اأو التزامات اأخرى لل�رشكة امل�شتحوذ عليها مرتبطة بتلك الوحدات.

 عند توزيع ال�شهرة على الوحدات املدرة للنقد وعندما يتم الإ�شتغناء عن عملية من هذه الوحدة ت�شجل ال�شهرة املرتبطة بالعملية 

التي مت الإ�شتغناء عنها بالقيمة الدفرتية للعملية عند حتديد الربح اأو اخل�شارة الناجتة من الإ�شتبعاد. وتقا�ص ال�شهرة امل�شتبعدة يف 

هذه احلالت بناء على القيم الن�شبية للعمليات امل�شتبعدة واحل�شة املحتفظ بها من وحدة توليد النقد.

ت�شنيف �ملتد�ول وغري �ملتد�ول

تعر�ص املجموعة املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز املايل املوحد بناء على ت�شنيف متداول / غري متداول، يكون الأ�شل متداول عندما:

يتوقع اأن تتحقق اأو يق�شد اأن يتم بيعها اأو ا�شتهالكها يف دورة الت�شغيل العادلة.	 

حمتفظ بها اأ�شا�شاً لغر�ص املتاجرة.	 

يتوقع اأن تتحقق خالل اأثنتي ع�رش �شهر بعد فرتة التقرير، اأو	 

نقد اأو ما يف حكمة مامل يحظر اأن يتم تبادلها اأو اإ�شتخدامها لت�شوية مطلوبات ملدة اأقلها اأثنتي ع�رش �شهر بعد فرتة التقرير.	 

جميع املوجودات الأخرى ت�شنف غري متداولة. 

يتم ت�شنيف املطلوبات املتداولة عندما:

يتوقع اأن تتم ت�شويتها يف دورة الت�شغيل العادية.	 

حمتفظ بها اأ�شا�شاً لغر�ص املتاجرة.	 

تكون م�شتحقة الت�شوية خالل اأثنتي ع�رش �شهر بعد تاريخ التقرير، اأو	 

ل يوجد حق غري م�رشوط توؤخر ت�شوية املطلوبات ملدة ل تقل عن اأثنتي ع�رش �شهر بعد تاريخ التقرير.	 

وت�شنف املجموعة جميع املطلوبات الأخرى غري متداولة.

قيا�س �لقيمة �لعادلة

 تقي�ص املجموعة الأدوات املالية مثل م�شتقات الأدوات املالية واملوجودات غري املالية مثل العقارات ال�شتثمارية، بالقيمة العادلة يف 

تاريخ كل بيان للمركز املايل. تتخل�ص فيما يلي الإف�شاحات املتعلقة بالقيمة العادلة لالأدوات املالية والأدوات غري املالية التي تقا�ص 

بالقيمة العادلة اأو يتم الإف�شاح عن قيمتها العادلة:

اإف�شاحات حول طرق التقييم والفرتا�شات والتقديرات الهامة      )اإي�شاح 5(	 

الأدوات املالية                                       )اإي�شاح 7(	 

القيمة العادلة هي الثمن الذي �شوف ي�شتلم لبيع موجودات اأو يدفع لتحويل التزام يف معاملة بني متعاملني يف ال�شوق يف تاريخ 

القيا�ص. اإن قيا�ص القيمة العادلة يتم بناء على اإفرتا�ص اأن املعاملة لبيع املوجودات اأو لتحويل املطلوبات حتدث:

يف ال�شوق الرئي�شي للموجودات اأو املطلوبات، اأو	 

يف غياب �شوق رئي�شية، يف ال�شوق الأف�شل بالن�شبة للموجودات اأو املطلوبات.	 
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يجب اأن تكون ال�شوق الرئي�شية اأو الأف�شل ميكن الو�شول اإليها اأو دخولها من قبل املجموعة. يتم قيا�ص القيمة العادلة لأي موجودات 

مل�شلحتهم  يت�رشفون  املتعاملني  اأن  باإفرتا�ص  ال�شوق  يف  متعاملون  ي�شتخدمها  �شوف  التي  الفرتا�شات  باإ�شتخدام  مطلوبات  اأو 

القت�شادية الأف�شل.

ت�شتخدم املجموعة تقنيات التقييم املالئمة يف الظروف التي تتوفر لها بيانات كافية لقيا�ص القيمة العادلة، مبا يزيد ا�شتخدام 

املعطيات ال�رشورية الوا�شحة ويقلل ا�شتخدام املعطيات غري الوا�شحة.

اإن املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�ص قيمتها العادلة اأو الإف�شاح عنها يف البيانات املالية املوحدة م�شنفة �شمن تدرج القيمة 

العادلة، وو�شفها كالتايل، بناء على اأدنى م�شتوى من املعطيات الهامة لقيا�ص القيمة العادلة ككل:

اأ�شعار ال�شوق املتداولة )غري متداولة( يف الأ�شواق الن�شطة ملوجودات اأو مطلوبات مماثلة.:امل�شتوى 1*

 تقنيات التقييم التي يكون اأدنى م�شتوى من املطلوبات الهامة لقيا�ص القيمة العادلة وا�شحاً ب�شورة مبا�رشة:امل�شتوى 2*

اأو غري مبا�رشة.

تقنيات التقييم التي يكون اأدنى م�شتوى من املطلوبات الهامة لقيا�ص القيمة العادلة غري وا�شحة.:امل�شتوى 3*

اإذا متت حتويالت بني  اأ�شا�ص متكرر، حتدد املجموعة ما  بالن�شبة للموجودات واملطلوبات التي تدرج يف البيانات املالية املوحدة على 

امل�شتويات يف هيكل التدرج عن طريق اإعادة فئات الت�شنيف )بناء على اأدنى م�شتوى من املعطيات الهامة لقيا�ص القيمة العادلة 

ككل( يف نهاية كل فرتة تقرير.

القيمة العادلة لالإ�شتثمارات املتداولة يف الأ�شواق املالية العاملة حتدد وفقاً ل�شعر التداول بال�شوق. اأما القيمة العادلة للبنود التي 

حتمل فوائد فيتم تقديرها بناءً على التدفقات النقدية املخ�شومة باإ�شتخدام اأ�شعار الفائدة لبنود لها �رشوط وخماطر مماثلة. يتم 

ح�شاب القيمة العادلة لعقود تبادل اأ�شعار الفائدة بالرجوع اإىل تقييم ال�شوق لعقود التبادل. 

 حتقيق �لإير�د�ت

 يتم حتقيق الإيرادات بالقدر الذي يحتمل معه تدفق منافع اقت�شادية اإىل املجموعة وميكن قيا�ص الإيرادات ب�شورة موثوقة، بغ�ص 

النظر عن متى يتم دفع املبلغ. تقا�ص الإيرادات بالقيمة العادلة للمبلغ امل�شتلم اأو امل�شتحق ا�شتالمه ويوؤخذ يف الإعتبار �رشوط الدفع 

اأن ت�شتويف �رشوط التحقيق  اإيراداتها. ويجب اي�شاً  اأنها تعمل كاأ�شيل يف جميع ترتيبات  التعاقدية املحددة. لقد قررت املجموعة 

التالية قبل حتقيق الإيرادات ولديها �شيا�شة ت�شعري وتتعر�ص اأي�شا ملخاطر املخزون والئتمان.

 اإن معايري التحقيق اخلا�شة املبينة اأدناه يجب ا�شتيفاوؤها اأي�شاً قبل اأن حتقق الإيرادات.

 مبيعات منتجات �لنفط و�لغاز �ملكررة و�لب�شائع �لأخرى

 يتم حتقيق اإيرادات من بيع الب�شاعة عندما حتول خماطر ومنافع ملكية الب�شاعة اإىل امل�شرتي، يف العادة عند ت�شليم الب�شاعة.

 �شمن اأعمالها يف جتارة التجزئة، تعمل املجموعة يف بيع منتجات النفط املكرر والغاز والتي تقا�ص بالقيمة العادلة للمبالغ امل�شتلمة 

اأو امل�شتحقة ال�شتالم، بعد خ�شم املرجتعات واخل�شوم والتخفي�شات للكميات.

 تقدمي �خلدمات

 يتم حتقيق الإيرادات من الفح�ص يف الربح اأو اخل�شارة عند تقدمي خدمات الفح�ص للعمالء. تقدم املجموعة خدمة فح�ص ال�شيارات 

وخدمات اأخرى يف حمطات وقود لل�شيارات.

 �إير�د�ت �لفو�ئد

للبيع، ت�شجل  التي حتمل فوائد امل�شنفة متاحة  املالية  واملوجودات  بالتكلفة املطفاأة  التي تقا�ص  املالية  الأدوات   بالن�شبة جلميع 

اإيرادات الفائدة با�شتخدام �شعر الفائدة الفعلي. اإن �شعر الفائدة الفعلي هو ال�شعر الذي تخ�شم بال�شبط مدفوعات اأو اإيرادات 

التدفقات النقدية امل�شتقبلية على مدى العمر املتوقع لالآداة املالية اأو فرتة اأق�رش، اأيهما اأن�شب، للو�شول اإىل �شايف القيمة الدفرتية 

للموجودات اأو املطلوبات املالية. تدرج اإيرادات الفوائد حتت بند اإيرادات متويلية يف بيان الدخل املوحد.
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 �إير�د�ت �لأرباح �ملوزعة 

 تدرج اإيرادات الأرباح املوزعة عندما ين�شاأ حق املجموعة لإ�شتخدام قيمة الأرباح وهو عموماً عندما ي�شادق امل�شاهمون على توزيع الأرباح.

 �إير�د�ت �لإيجار�ت

الإيجار  الثابت على مدى مدة  اأ�شا�ص الق�شط  اإ�شتثماري وحتت�شب على  اإيجارات ت�شغيلية على عقار  الإيجارات تن�شاأ من   اإيرادات 

وتدرج �شمن الإيرادات ب�شبب طبيعتها الت�شغيلية.

 �ملنح �حلكومية

 يتم اإدراج املنح احلكومية بقيمتها العادلة عند توفر تاأكيد معقول باأن املنحة �شوف يتم احل�شول عليها واأن جميع �رشوط منحها 

�شوف تراعى. عندما تتعلق املنحة بدعم م�شاريف معينة تدرج املنحة كاإيرادات على مدى الفرتة الالزمة ل�شتالم املنحة ب�شورة 

منتظمة ملعادلة التكاليف التي قدمت املنحة لتعوي�شها. بالن�شبة للمنح املتعلقة باأي اأ�شل تقيد يف الإيرادات باأق�شاط �شنوية 

مت�شاوية على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة لالأ�شل ذات ال�شلة. 

 عندما ت�شتلم املجموعة منح حكومية، من املمكن اأن تاخذ املنحة �شكل حتويل اأ�شل غري مايل، كاأرا�شي اأو موارد اأخرى، لالإ�شتخدام 

من قبل املوؤ�ش�شة. يف هذه الظروف يكون طبيعي اأن يتم تقدير القيمة العادلة لالأ�شل غري النقدي وذلك لت�شجيل املنحة والأ�شل 

بالقيمة العادلة. هناك خيار بديل ي�شتخدم اأحياناً لت�شجيل املنحة والأ�شل بقيمة اإ�شمية.

 توزيعات �لأرباح على �مل�شاهمني

 يتم حتقيق توزيعات الأرباح عندما ين�شاأ التزام املجموعة بدفعها والذي يكون ب�شورة عامة عند اعالن جمل�ص الإدارة عن توزيع الأرباح.

 عقار�ت و�آلت معد�ت

 تدرج العقارات والآلت واملعدات بالتكلفة، بعد خ�شم ال�شتهالك املرتاكم اأو اأي خ�شائر اإنخفا�ص يف القيمة، اإن وجدت. تت�شمن هذه 

التكلفة تكلفة ا�شتبدال اأي جزء من العقارات والآلت واملعدات وتكاليف الإقرتا�ص للم�رشوعات طويلة الأجل اإذا ا�شتوفيت معايري 

اإذا توجب ا�شتبدال اأجزاء هامة من العقارات والآلت واملعدات على مراحل، تدرج املجموعة هذه الأجزاء كموجودات فردية  الإدراج. 

باأعمار اإنتاجية حمددة وتقوم با�شتهالكها وفقاً لذلك.

 تقا�ص العقارات واملعدات املحولة من العمالء مبدئياً بالقيمة العادلة يف التاريخ الذي ح�شلت فيه املجموعة على ال�شيطرة عليها.

 يحت�شب ال�شتهالك على اأ�شا�ص الق�شط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية التقديرية للموجودات كالتايل:

مباين وبنى حتتية               10 - 20  �شنة

الآلت واملعدات                10 - 20  �شنة

�شيارات ومعدات مكتبية واأثاث      5 - 10  �شنوات

�شفن                       20   �شنة

 تدرج الأعمال الن�شائية قيد التنفيذ بالتكلفة. وعندما يكون الأ�شل جاهز للغر�ص املعد له، يتم حتويله من الأعمال الن�شائية قيد 

التنفيذ اإىل الفئة املنا�شبة حتت “العقارات واملعدات” وي�شتهلك وفقاً ل�شيا�شات املجموعة الرئي�شية.

 يعاد النظر يف القيمة الدفرتية للعقارات واملعدات لتحديد قيمة النخفا�ص يف حالة وجود اأحداث اأو تغريات ظرفية يحتمل معها 

املمكن  التقديري  املبلغ  من  اأعلى  الدفرتية  القيمة  تكون  وعندما  كهذا  موؤ�رش  اأي  وجود  حالة  يف  الدفرتية.  القيمة  ا�شرتداد  عدم 

التكاليف حتى البيع اأو قيمتها يف  ا�شرتداده، يتم تخفي�ص املوجودات اإىل القيمة املمكن ا�شرتدادها، وهي قيمتها العادلة ناق�شاً 

حالة ال�شتخدام اأيهما اأعلى.

القيمة  ويتم �شطب  ب�شورة منف�شلة،  احت�شابها  مت  التي  واملعدات  العقارات  اأي جزء من  املتكبدة ل�شتبدال  امل�شاريف   تر�شمل 

اإىل زيادة املنافع القت�شادية امل�شتقبلية من بند  الدفرتية للجزء امل�شتبدل. امل�شاريف الأخرى الالحقة تر�شمل فقط عندما توؤدي 

العقارات واملعدات ذات ال�شلة. كافة امل�شاريف الأخرى تدرج يف بيان الدخل ال�شامل املوحد يف حال تكبدها.
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 يتم اإلغاء حتقيق اأي بند من العقارات واملعدات اأو اأي جزء هام حققت مبدئياً عند ا�شتبعادها اأو عندما ل يتوقع منافع اقت�شادية 

م�شتقبالً من ا�شتبعادها اأو ا�شتخدامها. يتم اإدراج اأي ربح اأو خ�شارة ين�شاأ من اإلغاء حتقيق املوجودات  يف بيان الدخل ال�شامل املوحد 

عندما يلغى فيها حتقيق املوجودات.

 يف نهايـة كل �شنة مالية تتم مراجعة وتعديل القيمة املتبقية للموجودات واأعمارها الإنتاجية وطريقة ال�شتهالك، اإن كان 

ذلك مالئماً.

 �أعمال �ل�شيانة �لرئي�شية، و�لفح�س و�لإ�شالح

 الإنفاق على اأعمال ال�شيانة الرئي�شية والتجديدات، وعمليات الفح�ص اأو اإ�شالح تت�شمل تكلفة ا�شتبدال املوجودات اأو اأجزاء من 

موجودات وتكاليف الفح�ص وتكاليف ال�شالح ال�شامل )مبا يف ذلك برامج الفح�ص الرئي�شية التي تقوم باإجراءها املجموعة على 

ال�شفن البحرية(. عند ا�شتبدال اأ�شل اأوجزء من اأ�شل، التي كانت ت�شتهلك ب�شكل منف�شل ومت اإنخفا�شه، واأنه من املرجح اأن منافع 

اقت�شادية م�شتقبلية مرتبطة بالبند �شوف تتدفق اإىل املجموعة، يتم ر�شملة النفقات. عند اإ�شتبدال جزء من اأ�شل والذي مل يكن 

يعترب مكون منف�شل ول يتم اإ�شتهالكه ب�شكل منف�شل، يتم اإ�شتخدام قيمة الإ�شتبدال لتقدير القيمة الدفرتية لالأ�شل والذي 

مت تخفي�شه ب�شكل غري مادي. تكاليف ال�شيانة املرتبطة بربامج ال�شيانة الكبرية يتم ر�شملتها ويتم اإطفاوؤها خالل الفرتة حتى 

تاريخ ال�شيانة القادم. تكاليف الإ�شالح وال�شيانة اليومية الأخرى يتم ت�شجيلها كم�رشوفات عند تكبدها.

 يف كل تاريخ للتقرير، تتم مراجعة طرق ال�شتهالك والأعمار النتاجية والقيم املتبقية وتعدل كلما كان ذلك مالءماً.

 �لإيجار�ت

اإن حتديد ما اإذا كانت التفاقية متثل اأو حتتوي على اإيجار يعتمد على جوهر التفاقية يف تاريخ ال�رشيان اأو ما اإذا كان تنفيذ التفاقية 

يعتمد على ا�شتخدام املوجودات املعينة اأو اأن التفاقية حتول حق ا�شتخدام املوجودات، حتى اإذا مل يحدد ذلك احلق بو�شوح يف الإتفاقية.

 �ملجموعة كم�شتاأجر

يتم اإدراج مدفوعات الإيجارات الت�شغيلية يف بيان الدخل املوحد على اأ�شا�ص الق�شط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

 �ملجموعة كموؤجر

يتم تبويب الإيجارات التي ل حتول فيها املجموعة ب�شورة جوهرية جميع املخاطر واملزايا املرتبطة مبلكية اأ�شل كاإيجار ت�شغيلي، 

وت�شاف التكاليف املبا�رشة املبدئية للتفاو�ص حول عقد الإيجار الت�شغيلي اإىل القيمة الدفرتية لالأ�شل املوؤجر ويتم العرتاف بها على 

مدار فرتة الإيجار وبنف�ص قواعد الدخل من الإيجار. يتم العرتاف بالإيجارات املحتملة كاإيراد يف فرتة حتققها. 

�ملخزون

 يتم اإدراج املخزون اإما بالتكلفة اأو �شايف القيمة القابلة للتحقق، اأيهما اأقل. يتم اإدراج خمزون املواد والإمدادات مبتو�شط التكلفة 

القيمة. ي�شتمل املخزون على املنتجات  اأخرى يف  اأي خ�شارة  اأو  التقادم  اأو  التلف  اأو  الب�شاعة  املرجح مع تعديالت مالئمة لفائ�ص 

البرتولية وقطع الغيار واملواد امل�شتهلكة كما يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد.

املقدرة  التكاليف  منه  للتحقيق خم�شوماً  الإعتيادي  الن�شاط  اإطار  للبيع يف  املقدر  ال�شعر  للتحقيق هي  القابلة  القيمة   �شايف 

لإكمال العمل والتكاليف املقدرة ال�رشورية لإمتام عملية البيع.
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 �لأدو�ت �ملالية - �لتحقيق �ملبدئي و�لقيا�س �لالحق

 �ملوجود�ت �ملالية

 �لتحقيق �ملبدئي و�لقيا�س 

 املوجودات املالية يتم ت�شنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة، قرو�ص وذمم مدينة، ا�شتثمارات حمتفظ 

اأو كم�شتقات م�شنفة كاأدوات للتحوط يف معاملة حتوط فعلية، ح�شبما يكون  بها لال�شتحقاق، موجودات مالية متاحة للبيع 

مالئماً. حتـدد املجموعة ت�شنيف موجوداتها املالية عند اإدراجها املبدئي. 

 جميع املوجودات املالية تدرج مبدئياً بالقيمة العادلة زائد تكاليف املعاملة باإ�شتثناء يف حالة املوجودات املالية امل�شجلة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة. 

 تدرج يف تاريخ املتاجرة جميع امل�شرتيات اأو املبيعات التي تتطلب ت�شليم املوجودات يف التاريخ الذي حتدده النظم اأو الأعراف بال�شوق 

)�شفقات الطرق العادية(.

اأخرى  مدينة  وذمم  وقرو�ص  مدينة  جتارية  وذمم  الأجل  ق�شرية  وودائع  ال�شندوق  يف  النقد  على  للمجموعة  املالية  املوجودات   ت�شتمل 

وموجودات مالية مدرجة وغري مدرجة.

 �لقيا�س �لالحق

 يعتمد القيا�ص الالحق للموجودات املالية على تبويبها كالتايل:

قرو�ص وذمم مدينة.	 

موجودات مالية متاحة للبيع. 	 

�لقرو�س و�لذمم �ملدينة

القرو�ص والذمم املدينة هي موجودات مالية غري م�شتقة ذات دفعات ثابتة اأو قابلة للتجديد وهي غري مدرجة يف �شوق ن�شط. يتم عر�ص 

القرو�ص والذمم املدينة كموجودات متداولة فيما عدا تلك امل�شتحقة من بعد 12 �شهراً من نهاية تاريخ التقرير والتي يتم عر�شها 

كموجودات غري متداولة. ت�شمل القرو�ص والذمم املدينة للمجموعة “ذمم جتارية وذمم اأخرى”، “النقد وما يف حكمه” التي يتم عر�شها 

يف بيان املركز املايل املوحد.

�ملوجود�ت �ملالية �ملتاحة للبيع

 ت�شتمل املوجودات املتاحة للبيع على اإ�شتثمارات يف الأ�شهم وال�شكوك الإ�شتثمارية. اإ�شتثمارات الأ�شهم اأو ال�شكوك امل�شنفة 

متاحة للبيع هي تلك غري امل�شنفة كمحتفظ بها للمتاجرة اأو م�شنفة بالقيمة العادلة خالل الربح اأو اخل�شارة.

اأو اخل�شائر غري املحققة كاإيرادات �شاملة   بعد القيا�ص املبدئي، يعاد قيا�ص املوجودات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتدرج الأرباح 

اأخرى يف احتياطي القيمة العادلة حتى اإلغاء حتقيق ال�شتثمار، وعند ذلك تدرج الأرباح اأو اخل�شائر يف اإيرادات الت�شغيل الأخرى اأو يقرر 

اأن ال�شتثمار انخف�شت قيمته، وعند ذلك يتم حتويل اخل�شائر املرتاكمة من احتياطي القيمة العادلة اإىل بيان الدخل املوحد. الفوائد 

املكت�شبة اأثناء ملكية املوجودات املتاحة للبيع ت�شجل كاإيرادات فوائد باإ�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 تقّيم املجموعة موجوداتها املتاحة للبيع لتحديد ما اإذا كانت مقدرتها ورغبتها يف بيعها يف املدى القريب ما يزال مالئماً. عندما ل 

ت�شتطيع املجموعة، يف حالت نادرة، بيع هذه املوجودات املالية ب�شبب عدم ن�شاط الأ�شواق واأن رغبة الإدارة يف بيعها يف امل�شتقبل 

وذمم  قرو�ص  اإىل  الت�شنيف  باإعدة  ي�شمح  املوجودات.  ت�شنيف هذه  تعيد  اأن  املجموعة  تختار  قد  ب�شورة كبرية،  تغريت  قد  املنظور 

مدينه م�شموح بها عندما ت�شتويف املوجودات املالية تعريف القرو�ص والذمم املدينة واأن املجموعة ترغب وت�شتطيع الحتفاظ بهذه 

اإىل فئة حتى ال�شتحقاق فقط عندما ترغب  باإعادة الت�شنيف  اأو حتى تاريخ ال�شتحقاق. ي�شمح  املوجودات للم�شتقبل املنظور 

املجموعة ولديها ال�شتطاعة يف الحتفاظ بها.

بالن�شبة للموجودات املالية التي اأعيد ت�شنيفها من متاحة للبيع، فاإن القيمة العادلة الدفرتية يف تاريخ اإعادة الت�شنيف ت�شبح 

التكلفة املطفاأة اجلديدة واأي اأرباح اأو خ�شائر على الأ�شول امل�شجلة يف حقوق امللكية يتم اإطفاوؤها اإىل الأرباح اأو اخل�شائر على العمر 

املتبقي لالإ�شتثمار باإ�شتخدام معدل الفائدة الفعلي. اأي فرق بني التكلفة املطفاأة اجلديدة وقيمة الإ�شتحقاق يتم اإطفاوؤها على 

العمر املتبقي لالأ�شل باإ�شتخدام �شعر الفائدة الفعلي. لحقاً اإذا مت حتديد اأن الأ�شل اإنخف�شت قيمته، فاإن املبلغ امل�شجل يف حقوق 

امللكية يتم حتويله اإىل بيان الدخل املوحد.
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 عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها لإ�شتالم تدفقات نقدية من موجودات اأو عندما تدخل يف ترتيبات مترير، تتاأكد املجموعة ما اإذا 

اإحتفظت مبخاطر ومنافع امللكية واإىل اي مدى. عندما ل تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف ا�شتالم تدفقات نقدية من اأي موجودات 

ومل حتول اأو حتتفظ فعلياً بجميع خماطر اأو منافع املوجودات ومل حتول ال�شيطرة على املوجودات، يتم اإدراج املوجودات بقدر ا�شتمرار 

ارتباط املجموعة باملوجودات. يف تلك احلالة تدرج املجموعة اأي�شاً مطلوبات مقابلة. يتم قيا�ص املوجودات املحولة واملطلوبات املقابلة 

على اأ�شا�ص يعك�ص احلقوق واللتزامات التي اأحتفظت بها املجموعة. يتم قيا�ص الرتباط امل�شتمر الذي ياأخذ �شكل �شمان بالقيمة 

الدفرتية الأ�شلية للموجودات اأو القيمة الق�شوى للمبلغ الذي ميكن اأن يطلب من املجموعة �شدادها، اأيهما اأقل.

�إلغاء �لتحقيق 

اأو جزء من  )اأو جزء من موجودات مالية  املالية  املوجودات  املوحد للمجموعة(  املايل  املركز  بيان  )اأي يتم �شطبها من  يلغى حتقيق 

جمموعة موجودات مالية مماثلة( عند:

انتهاء احلق يف ا�شتالم تدفقات نقدية من املوجودات، اأو

قيام املجموعة بتحويل حقوقها ل�شتالم تدفقات نقدية من املوجودات اأو قد تعهدت بدفع املبلغ امل�شتلم كاملة ودون تاأخري كبري 

اإىل طرف ثالث مبوجب ترتيبات للتمرير و )اأ( اإما اأن تكون قد قامت فعلياً بتحويل كافة خماطر ومنافع املوجودات اأو )ب( مل تقم 

فعلياً بتحويل كافة خماطر ومنافع املوجودات اأو بالحتفاظ بها ولكنها حولت ال�شيطرة على املوجودات.

يف حال قامت املجموعة بتحويل حقوقها يف ا�شتالم تدفقات نقدية من موجودات اأو دخلت يف ترتيبات التمرير، تقوم بتقييم ما اإذا 

كان ولأي حد حتتفظ مبخاطر ومنافع امللكية. عندما ل حتول  املجموعة اأو حتتـفظ جوهرياً بجميع املخاطر ومنافع املوجودات ومل 

حتول ال�شيطرة على املوجودات، يتم اإدراج املوجـودات بقدر اإ�شتمرار ارتباط املجموعة باملوجودات.

يف تلك احلالة حتقق املجموعة اأي�شاً مطلوبات مقابلة. يتم قيا�ص املوجودات املحمولة واملطلوبات املقابلة على اأ�شا�ص يعك�ص احلقوق 

واللتزامات التي احتفظت بها املجموعة.

القيمة  اأو  للموجودات  الأ�شلية  الدفرتية  بالقيمة  املحولة  املوجودات  على  �شكل �شمان  ياأخذ  الذي  امل�شتمر  الرتباط  قيا�ص  يتم 

الق�شوى للمبلغ الذي ميكن اأن يطلب من املجموعة �شداده اأيهما اأقل.

�نخفا�س قيمة �ملوجود�ت �ملالية

يف الإي�شاحات التالية مت الإف�شاح تف�شيالً حول انخفا�ص قيمة املوجودات املالية، )اإن وجد(:

اإف�شاحات حول التقديرات الهامة      اإي�شاح 25

املوجودات املالية                  اإي�شاح 25

الذمم التجارية املدينة               اإي�شاح 25

 يف تاريخ كل بيان للمركز املايل املوحد، تقوم املجموعة بالتقييم لتحديد وجود اأي دليل مو�شوعي باأن موجودات مالية اأو جمموعة 

موجودات مالية انخف�شت قيمتها. تعترب اأن موجودات مالية اأو جمموعة موجودات مالية اإنخف�شت قيمتها فقط اإذا وجد دليل على 

النخفا�ص نتيجة حلادث واحد اأو اأكرث وقع بعد التحقيق املبدئي للموجودات )“حادث خ�شارة”( واأن حتدث اخل�شارة تاأثري على التدفقات 

النقدية التقديرية امل�شتقبلية للموجودات املالية اأو جمموعة املوجودات املالية واأنه ميكن تقديرها ب�شورة موثوقة. اإن دليل النخفا�ص 

قد ي�شمل موؤ�رشات باأن املدينني اأو جمموعة مدينني يواجهون �شعوبات مالية كبرية اأو تخلف يف ال�شداد اأو عدم انتظام �شداد الفوائد 

اأو اأق�شاط املبلغ الأ�شلي، اأو احتمال دخولهم يف اإفال�ص اأو اإعادة جدولة مالية اأخرى وعندما ت�شري املعلومات الوا�شحة بوجود نق�ص يف 

التدفقات النقدية امل�شتقبلية مثل التغريات يف املتاأخرات اأو الأحوال القت�شادية املرتبطة بالتخلف عن ال�شداد.

�ملوجود�ت �ملالية �ملدرجة بالتكلفة �ملطفاأة

 بالن�شبة للموجودات املدرجة بتكلفة مطفاأة تقوم املجموعة اأولً بالتقييم لتحديد وجود دليل مو�شوعي على النخفا�ص لأ�شل 

اأ�شل  اأنه ل يوجد دليل مو�شوعي لنخفا�ص  اإذا قررت املجموعة  اأو جماعية غري هامة.  مايل فردي هام واأ�شول مالية �شواء فردية 

مايل يتم تقييمه ب�شورة فردية، �شواء كان هاماً اأم ل، تقوم باإدخال الأ�شل يف جمموعة اأ�شول مالية ذات خماطر ائتمانية مماثلة ثم 

تقوم بتقييمها جماعياً لتحديد النخفا�ص. الأ�شول التي يتم تقييمها فردياً لتحديد النخفا�ص والذي يتم اإدراج خ�شارة انخفا�ص 

مقابلها اأو يكون اإدراجها م�شتمراً، ل تدخل �شمن اأي تقييم جماعي لتحديد النخفا�ص.

تقا�ص قيمة خ�شارة انخفا�ص القيمة املحددة كفارق بني القيمة الدفرتية للموجودات والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية 

)با�شتثناء خ�شائر الئتمان املتوقعة م�شتقبالً والتي مل تتكبد بعد(. تخ�شم القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية على 

�شعر الفائدة الفعلي لالأ�شل.
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تخف�ص القيمة الدفرتية للموجودات خالل ا�شتخدام ح�شاب للمخ�ش�ص ويدرج مبلغ اخل�شارة يف بيان الدخل املوحد. ي�شتمر حتقيق 

اإيرادات فوائد )م�شجلة كاإيرادات متويل يف بيان الدخل املوحد( على القيمة الدفرتية املخف�شة وذلك با�شتخدام �شعر الفائدة امل�شتخدم 

خل�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية لغر�ص قيا�ص قيمة اخل�شارة.

�ملوجود�ت �ملالية �ملتاحة للبيع

يف تاريخ التقرير، تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كان هناك دليل مادي على اأن ا�شتثمار اأو جمموعة ا�شتثمارات قد انخف�شت قيمتها.

يف حال ا�شتثمارات حقوق امللكية امل�شنفة كمتاحة للبيع، يت�شمن الدليل املادي انخفا�ص هام اأو م�شتمر للقيمة العادلة لال�شتثمار 

القيمة  ا�شتمرت فيها  التي  بالفرتة  و”امل�شتمر” مقارنة  الأ�شلية لال�شتثمار  بالتكلفة  “الهام” مقارنة  يتم تقييم  اأقل من قيمتها. 

ال�رشاء  تكلفة  بني  الفرق  وهو   - املحت�شبة  املرتاكمة  اخل�شارة  يتم حتويل  دليل كهذا،  اأي  اإذا وجد  الأ�شلية.  تكلفته  اأقل من  العادلة 

والقيمة العادلة احلالية ناق�ص اأي خ�شارة انخفا�ص لذلك ال�شتثمار املايل مدرجة �شابقاً يف بيان الدخل املوحد - من اإيرادات �شاملة 

اأخرى اإىل بيان الدخل ال�شامل املوحد. اإن خ�شائر الإنخفا�ص املدرجة يف بيان الدخل املوحد واملتعلقة باأدوات راأ�شمالية ل يتم عك�شها 

خالل الربح واخل�شارة. وتدرج الزيادات يف قيمتها العادلة بعد النخفا�ص مبا�رشة يف اإيرادات �شاملة اأخرى.

يحتاج حتديد “الهام” اأو “امل�شتمر” اتخاذ اأحكام للو�شول اإليها تقوم املجموعة بتقييم، �شمن عوامل اأخرى، املدة اأو احلد الذي تكون 

فيه القيمة العادلة لال�شتثمار اأقل من تكلفته.

 �ملطلوبات �ملالية

 �لتحقيق �ملبدئي و�لقيا�س 

 املطلوبات املالـية يف نطاق معيار املحا�شبة الدويل 39 يتم ت�شنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة 

اأو قرو�ص وت�شهيالت اأو كم�شتقات م�شنفة كاأدوات حتوط يف حتوط فعال، ح�شبما يكون مالئماً. حتدد املجموعة ت�شنيف مطلوباتها 

املالية عند التحقيق املبدئي. 

 تدرج املطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة ويف حالة القرو�ص والت�شهيالت ناق�شاً تكاليف القرتا�ص املبا�رشة. 

 ت�شتمل املطلوبات املالية للمجموعة على ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى.

 عقود �ل�شمانات �ملالية

 عقود ال�شمانات املالية ال�شادرة من املجموعة هي العقود التي تتطلب اأداء مدفوعات و�شدادها اإىل طرف العقد مقابل تكبد خ�شارة 

نتيجة لإخفاق املدين يف ال�شداد يف تاريخ ال�شتحقاق وفقا ل�رشوط اأداة الدين. يتم العرتاف بعقود ال�شمانات املالية مبدئياً كالتزام 

للم�رشوفات  تقدير  باأف�شل  املطلوب  يقا�ص  ال�شمان. لحقاً،  اإ�شدار  اإىل  مبا�رشة  املن�شوبة  املعاملة  بتكلفة  ويعدل  العادلة  بالقيمة 

املطلوبة لت�شوية اللتزام احلايل يف تاريخ اإعداد القوائم اأو املبلغ املعرتف به ناق�شا الإطفاء املرتاكم، اأيهما اأعلى.

 مقا�شة �لأدو�ت �ملالية

 يتم اإجراء مقا�شة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ويدرج �شايف املبلغ يف بيان املركز املايل املوحد فقط اإذا كان هنـالك حق قانوين 

�شاري املفعول لت�شوية املبالغ املحققة واأن تتوفر الرغبة يف الت�شوية على اأ�شا�ص ال�شايف وذلك باأن حتقق املوجودات وت�شدد املطلوبات 

يف نف�ص الوقت.

تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيان مركز مايل بتقدير وجود موؤ�رش على اإنخفا�ص اأ�شل )اأو وحدة مدرة للنقد(. يف حالة وجود اأي موؤ�رش، 

اأو عند وجود متطلب درا�شة اإنخفا�ص القيمة ب�شكل �شنوي، تقوم املجموعة بتقدير قيمة الأ�شل اأو القيمة املمكن اإ�شرتدادها من 

الوحدة املدرة للنقد. القيمة املمكن اإ�شرتادها هي قيمة الأ�شل اأو القيمة العادلة للوحدة املدرة للنقد ناق�ص تكاليف البيع وقيمة 

الإ�شتخدام، اأيهما اأعلى. تقدر القيمة املمكن اإ�شرتدادها لالأ�شل ب�شكل فردي ال اإذا كان الأ�شل ل يدر تدفقات نقدية ويعتمد ب�شكل 

اإذا كان ذلك يتم اإختيار اإنخفا�ص الأ�شل كجزء من الوحدة  اأو جمموعة موجودات،  كبري على التدفقات النقدية من موجودات اأخرى 

اإعتبار  يتم  اإ�شرتدادها  املمكن  القيمة  من  اعلى  للنقد  املدرة  الوحدة  اأو  لالأ�شل  الدفرتية  القيمة  كانت  اإذا  بها.  املتعلق  للنقد  املدرة 

الأ�شل/ الوحدة املدرة للنقد منخف�شة القيمة ويتم خف�ص قيمتها اإىل القيمة املمكن اإ�شرتدادها.

لإحت�شاب القيمة يف الإ�شتخدام، يتم خ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية بقيمتها احلالية باإ�شتخدام معدل خ�شم قبل ال�رشيبة 

والذي يعك�ص تقديرات ال�شوق احلايل للقيمة الزمينة للنقد واملخاطر املتعلقة بالأ�شل/الوحدة املدرة للنقد. لتحديد القيمة العادلة 

ناق�ص تكاليف البيع، يتم اأخذ اأحدث �شفقات ال�شوق بعني الإعتبار. اإذا مت حتديد اأية معامالت يتم اإ�شتخدام طريقة تقييم منا�شبة. 

املتوفرة. الأخرى  العادلة  القيمة  اأو موؤ�رشات  املدرجة  العامة  ال�رشكات  اأ�شهم  واأ�شعار  التقييم  باإ�شتخدام مكررات  الإحت�شابات تتم 
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ل تعك�ص القيمة يف حال ال�شتخدام التدفقات النقدية امل�شتقبلية املرتبطة بتح�شني وتعزيز اأداء الأ�شل، بينما يتم اإدراج التعزيزات 

املتوقعة للموجودات يف ح�شابات القيمة العادلة ناق�ص تكلفة البيع.

التي  املوجودات  لعمل  املنا�شبة  امل�شاريف  فئات  �شمن  املوحد  ال�شامل  الدخل  بيان  يف  امل�شتمرة  العمليات  انخفا�ص  خ�شائر  تدرج 

انخف�شت قيمتها، با�شتثناء العقارات التي اأعيد تقييمها �شابقاً ومت حتويل اإعادة التقييم اإىل اإيرادات �شاملة اأخرى. يف هذه احلالة يتم 

اإدراج النخفا�ص اأي�شاً يف اإيرادات �شاملة اأخرى بقيمة اأي تقييم �شابق.

بالن�شبة للموجودات، باإ�شتثناء ال�شهرة، يعاد التقييم يف تاريخ كل بيان مركز مايل للتاأكد من وجود اأي موؤ�رش باأن خ�شائر انخفا�ص 

مدرجة �شابقاً مل تعد موجودة اأو تكون قد نق�شت. اإذا وجد موؤ�رش كهذا، تقوم املجموعة بعمل تقدير للمبلغ املمكن ا�شرتداده. يتم 

املمكن  املوجودات  قيمة  لتحديد  امل�شتخدمة  الفرتا�شات  يف  تغري  هنالك  كان  اإذا  فقط  �شابقاً  مدرجة  انخفا�ص  خ�شارة  اأي  عك�ص 

ا�شرتدادها منذ اأن اأدرجت اآخر خ�شارة انخفا�ص. تلك القيمة التي تتم زيادتها ل ميكن اأن تتجاوز القيمة الدفرتية التي كان ميكن حتديدها 

بعد خ�شم ال�شتهالك لو مل يتم اإدراج اأي خ�شارة انخفا�ص للموجودات يف ال�شنوات ال�شابقة. يتم عك�ص خ�شارة النخفا�ص هذه يف 

بيان الدخل ال�شامل املوحد ما مل تدرج املوجودات مببلغ اإعادة التقييم، ويف هذه احلالة يعامل النعكا�ص كزيادة ناجتة من اإعادة التقييم. 

�ل�شهرة

يتم اختبار انخفا�ص قيمة ال�شهرة �شنوياً كما يف 31 دي�شمرب وعند وجود ظروف ت�شري اإىل احتمالية اإنخفا�ص قيمتها.

ويحدد اإنخفا�ص القيمة بتقييم القيمة القابلة لالإ�شرتداد لكل وحدة مدرة للنقد )اأو جمموعة من الوحدات( التي تتعلق بها ال�شهرة. 

ويف حالة انخفا�ص القيمة القابلة لالإ�شرتداد من الوحدة املدرة للنقد عن القيمة الدفرتية يتم الإعرتاف بخ�شائر اإنخفا�ص القيمة. ول 

ميكن رد خم�ش�شات اإنخفا�ص قيمة ال�شهرة يف امل�شتقبل.

�ملخ�ش�شات

ت�شجل خم�ش�شات عندما يكون لدى املجموعة التزام حايل )قانوين اأو حكومي( نتيجة حلدث �شابق واأنه يحتمل اأن تتدفق من املجموعة 

موارد تت�شمن منافع اإقت�شادية مطلوبة ل�شداد اللتزام واأنه ميكن تقدير مبلغ الإلزام ب�شورة يوثق بها. عندما تتوقع املجموعة اأن ت�شرتد 

كامل خم�ش�ص اأو جزء منه، على �شبيل املثال مبوجب عقد تاأمني، يتم اإدراج الإ�شرتداد كموجودات منف�شلة ولكن فقط عندما يكون 

الإ�شرتداد موؤكداً فعالً. تظهر م�رشوفات اأي خم�ش�ص يف بيان الدخل املوحد بعد خ�شم اأي اإ�شرتداد.

 منافع �ملوظفني

 حتت�شب املجموعة خم�ش�شاً ملكافاأة نهاية اخلدمة ملوظفيها يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد وفقاً لعقود العمل والالئحة الداخلية 

لل�رشكة. يتم الت�شجيل واإ�شتحقاق املوظفني لالإجازة ال�شنوية واملدة املق�شية بناءً على املطلوبات املحتملة الناجتة عن اخلدمات املوؤداة 

من املوظفني حتى تاريخ بيان املركز املايل املوحد، تدرج هذه امل�شتحقات يف املطلوبات املتداولة بينما تدرج امل�شتحقات اخلا�شة مبكافاأة 

نهاية اخلدمة يف املطلوبات غري املتداولة.

الإجتماعي ل�شنة 2009  التاأمني  لقانون  القطريني وفقاً  الإجتماعي للموظفني  والتاأمني  التقاعد  امل�شاهمات يف هيئة   يتم ت�شجيل 

كم�رشوفات يف بيان الدخل املوحد عند حتققها. 

 د�ئنون جتاريون وذمم د�ئنة �أخرى 

النظر عن  اأو اخلدمات امل�شتلمة مبجرد ا�شتحقاقها بغ�ص  بالب�شائع  واملتعلقة  الدفع م�شتقبالً   يتم ت�شجيل اللتزامات امل�شتحقة 

ا�شتالم اأو عدم ا�شتالم الفواتري من املوردين.

ذمم جتارية 

اإن الذمم املدينة التجارية هي املبالغ امل�شتحقة من العمالء يف �شياق الأعمال التجارية العادية. اإذا كان متوقعاً اأن يتم حت�شيل هذه الذمم 

خالل �شنة اأو اأقل، يتم عر�شها كموجودات متداولة. يف خالف ذلك، يتم عر�شها كموجودات غري متداولة.

يتم اإدارج الذمم املدينة مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم لحقاً قيا�شها بالتكلفة املطفاأة على اأ�شا�ص معدل الفائدة الفعلي، خم�شوماً 

منها اأي خم�ش�ص انخفا�ص القيمة)اإن وجد(.

�لنقد وما يف حكمه

النقد وما يف حكمه يف بيان التدفقات النقدية املوحد يتكون من الأر�شدة البنكية والنقد يف ال�شندوق وودائع ق�شرية الأجل م�شتحقة 

خالل ت�شعني يوم اأو اأقل.
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 �لعمالت �لأجنبية

 يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنيبة والعملة الت�شغيلية باإ�شتخدام معدلت �رشف العملة ال�شائدة يف تاريخ حدوث املعامالت اأو 

التقييم يف حال اإعادة القيا�ص. يتم عر�ص اأرباح وخ�شائر املعامالت بالعملة الأجنبية الناجتة عن ت�شوية هذه املعامالت وحتويل املوجودات 

واملطلوبات املالية القائمة بالعملة الأجنبية باإ�شتخدام معدلت �رشف العمالت يف تاريخ نهاية ال�شنة يف بيان الدخل املوحد.

 يتم حتليل الفرق يف قيمة الأوراق املالية املحتفظ بها بالعمالت الأجنبية وامل�شنفة كموجودات مالية متاحة للبيع مابني التغيري 

يف قيمة التكلفة املطفاأة والتغريات الأخرى يف القيمة الدفرتية. يتم عر�ص التغريات الناجتة عن عمليات التحويل يف قيمة التكلفة 

املطفاأة يف الربح اأو اخل�شارة يف حني يتم عر�ص التغريات الناجتة عن التغريات يف القيمة الدفرتية يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى.

 يتم عر�ص فروقات حتويل العملة الأجنبية للموجودات غري املالية مثل حقوق امللكية امل�شنفة كحقوق متاحة للبيع يف الإيرادات 

ال�شاملة الأخرى. 

 �لعائد لل�شهم 

 يحت�شب العائد الأ�شا�شي لل�شهم بتق�شيم �شايف ربح ال�شنة العائد حلاملي الأ�شهم العادية بال�رشكة الأم على املتو�شط املرجح 

لعدد الأ�شهم العادية القائمة خالل ال�شنة. وحتت�شب الأرباح املخففة لل�شهم بتق�شيم �شايف الربح العائد حلاملي الأ�شهم العادية 

بال�رشكة الأم )بعد التعديل بالفوائد على الأ�شهم املمتازة القابلة للتحويل( على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم العادية التي �شوف 

ت�شدر عند حتويل جميع الأ�شهم العادية املخففة املحتملة اإىل اأ�شهم عادية.

 �لتقارير �لقطاعية

 القطاع هو ق�شم ميكن متييزه �شمن املجموعة ويعمل اإما يف توفري منتجات اأو خدمات )قطاع جتاري(، اأو توفري منتجات اأو خدمات 

�شمن بيئة اإقت�شادية معينة )قطاع جغرايف( ويتعر�ص ملخاطر وعائدات تكون خمتلفة من تلك اخلا�شة بالقطاعات الأخرى. 

 تعر�ص البيانات القطاعية بالن�شبة لقطاعات املجموعة التجارية واجلغرافية يف الإي�شاح رقم )23(. يتم حتديد قطاعات الأعمال بناء 

على الهيكل الإداري والتقارير الداخلية للمجموعة.اإعتمد اإعداد التقارير القطاعية للمجموعة مبدئياً على قطاعات الأعمال. يتم 

حتديد قطاعات الأعمال بناءً على هيكل اإدارة املجموعة واإعداد التقارير الداخلية.

5- �لأحكام و�لتقدير�ت و�لإفرت��شات �ملحا�شبية �لهامة

بالإيراد  اخلا�شة  املبالغ  على  توؤثر  واإفرتا�شات  وتقديرات  اأحكام  اإتخاذ  الإدارة  من  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد   يتطلب 

وامل�رشوفات والأ�شول واللتزامات والإف�شاح عن اللتزامات املحتملة يف تاريخ اإعداد البيانات املالية املوحدة. اإل اأن عدم التاأكد من 

هذه الإفرتا�شات والتقديرات قد يوؤدى اإىل خمرجات تتطلب تعديالت هامة على القيمة الدفرتية لأ�شل اأو التزام متاأثر بها يف فرتات 

م�شتقبلية.

 ت�شمل الإي�شاحات الأخرى حول تعر�ص ال�رشكة للمخاطر وبنود عدم اليقني:

اإدارة راأ�ص املال                    اإي�شاح رقم )25(	 

اإدارة املخاطر املالية وال�شيا�شات       اإي�شاح رقم )25(	 

اإف�شاحات حول حتليل احل�شا�شية      اإي�شاح رقم )25(	 

 �لأحكام

 عند تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة اأ�شدرت الإدارة الأحكام الآتية والتي كان لها اآثار مادية على املبالغ املعرتف بها يف 

البيانات املالية املوحدة:
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�لتز�مات �لإيجار �لت�شغيلي 

�ملجموعة كموؤجر:

 دخلت املجموعة يف تعاقدات اإيجار ت�شغيلي خمتلفة حتت خطوط اأعمال خمتلفة كما هو مبني يف التايل:

اأ.   امل�شاحات التجارية يف حمطات الوقود.

 ب.  �شهاريج الديزل للعمالء املحليني والدوليني وامل�شاريع امل�شرتكة.

 ج.  اتفاقيات التجارة البحرية املوقعة مع عمالء جدد من ال�رشكات البحرية الدولية مثل كيم للنفط، فالن�شيا، 

ال�شفينتني اآ�شيا عن طريق  وجنوب �رشقي  املجاورة،  والبلدان  الهند  موانئ  واإىل  النفطية من  املنتجات  لنقل  البحرية   اأ�شباير 

)�شدرة راأ�ص لفان و�شدرة م�شيعيد(.

الإنتاجية  الأعمار  من  كبري  جزء  متثل  ل  والتي  الإيـجار  مدة  مـثل  التفاقيات،  و�شـروط  اأحكام  تقييم  على  بناء  املجـموعة،   قررت 

ت�شجيلها  يتم  باأن  العقارات  هذه  ملكية  ومنافع  الهامة  املخاطر  بجميع  يحتفظ  واأنه  بها،  الإحتفاظ  يتم  والتي  للممتلكات 

كاإيجارات ت�شغيلية.

�لتز�مات حمتملة

بحكم طبيعتها، تلغى املطلوبات املحتملة عند حدوث اأو عدم حدوث حدث م�شتقبلي. اإن تقدير وجود والكمية املقدرة لاللتزامات 

املحتملة تت�شمن حكماً يف ممار�شة تقدير هام وا�شتخدام التقديرات ملخرجات الأحداث امل�شتقبلية.

ت�شنيف �لأور�ق �ملالية �ل�شتثمارية

اأو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  “ا�شتثمارات  اأنها  ت�شنف على  اأن  ينبغي  اإذا كان  ما  ال�شتثمارات  اقتناء  املجموعة عند  تقرر 

بت�شنيف  املجموعة  تقوم  ا�شتثماراتها.  لت�شنيف   39 رقم  الدويل  املحا�شبة  معيار  املجموعة  تتبع  للبيع”.  “متاحة  اأو  اخل�شارة” 

يتم  النقد.  وتوليد  الأجل  الق�شري  الربح  اأ�شا�شا لغر�ص  اإذا مت حيازتها  اخل�شارة”  اأو  الربح  العادلة من خالل  “بالقيمة  ال�شتثمارات 

ت�شنيف جميع ال�شتثمارات الأخرى “كا�شتثمارات متاحة للبيع”. تقوم املجموعة بت�شجيل ال�شتثمار يف الأ�شهم والأوراق املالية 

تاأثري كبري على هذه ال�رشكات امل�شتثمر بها، بغ�ص النظر عن  وال�شتثمار يف �رشكة زميلة فقط عندما ميكن للمجموعة ممار�شة 

ح�شة امللكية، ويتم ت�شنف ال�شتثمار على اأنها ا�شتثمارت متاحة للبيع.

�لتقدير�ت و�لإفرت��شات

اإن الإفرتا�شات الأ�شا�شية املتعلقة بامل�شتقبل واملوارد الأ�شا�شية للتقدير يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد والتي لها خطر كبري يف 

حدوث تغيري جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�شنة املالية الالحقة يتم �رشحها يف الأ�شفل. اإن افرتا�شات 

وتقديرات القيمة املجموعة اأ�شا�شاً على حمددات متوافرة عند اعداد البيانات املالية املوحدة. اإل اأنه ميكن تغري اخل�شائ�ص احلالية 

هذه  اأخذ  يتم  عليها.  �شيطرة  للمجموعة  لي�ص  والتي  ال�شوق  وخ�شائ�ص  لتغريات  تبعاً  امل�شتقبلية  التطورات  اإِبّان  والإفرتا�شات 

التغريات يف احل�شبان عند وقوعها.

�نخفا�س قيمة �لذمم �ملدينة 

يتم عمل تقدير لالأر�شدة التجارية املدينة املمكن حت�شيلها عندما ل يكون من املحتمل حت�شيل املبالغ بالكامل. يتم هذا التقدير 

اأو  القائمة  الأر�شـدة  تغطي  بنكية  ب�شمانات  اإما م�شمونة  املدينة  التجارية  الذمم  اإن  فردي.  اأ�شا�ص  على  الهامة  املدينة  للمبالغ 

اأن املجموعة تقوم بتطبيق �شيا�شة  اإل  الذمم يعترب �شئيالً،  فاإن اخلطر من تدين قيمة هذه  وبالتايل  مطلوبة من هيئات حكومية 

متحفظة ب�شاأن املبالغ امل�شكوك يف حت�شيلها. 

بالن�شبة للمبالغ غري الهامة التي ل تقيم ب�شكل فردي ولكنها متاأخرة ال�شداد، فيتم تقدير املخ�ش�ص املطلوب ب�شكل جماعي 

على هذه املبالغ بناء على طول فرتة عدم ال�شداد وبناء على معدلت الإ�شرتداد ال�شابقة.
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�نخفا�س قيمة �ملوجود�ت �ملالية �ملتاحة للبيع

تعامل املجموعة املوجودات املتاحة للبيع باأنها منخف�شة القيمة عند وجود انخفا�ص هام اأو م�شتمر يف القيمة العادلة اإىل اأقل من 

تكلفتها اأو عند وجود اأدلة مو�شوعية اأخرى لالنخفا�ص. اإن حتديد النخفا�ص “الهام” اأو “امل�شتمر” يحتاج اإىل اتخاذ قرار. بالإ�شافة 

اإىل ذلك تقوم املجموعة بتقييم عوامل اأخرى وت�شمل التقلبات العادية يف �شعر ال�شهم بالن�شبة لالأ�شهم املتداولة والتدفقات 

النقدية امل�شتقبلية وعوامل اخل�شم لالأ�شهم غري املتداولة.

�إنخفا�س قيمة �ملوجود�ت غري �ملالية 

يحدث النخفا�ص عندما تقل القيمة املتوقع احل�شول عليها والتي ت�شاوي القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع اأو قيمتها 

يف ال�شتخدام، اأيهما اأكرب، عن القيمة الدفرتية للموجودات اأو الوحدات املدرة للنقد. يتم احت�شاب القيمة العادلة مطروحاً منها 

تكاليف البيع بناء على البيانات املتوفرة من عمليات البيع امللزمة والتي متت يف �شوق حرة ملوجودات مماثلة اأو لأ�شعار �شوق وا�شحة 

مطروحاً منها تكاليف بيع املوجودات. اإن احت�شاب القيمة يف ال�شتخدام يكون بناء على منوذج التدفقات النقدية املخ�شومة. تنتج 

اأو  بالن�شبة للمجموعة  امللزمة  الهيكلة غري  اإعادة  اأن�شطة  الالحقة ول تت�شمن  النقدية من موازنة للخم�ص �شنوات  التدفقات 

ال�شتثمارات امل�شتقبلية اجلوهرية التي �شتزيد من اأداء املوجودات للوحدات املدرة للنقد والتي يتم فح�شها. القيمة املتوقع احل�شول 

عليها ح�شا�شة ملعدل اخل�شم امل�شتخدم يف منوذج التدفقات النقدية املخ�شومة وللتدفقات النقدية امل�شتقبلية امل�شتلمة ومعدل 

النمو امل�شتخدم يف اأغرا�ص الت�شغيل. الفرتا�شات الرئي�شية امل�شتخدمة لتحديد القيمة املمكن ا�شرتدادها للوحدات املختلفة املدرة 

للنقد ت�شمل اأ�شعار اخل�شم والتدفقات النقدية الت�شغيلية وت�شخم ال�شعار وال�شتخدام املتوقع والقيم املتبقية للموجودات.

 �لأعمار �لإنتاجية للممتلكات و�ملعد�ت

تقوم املجموعة بتحديد الأعمار الإنتاجية التقديرية للممتلكات واملعدات لحت�شاب ال�شتهالك. يتم هذا التقدير بعد الأخذ يف 

الإعتبار الإ�شتخدام املتوقع وحالة املعدات والتقادم التجاري والتقني لهذه املوجودات.

�لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية

عندما ل ميكن احل�شول على القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية امل�شجلة يف بيان املركز املايل املوحد من اأ�شواق ن�شطة. 

يتم حتديد القيمة العادلة لها با�شتخدام تقنيات تقييم تت�شمن منوذج التدفقات النقدية املخ�شومة. توؤخذ مدخالت هذه النماذج 

العادلة.  القيمة  توافرها، يتطلب ذلك درجة من احلكم للح�شول على  يتاح ذلك، ولكن عند عدم  الوا�شحة عندما  الأ�شواق  من 

هذه  على  الإفرتا�شات  يف  التغريات  توؤدي  اأن  ميكن  والتقلب.  والإئتمان  ال�شيولة  خطر  مثل  للمدخالت  اعتبارات  الأحكام  تت�شمن 

العوامل اإىل التاأثري على القيمة العادلة املدرجة لالأدوات املالية. املعلومات مبينة يف الإي�شاح رقم )25(.

مبد�أ �ل�شتمر�رية

قامت الإدارة بتقييم مقدرة املجموعة على ال�شتمرار يف اأعمالها واقتنعت باأن املجموعة متلك م�شادر جتعلها قادرة على ال�شتمرار 

يف اأعمالها امل�شتقبلية، بالإ�شافة اإىل ذلك اإن اإدارة املجموعة لي�شت على علم باأية اأمور تثري ال�شك على مقدرة املجموعة لال�شتمرار 

يف اأن�شطتها. وعليه تقوم الإدارة باإعداد البيانات املالية املوحدة على اأ�شا�ص مبداأ ال�شتمرارية.
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6/اأ- العقارات واالآالت واملعدات
مباين وبنية اأرا�ضي

حتتية

�ضيارات املعدات واالالت

ومعدات 

مكتبية واأثاث

م�ضاريع حتت �ضـفـن

التنفيذ

االإجمايل

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريالتكلفة:

الر�صيد يف 1 يناير 2015 

85.602.537510.123.191510.747.490518.512.965277.870.703542.745.4612.445.602.347)مدققة(

11.634.99514.837.421--)5.060.077()38.500.289(47.009.973)247.181(تعديالت )اإي�صاح 26(

الر�صيد يف 1 يناير 2015 

85.355.356557.133.164472.247.201513.452.888277.870.703554.380.4562.460.439.768)معدل(

215.957.180306.286.766--3.881.87442.594.88543.852.827--اإ�صافات

حمول من م�صاريع حتت 

--)500.562.360(388.506.54012.096.84099.958.980--التنفيذ

)36.717.886(----------)36.717.886(ا�صتبعادات

)642.000(----)642.000(------�صطب

48.637.470949.521.578526.938.926656.622.695277.870.703269.775.2762.729.366.648كما يف 31 دي�صمرب 2015

االإ�ضتهالك املرتاكم:

الر�صيد يف 1 يناير 2015 

847.792.592--138.766.036285.503.816331.252.69392.270.047--)مدققة(

45.975.154--35.885.5773)28.378.403(38.467.977--تعديالت )اإي�صاح 26(

الر�صيد يف 1 يناير 2015 

893.767.746--177.234.013257.125.413367.138.27092.270.050--)معدل(

178.419.973--43.276.71843.014.12978.235.59113.893.535--تكاليف اإ�صتهالك لل�صنة

)452.957(----)452.957(------متعلقة بال�صطب 

1.071.734.762--220.510.731300.139.542444.920.904106.163.585--كما يف 31 دي�صمرب 2015

�ضايف القيمة الدفرتية:

48.637.470729.010.847226.799.384211.701.791171.707.118269.775.2761.657.631.886يف 31 دي�ضمرب 2015

مباين وبنية اأرا�ضي

حتتية

�ضيارات املعدات واالالت

ومعدات 

مكتبية واأثاث

م�ضاريع حتت �ضـفـن

التنفيذ

االإجمايل

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريالتكلفة:

85.602.537474.950.301466.542.974483.346.709255.762.439455.197.2652.221.402.225الر�صيد يف 1 يناير 2014

19.271.41644.204.51635.371.25622.108.264103.449.670224.405.122--اإ�صافات

حمول من م�صاريع حتت 

--)15.901.474(------15.901.474--التنفيذ

)205.000(----)205.000(------�صطب

كما يف 31 دي�صمرب2014 

85.602.537510.123.191510.747.490518.512.965277.870.703542.745.4612.445.602.347)مدققة(

11.634.99514.837.421--)5.060.077()38.500.289(47.009.973)247.181(تعديالت )اإي�صاح 26(

الر�صيد فى 31 دي�صمرب 2014 

85.355.356557.133.164472.247.201513.452.888277.870.703554.380.4562.460.439.768)معدل(

االإ�ضتهالك املرتاكم:

686.202.272--111.788.645224.405.376270.710.56179.297.690--الر�صيد يف 1 يناير2014

161.795.320--26.977.39161.098.44060.747.13212.972.357--تكاليف اإ�صتهالك لل�صنة

)205.000(----)205.000(------متعلقة بال�صطب 

كما يف 31 

847.792.592--138.766.036285.503.816331.252.69392.270.047--دي�صمرب2014)مدققة(

45.975.154--35.885.5773)28.378.403(38.467.977--تعديالت )اإي�صاح 26(

الر�صيد فى 31 دي�صمرب 2014 

893.767.746--177.234.013257.125.413367.138.27092.270.050--)معدل(

�ضايف القيمة الدفرتية:

يف 31 دي�ضمرب 2014 

85.355.356379.899.151215.121.788146.314.618185.600.653554.380.4561.566.672.022)معدلة(
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�إي�ضاحات:
1(  قامت املجموعة باإفتتاح ثمانية حمطات للوقود خالل العام وهم باملناطق الآتية الوكره والوجبة والذخريه وفريج بن درهم والريان 

الفني للمركبات يف  ان�شاء حمطة للفح�ص  الهالل وكذلك مت  اجلديد والقطيفية واجلميلية واملذهبية كما مت تو�شعة حمطة 

الوكرة، كما قامت املجموعه بر�شملة الربج الإداري لوقود وتعديل الأثر الرجعى لالإهالك )اإي�شاح 26(.

2(  اإ�شتلمت املجموعة منحاً حكومية يف �شكل حتويل موجودات غري نقدية )�شتة قطع اأرا�شي تقع يف دولة قطر(، خالل عامي 2005 

و 2006 بدون مقابل لغر�ص بناء وت�شغيل حمطات تزويد بالبرتول على تلك القطع، والتي مت حتويل �شهادات ملكيتها من وزارة البلدية 

والتخطيط العمراين اإىل املجموعة، وقد اإختارت املجموعة اأن حت�شب قيمة هذه القطع التي حولت ملكيتها اإىل املجموعة بقيمة 

اإ�شمية قدرها 1 ريال قطري للقطعة الواحدة.

اأر�ص تقع يف دولة قطر من وزارة البلدية  كما ا�شتلمت املجموعة حتى نهاية العام املنتهي يف 31 دي�شمرب 2015 عدد 56 قطعة    

البلدية  وزارة  من  بعد  ملكيتها  �شهادات  حتويل  يتم  مل  والتي  اأعاله،  املذكور  الغر�ص  لنف�ص  اأخرى  وجهات  العمراين  والتخطيط 

والتخطيط العمراين.

اخلفيف.  الغاز  وزيت  املتو�شط  الغاز  وزيت  الثقيل  بالوقود  التزويد  اأعمال  يف  اأ�شا�شاً  تعمل  والتي  �شفن  �شتة  املجموعة  3(  متتلك 

بالإ�شافة اإىل اأعمال التزويد بالوقود وت�شتخدم هذه ال�شفن للتاأجري وفقاً لإتفاقيات تاأجري مع عمالء كبار مثل فالن�شيا وكيم 

اأويل لنقل البرتول بني املوانئ، هذه ال�شفن مملوكة م�شاركة بني قطر للوقود و�رشكات اأخرى ح�شب التفا�شيل التالية. كل ال�شفن 

مملوكة بال�رشاكة مع قطر للوقود )وقود( وال�رشكات املذكورة اأدناه:

�إ�سم 

�ل�سفينة

بلد �مللكية �مل�سجلة

�لت�أ�سي�س

�إ�سم 

�ل�سفينة

بلد �مللكية �مل�سجلة

�لت�أ�سي�س

�شدرة 

م�شيعيد 

�رشكة �شدرة م�شيعيد، 

م�شاركة مع قطر للوقود

جمهورية 

ليبرييا 

�شدرة 

اخلليج 

�رشكة �شدرة اخلليج لل�شحن، 

م�شاركة مع قطر للوقود

جمهورية 

ليبرييا 

�رشكة �شدرة دوحة لل�شحن، �شدرة دوحة 

م�شاركة مع قطر للوقود

جمهورية 

ليبرييا 

�شدرة راأ�ص 

لفان 

�رشكة �شدرة راأ�ص لفان لل�شحن، 

م�شاركة مع قطر للوقود 

جمهورية 

ليبرييا 

�شدرة 

الوجبة 

�رشكة �شدرة الوجبة لل�شحن، 

م�شاركة مع قطر للوقود

جمهورية 

ليبرييا 

�شدرة 

الوكرة

�رشكة فينج يونغ الدولية املحدودة 

لل�شحن، م�شاركة مع قطر للوقود

جمهورية 

ليبرييا

4( اإن الإ�شتهالك موزع على تكلفة املبيعات مببلغ 120.622.373ريال قطري )2014: 114.052.176 ريال قطري( وامل�رشوفات العمومية 

والإدارية مببلغ 57.797.600 ريال قطري )2014: 47.743.144 ريال قطري(.

6/ب - اإ�ستثمارات عقارية
قامت املجموعة بالأ�شتحواذ علي ا�شتثمارات عقارية خالل عام 2015 وجاري حتديد قيم الأرا�شي واملباين اخلا�شة بكل ا�شتثمار 

على حدة وذلك حتى تتمكن املجموعة من ا�شتخدام منوذج القيمة العادلة يف القيا�ص الالحق لهذه الأ�شتثمارات، وفيما يلي بيان 

بهذه الإ�شتثمارات:

20152014

ريال قطريريال قطري

--30.982.515جممع �شمي�شمة

--62.775.025بناية �شكنية - الدوحة اجلديدة

--708.750.070مبني اداري - �شارع املطار

802.507.610--

7 - موجودات مالية متاحة للبيع 
لدى  ا�شتثمارية  بور�شة قطر وكذلك �شكوك  اململوكة يف �رشكات مدرجة يف  الأ�شهم  للبيع يف  املتاحة  املالية  املوجودات   تتمثل 

م�رشف الريان وبنك قطر لالإ�شتثمار يف تاريخ املركز املايل املوحد، وتفا�شيل اإغالق الأر�شدة كما يلي:
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20152014

ريال قطريريال قطري

253.555.204304.039.688�رشكة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ق

414.651.503260.378.964�رشكة قطر لنقل الغاز �ش.م.ق

155.236.941234.953.208�رشكة �صناعات قطر �ش.م.ق

94.290.580124.749.735بنك قطر التجاري �ش.م.ق

4.405.89699.786.089�رشكة بروة العقارية �ش.م.ق

28.056.80493.275.020بنك قطر الوطني �ش.م.ق

52.944.07387.176.988اوريدو )Ooredoo( �ش.م.ق

31.059.92781.965.073جمموعة اخلليج للتكافل �ش.م.ق 

51.113.45776.414.413بنك الدوحة �ش.م.ق

12.713.79217.888.111�رشكة فودافون قطر �ش.م.ق

23.204.2989.461.340�رشكة الزاد القاب�صة �ش.م.ق

866.2508.850.000�رشكة م�صيعيد للبرتوكيماويات القاب�صة �ش.م.ق 

162.116.1607.300.997بنك قطر الدويل الإ�صالمي �ش.م.ق

--4.410القطرية الإ�صالمية للتاأمني �ش.م.ق

--81.249.656مزايا قطر للتطوير العقاري �ش.م.ق

--16.195.854موؤ�ص�صة املناعي �ش.م.ق

--16.854.900�رشكة قطر الوطنية للمالحة والنقليات املحدوده �ش.م.ق

--248.739.214�صكوك ا�صتثمارية

1.647.258.9191.406.239.626

احلركة على املوجودات املالية املتاحة للبيع خالل ال�صنة مو�صحة كما يلي:

20152014

ريال قطريريال قطري

1.406.239.626990.366.636يف 1 يناير

1.009.837.315542.709.021م�صتحوذ عليها خالل ال�صنة

 )178.583.606( )491.005.327(ا�صتبعادات خالل ال�صنة

51.747.575)277.812.695(�صايف احلركة يف احتياطي القيمة العادلة

1.647.258.9191.406.239.626

يو�صح اجلدول التايل تدرج قيا�ش القيمة العادلة ملوجودات املجموعة. 

تدرج قيا�ش القيمة العادلة للموجودات كما يف 31 دي�صمرب:

قيا�س القيمة العادلة با�ستخدام

ا�صعار مدرجة يف 

اأ�صواق ن�صطة

مدخالت هامة 

ملحوظة

مدخالت هامة غري 

ملحوظة

موجودات 

بالقيمة العادلة: 

امل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 1الإجمايلتاريخ التقييم

موجودات مالية متاحة للبيع: 

اأ�صهم ملكية 

311.647.258.9191.647.258.919 دي�سمرب 2015مدرجة 

--311.406.239.6261.406.239.626 دي�سمرب 2014

 مل حتدث اأي حتويالت بني امل�صتويني 1 و 2 خالل ال�صنة اأو خالل �صنة 2014.

 ت�صنف جميع املوجودات املالية املتاحة للبيع كموجودات غري متداولة يف بيان املركز املايل املوحد.
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8- ال�شهرة
20152014

ريال قطريريال قطري

57.700.02257.700.022متعلقة ب�رشكة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م

75.235.11075.235.110متعلقة ب�رشكة وقود لفح�ش ال�سيارات )فاح�ش( �ش.�ش.و

132.935.132132.935.132

خالل ال�سنة قامت املجموعة بدرا�سة داخلية لتحديد فيما اإذا كانت توجد اأية بوادر النخفا�ش قيمة ال�سهرة املدرجة كما يف 31 

دي�سمرب 2015 وبناءً على هذه الدرا�سة والتي اعتمدت ب�سكل اأ�سا�سي على املعلومات املالية واأحوال ال�سوق لل�رشكات التابعة مل يرد 

اإىل علم االإدارة اأية اأمور قد ت�سري اإىل اإمكانية انخفا�ش قيمة ال�سهرة. وقد قامت املجموعة بدرا�سة اإنخفا�ش قيمة ال�سهرة كما يف 

31 دي�سمرب 2012. حيث مت حتديد املبالغ املمكن اإ�سرتدادها من ال�رشكات التابعة قطر لوقود الطائرات و�رشكة وقود لفح�ش ال�سيارات 

باإ�ستخدام تقديرات  االإ�ستخدام  القيمة عند  بناء على ح�ساب  ال�سهرة عليها،  توزيع  التي مت  للنقد  املنتجة  الوحدات  والتي متثل 

التدفقات النقدية. فيما يلي ملخ�ش لالإفرتا�سات املرتبطة بالدرا�سة:

تاريخ التقييم هو 31 دي�سمرب 2012.	 

اإ�ستمرار ظروف ال�سوق احلالية ومعدالت النمو الطبيعية املتوقعة.	 

االإعتماد على االإيرادات وامل�ساريف والتدفقات النقدية التقديرية لل�سنوات 2015-2018 املقدمة من االإدارة.	 

اعتمدت االدارة على منوذج ت�سعري املوجودات املالية لتحديد تكلفة حقوق امللكية. اإن املعدل التاريخي اخلايل من املخاطر يحت�سب 	 

اأنتهى اإ�ستحقاقها يف 2010. من جانب اآخر تتوقع  التكلفة بحوايل 5.5٪ - 7٪ وفقاً لالإ�سدار ال�سابع لل�سندات احلكومية التي 

االدارة تطبيق تدابري خفيفة يف �سوق اأ�سعار الفائدة القطري وتتنباأ اأن يكون ال�سعر اخلايل من املخاطر حوايل 5.5٪، ا�سعار ال�سندات 

احلكومية يف حدود 3.25٪ �سوف ترتفع خالل الفرتة القادمة ولكنها لن تتجاوز 5.5٪ خالل ال�سنوات اخلم�ش القادمة.

خماطر ال�سوق يف قطر ت�ساوي 8٪ مما ي�سري اإىل اأن �سعر الفائدة قد يقل عن٪13.5.	 

وامل�ستخدمة يف 	  نقدية  تدفقات  اإكت�ساب  الطائرات هي طريقة  لوقود  االأعمال يف قطر  لتقييم  امل�ستخدمة  الت�سعري  تقنية  اإن 

�رشكة وقود لفح�ش ال�سيارات هي منوذج النمو الثابت.

االإفرتا�ش الرئي�سي حل�سابات القيمة يف حال االإ�ستخدام كان معدل اخل�سم متمثالً يف املتو�سط املرجح لتكلفة راأ�ش املال باملجموعة 	 

الذي اإ�ستخدم يف ح�ساب القيمة احلالية للتدفق النقدي احلر من الت�سغيل هو 9٪ ل�رشكة قطر لوقود الطائرات و 11٪ ل�رشكة وقود 

لفح�ش ال�سيارات.

باإ�ستخدام الطرق املذكورة اأعاله بلغت حقوق امللكية 754 مليون ريال قطري لقطر لوقود الطائرات و 214 مليون ريال قطري ل�رشكة 	 

وقود لفح�ش ال�سيارات.

اإن البيانات املالية لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 اإىل 31 دي�سمرب 2012 والبيانات املالية غري املدققة لل�سنة املنتهية يف 31 	 

دي�سمرب 2013 كانت امل�سدر الرئي�سي للمعلومات امل�ستخدمة يف عملية التقييم.

ح�شاب التقديرات ل�شركة “قطر لوقود الطائرات” ل�شنة 2015 من الإفرتا�شات التالية:

معدل النمو ال�سنوي لقطر لوقود الطائرات هو 10.5٪ لكل �سنة من �سنوات التقديرات حيث اأحت�سب ال�سعر من جمموع العوامل 	 

الثالثة التالية:

اأ(   ال�سعر املفرت�ش للنفط يف اخلليج العربي MOPAG بال�سنت االأمريكي للجالون. يفرت�ش اأن يزيد �سنوياً مبعدل منو قدره ٪5. 

ب(   البنزين املمتاز )برمييم( يباع من قطر للبرتول )بال�سنت االأمريكي للجالون(. يفرت�ش اأن يظل هذا ال�سعر ثابتاً بقيمة 15.46 

�سنت للجالون.

ج(   الهام�ش االإجمايل )�سنت اأمريكي للجالون(. يفرت�ش اأن يظل هذا ثابتاً بقيمة 15 �سنت للجالون.

االإيرادات االأخرى ت�سمل اإيرادات الفوائد املحت�سبة بن�سبة 2٪ من متو�سط االأر�سدة البنكية املتوقعة يف ال�سنة واإيرادات متنوعة 	 

التي يفرت�ش اأن تكون 75.000 ريال قطري يف ال�سنة.

امل�ساريف النقدية ت�سمل العمالة وتكاليفها وم�ساريف نقدية اأخرى والتي يفرت�ش اأن تزيد كل منها بن�سبة 3٪ �سنوياً.	 
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قدرت الأتعاب الإدارية بناء على اإتفاقية الإدارة والتي ت�ستحق لقطر للوقود �ش.م.ق )“الأم”( من قطر لوقود الطائرات مقابل تقدمي 	 

خدمات اإدارية وذلك بن�سبة 3٪ من �سايف ربح ال�سنة قبل الأتعاب الإدارية. 

لقد اأفرت�ش اأن تكون ح�سة املوظف من الربح 850 ريال قطري لل�سنوات 2014 و 2015 بناء على متو�سط الفرتات / ال�سنوات ال�سابقة.	 

مت ح�ساب التقديرات ل�سركة وقود لفح�ص ال�سيارات ل�سنة 2015من الإفرتا�ضات التالية:

يفرت�ش اأن تزيد اإيرادات املبيعات مبعدل منو �سنوي قدره 6٪ بناء على النمو التاريخي لإيرادات املبيعات.	 

جميع امل�ساريف مبا يف ذلك تكاليف العمالة وامل�ساريف الأخرى يتوقع اأن تزيد مبعدل منو �سنوي قدره 8٪ ح�سب توقعات الإدارة ل�سنة 2015.	 

تاأثي تغّي الإفرتا�ضات

بالن�سبة لتقدير القيمة يف عند الإ�ستخدام اخلا�ش بوحدات الإيرادات النقدية، تعتقد الإدارة باأنه لي�ش هنالك تغّي معقول حمتمل يف 

الإفرتا�سات الرئي�سية اأعاله �سوف يجعل القيمة الدفرتية للوحدة تنخف�ش ب�سورة جوهرية عن قيمتها التي من املمكن اإ�سرتدادها. 

خل�ست الإدارة من هذه الدرا�سة ومن اإ�ستخدام الإفرتا�سات املذكورة اأعاله اإىل اأنه ل يوجد اإنخفا�ش يف قيمة ال�سهرة كما يف 31 

دي�سمرب 2015.

�سرتاقب الإدارة اية تغييات خالل عام 2016 قد تدفعها اإىل اإعادة قيا�ش ال�سهرة.

9- خمزون 
20152014

ريال قطريريال قطري

66.698.641135.042.154وقود طائرات

127.581.229108.107.383مواد وقطع غيار 

59.887.10459.936.792وقود ثقيل

58.489.38852.072.410الديزل

21.169.13322.283.724خمزون متاجر التجزئة

12.186.14517.093.160وقود مكرر )�سوبر(

17.171.7969.870.139وقود مكرر )برمييوم(

7.604.5908.224.890خمزون اأخر )بال�سايف(

370.788.026412.630.652

 التغيي يف خم�س�ش بنود بطيئة احلركة كالتايل:

20152014

ريال قطريريال قطري

555.509430.266يف 1 يناير 

133.798125.243خم�س�ش خالل ال�سنة 

689.307555.509يف 31 دي�سمرب 

10- ذمم جتارية مدينة
20152014

ريال قطريريال قطري

1.810.550.4582.516.366.156ذمم جتارية مدينة 

360.702.302211.626.415مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح رقم 22(

2.171.252.7602.727.992.571

)1.062.277()1.835.849(خم�س�ش الذمم املدينة امل�سكوك يف حت�سيلها

2.169.416.9112.726.930.294
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اإن حركة خم�س�ص الذمم املدينة امل�سكوك يف حت�سيلها، وهي ذمم جتارية وذمم اأخرى خالل ال�سنة، كما يلي:

20152014

ريال قطريريال قطري

1.062.277811.651الر�سيد يف 1 يناير 

773.572250.626املخ�س�ص املكون خالل العام 

1.835.8491.062.277الر�سيد يف 31 دي�سمرب

اإ�ستحقاقها باأكرث من 30 يوم ما زال ميكن حت�سيلها، بناء  اأن املبالغ غري منخف�سة القيمة التي جتاوزت موعد  تعـتقد املجموعة 

على تاريخ التح�سيل والتحليل املو�سع للمخاطر الإئتمانية مبا يف ذلك الت�سنيف الإئتماين ذات ال�سلة لالأر�سدة املدينة اإن توفر، اإن 

معظم الأر�سدة املدينة اأعاله، اأما م�سمونة مقابل خطابات �سمان بنكية اأو م�ستحقة من اأجهزة حكومية.

اإن القيمة العادلة للذم التجارية واأوراق القب�ص واملبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذات عالقة تقارب القيمة الدفرتية.

 اإن اأعمار الذمم املدينة التجارية التي مل تنخف�ص قيمتها كما يف 31 دي�سمرب كالتايل:

متاأخرة يف ال�سداد ولكن غري منخف�سة القيمة

غري متاأخرة الإجمايل

اأو منخف�سة 

القيمة

اأقل من

30 يوم

60 -31

يوم

90 -61

يوم

180 - 91

يوم

اأكرث من

181 يوم

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

20151.808.714.6091.318.937.043221.903.67065.331.530102.538.24253.291.32746.712.797

20142.515.303.8791.961.303.090234.194.3732.560.50655.743.03076.144.167185.358.713

 بناء على اخلربة ال�سابقة لدارة املجموعة، يتوقع اأن ت�سرتد بالكامل الذمم املدينة غري املنخف�سة القيمة.

11- �أر�صدة مدفوعة مقدماً وذمم مدينة �أخرى

20152014

ريال قطريريال قطري

247.327.882181.909.927اأر�سدة لدى مدراء حمافظ ا�ستثمارية

60.957.87050.002.150�سلف وقرو�ص املوظفني

38.169.6951.343.500اأوراق قب�ص

33.120.88640.309.134تاأمينات م�سرتدة

10.342.1676.026.648دفعات مقدمة للموردين واملقاولني

3.515.2193.178.464م�رصوفات مدفوعة مقدماً

2.329.4911.908.132فوائد بنكية م�ستحقة

15.829.517156.125اإيرادات م�ستحقة )اإي�ساح اأ(

29.178.379123.926ذمم مدينة اأخرى )بال�سايف(

440.771.106284.958.006

)�إي�صاح �أ(

اإيرادات م�ستحقة ل�سالح قطر للوقود عن الفرتة من يوليو 2012 وحتى دي�سمرب2015 وهي ناجتة عن تطبيق بند التعوي�سات الواجب 

اإ�سرتدادها من قطر للبرتول وتكاليف الغاز الطبيعي امل�سغوظ املورد ملحطة كــــروة بح�سب عقد بيع و�رصاء الغاز الطبيعي املوقع  

بني وقــود و قطر للبرتول واملعتمد يف 25 يونيو 2012.
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12- نقد واأر�صدة لدى البنوك
20152014

ريال قطريريال قطري

1.017.419850.282نقد بال�صندوق

اأر�صدة لدى البنوك:

603.454.1091.946.602.169ح�صابات جارية وح�صابات حتت الطلب

1.795.815.4011.990.250.414ودائع لأجل

2.400.286.9293.937.702.865

يحت�صب �صعر الفائدة على الودائع لأجل مبعدل يرتاوح بني 2٪ اإىل 3٪ �صنوياً )2014: 1٪ اإىل 1.5٪ �صنوياً( حيث اأن لها فرتات اإ�صتحقاق 

من ت�صعني يوماً اأو اأقل.

13- راأ�س املال 
20152014

ريال قطريريال قطري

امل�رصح به:

100.000.0001.000.000.0001.000.000.000 �صهم عادي بقيمة 10 ريال قطري لل�صهم الواحد

امل�صدر واملدفوع:

84.459.375844.593.750844.593.750 �صهم عادي قيمة ال�صهم 10 ريال قطري لل�صهم الواحد

اإن جميع الأ�صهم من نف�س الفئة ولها حقوق مت�صاوية. 

14- احتياطي قانوين 
وفقاً لأحكام قانون ال�رصكات التجارية القطري رقم )11( ل�صنة 2015 والنظام الأ�صا�صي لل�رصكة الأم يجب حتويل ن�صبة 10٪ من 

�صايف الربح ال�صنوي لل�رصكة اإىل الحتياطي القانوين. يجوز اإيقاف التحويالت عندما يبلغ الأحتياطي القانوين 50٪ من راأ�س املال 

املدفوع. اإن الأحتياطي القانوين غري قابل للتوزيع ال يف احلالت التي ن�س عليها قانون ال�رصكات التجارية رقم )11( ل�صنة 2015. 

 :2014( القانوين  الحتياطي  اإىل  الأ�صهم  ك�صور  بيع  من  الناجت  قطري  ريال   5.953.394 مبلغ  املجموعة  حولت   ،2015 �صنة  خالل 

35.528.841 ريال قطري( حيث بلغ بنتيجتها تخطى الحتياطي القانوين لن�صبة الـ 50٪ من راأ�س املال امل�صدر واملدفوع. 

15- مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
حركة خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني خالل ال�صنة كما يلي:

20152014

ريال قطريريال قطري

66.039.998 76.294.853 الر�صيد يف 1 يناير

19.763.17020.995.828املخ�ص�س خالل ال�صنة

)10.740.973()5.453.362(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة خالل ال�صنة

90.604.66176.294.853الر�صيد يف 31 دي�صمرب
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16- د�ئنون جتاريون وذمم د�ئنة �أخرى
20152014

ريال قطريريال قطري

840.562.6622.058.573.215ذمم د�ئنة الطر�ف ذوي عالقة )�إي�ضاح 22(

1.064.002.412959.291.413م�رصوفات م�ضتحقة �لدفع

81.651.73391.851.787ذمم موردين ومقاولني 

97.331.24079.813.264توزيعات �أرباح د�ئنة

30.352.34840.591.985مبالغ حمتجزة د�ئنة

34.984.83625.813.213ود�ئع من جهات �أخرى

118.668.24195.004.695خم�ض�ضات

53.815.56252.618.515ذمم م�ضتحقة ملطار �لدوحة �لدويل

2.321.369.0343.403.558.087

17- �لإير�د�ت
20152014

ريال قطريريال قطري

11.025.916.81112.732.310.531�إير�د�ت بيع منتجات �لوقود

1.728.074.1991.419.817.939مبيعات من حمطات �لبنزين

401.938.106282.216.754�إير�د�ت �لنقل و�لتخزين 

5.029.9404.652.785�إير�د�ت بيع زيوت ومو�د �أخرى

67.086.85550.084.129�إير�د�ت خدمات �لفح�ص �لفني 

13.228.045.91114.489.082.138

18- �إير�د�ت �أخرى
20152014

ريال قطريريال قطري

46.713.86563.368.928ربح من بيع موجود�ت مالية متاحة للبيع

54.600.00054.600.000دعم حكومي �إي�ضاح )�أ(

82.497.12449.493.048�إير�د�ت توزيعات �أرباح 

52.880.40038.585.210�إير�د �إيجار �ضيار�ت نقل �لوقود

35.987.43236.986.987ر�ضوم �إد�رية و�إير�د�ت �أخرى

27.287.08919.652.996�إير�د�ت �الإيجار 

27.158.72819.547.569�إير�د �إيجار �ضفن نقل �لوقود

71.410.85052.652.241�إير�د�ت متنوعة

--37.823.617رد خم�ض�ص مكافاأة جمل�ص �الإد�رة �لعام �ملا�ضي

--10.882.936رد خم�ض�ص مكافاأة �لعاملني �لعام �ملا�ضي

447.242.041334.886.979

�إي�ضاح )�أ(

لتنفيذ  فرب�ير 2014   17 بتاريخ  و�ال�ضتثمار  �القت�ضادية  لل�ضوؤون  �الأعلى  للمجل�ص  �لعامة  �الأمانة  من  �ملجموعة خطاباً  ��ضتلمت 

�لت�ضعرية �جلديدة لتوريد �لوقود �إىل �خلطوط �جلوية �لقطرية و�لتي ي�رصي مفعولها �عتبار�ً من 11 دي�ضمرب 2012. يف �ملقابل �ضوف 

تقوم �حلكومة بتقدمي دعم �ضنوي مببلغ 15 مليون دوالر �أمريكي )54.600.000 ريال قطري( لكالً من عامي 2014و 2015. وقد ��ضتلمت 
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املجموعة خطاباً من مكتب رئي�س جمل�س الوزراء بتاريخ 14 دي�سمرب 2015 لتنفيذ ت�سعرية جديدة لتوريد الوقود اإيل اخلطوط اجلوية 

القطرية خالل ال�سنتني القادمتني 2016 و 2017، يف املقابل �سوف تقوم احلكومة بتقدمي دعم مقابل انخفا�س كل �سنت عن املعادلة 

ال�سعرية مببلغ خم�سة ماليني دولر امريكي خالل ال�سنتني القادمتني 2016 و 2017، بالإ�سافة اإىل مبلغ الدعم احلايل البالغ قدره 

15 مليون دولر �سنوياً واملوافق عليه من قبل املجل�س الأعلى لل�سوؤون القت�سادية وال�ستثمار.

19- م�صروفات عمومية واإدارية
20152014

ريال قطريريال قطري

486.442.640430.574.071تكاليف املوظفني 

57.797.60047.743.144اإ�ستهالك

54.939.81373.537.182مكافاآت 

45.573.616--مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة 

6.450.0002.130.000مكافاآت جمل�س املديرين

3.906.7761.744.542بدلت جلان اأخرى

11.279.51126.446.691م�رصوفات تاأمني

19.763.17020.995.828م�رصوفات مكافاأة نهاية اخلدمة 

25.616.69519.540.362اإعالنات واأ�سرتاكات

7.951.77515.624.369م�رصوفات خدمات

14.782.87213.062.042م�رصوفات اإت�سالت

11.103.8889.400.915م�رصوفات �سفن

6.893.9317.084.120م�رصوفات اإيجار 

--38.995.191م�رصوفات خم�س�س الذمم املدينة الأخرى 

3.382.4595.741.266م�رصوفات ت�سغيل اأ�سطول الناقالت

4.200.3514.950.907م�رصوفات اجلوازات والهجرة

1.639.5331.935.339م�رصوفات �سفريات

5.757.1311.221.540م�رصوفات التقاعد واملعا�سات

1.916.469847.097تدريب وتوظيف العاملني 

5.360.124606.972م�رصوفات جمركية

773.572250.626م�رصوفات خم�س�س الذمم التجارية املدينة امل�سكوك فيها 

--5.049.600م�رصوفات خم�س�س الق�سايا

--44.181.269م�رصوفات دعم فني 

75.326.85589.519.894م�رصوفات عمومية واإدارية اأخرى

893.511.225818.530.523

20- العائد على ال�سهم
لعدد  املرجح  املتو�سط  الأم على  ال�رصكة  امل�ساهمني يف  اإىل  العائد  الربح  بتق�سيم �سايف  ال�سهم  املخفف على  العائد  يحت�سب 

الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة بالإ�سافة اإىل املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم التي �سيتم اإ�سدارها على حتويل جميع الأ�سهم العادية 

املحتملة املخففة اإىل اأ�سهم عادية.

يعك�س اجلدول التايل �سايف الربح واملتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم امل�ستخدمة يف ح�ساب العائد الأ�سا�سي والعائد املخفف على ال�سهم: 

20152014

ريال قطريريال قطري

1.253.118.9131.132.829.907�سايف الربح العائد اإىل م�ساهمي ال�رصكة الأم لل�سنة

84.459.37484.459.374املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة )اإي�ساح(

14.8413.41العائد الأ�سا�سي واملخفف لل�سهم )ريال قطري لل�سهم(

ل توجد اأ�سهم خمففة حمتملة قائمة يف اأي وقت خالل ال�سنة، لذا فاإن الربح املعدل لل�سهم يعادل الربح الأ�سا�سي لل�سهم.
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مت اإحت�ساب املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم كما يلي:

20152014

ريال قطريريال قطري

84.459.37464.968.749الأ�سهم املوؤهلة يف بداية الفرتة

19.490.625--اأثر الأ�سهم املجانية ل�سنة 2014

84.459.37484.459.374املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

21- توزيعات الأرباح
يف اجتماع اجلمعية العامة بتاريخ 15 مار�س 2015 وافق امل�ساهمون على توزيع 9 ريال قطري لل�سهم باإجمايل 760.134.375 ريال قطري يف 

�سكل توزيعات اأرباح نقدية مت توزيعها من �سايف اأرباح عام 2014 وذلك للم�ساهمون الذين ميلكون اأكرث من 100 �سهم، )2014: 10 ريال قطرى 

باإجمايل 649.687.500 ريال قطري يف �سكل توزيعات اأرباح نقدية من �سايف اأرباح عام 2013 بالإ�سافة اإىل 30٪ يف �سكل اأ�سهم جمانية(. 

اإقرتح جمل�س الإدارة توزيع 8.2 ريال قطري لل�سهم باإجمايل 692.566.875 ريال قطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015. بالإ�سافة اإىل ٪8 

اأ�سهم جمانية بواقع 8 اأ�سهم لكل 100 �سهم، �سوف يتم عر�س توزيعات الأرباح املقرتحة على اإجتماع اجلمعية العامة للموافقة عليها.

22- معامالت مع اأطراف ذات عالقة 
تتمثل الأطراف ذات العالقة يف امل�ساهمني الرئي�سني واأع�ساء جمل�س الدارة وكبار موظفي الإدارة يف املجموعة وال�رشكات التي يعترب 

فيها هوؤلء الطراف مالك رئي�سيني. يتم اعتماد �سيا�سات وبنود الت�سعري لهذه املعامالت من جانب جمل�س اإدارة املجموعة.

اأر�سدة م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة

مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقةمبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة

2015201420152014

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

----15.115.06821.574.592را�س غاز

----7.870.70419.811.626�رشكة قطر لنقل الغاز 

----3.602.4903.168.829�رشكة هيلكوبرت اخلليج 

----2.105.5113.585.472�رشكة اخلليج العاملية للحفر 

----793.190947.689�رشكة األومنيوم قطر 

----621.116563.093�رشكة قطر �ستيل 

----931.182376.445�رشكة قطر للبرتوكيماويات املحدودة 

----1.428.504663.238�رشكة قطر لالإ�سافات البرتولية املحدودة 

----1.349.2361.049.018�رشكة قطر للكيماويات 

----10.924.5864.346.761�رشكة اأمواج خلدمات التموين

--207.66926.120--�رشكة قطر لالأ�سمدة 

----2.234.5303.785.064�رشكة اأوريك�س جى تى اإل

----1.264.50024.567�رشكة كاتيك�س املحدودة

----154.915141.256�رشكة ال�ساهني خلدمات الآبار

----38.34864.938�رشكة �سيف املحدودة

----83.40468.925�رشكة غزال 

------53.412�رشكة قطر القاب�سة

312.131.606151.247.233840.536.5422.058.573.215�رشكة قطر للبرتول 

360.702.302211.626.415840.562.6622.058.573.215

يتمثل املبلغ امل�ستحق اإىل اأطراف ذات عالقة اأعاله يف ر�سيد احل�ساب اجلاري مع �رشكة قطر للبرتول وهو عبارة عن امل�سرتيات العادية 

ومعامالت خدمات. اإن الر�سيد الدفرتي اأعاله خايل من الفوائد.

مت ت�سجيل املبلغ امل�ستحق ل�سالح قطر للبرتول �سمن بند املطلوبات املتداولة حيث اأنها ت�ستحق يف امل�ستقبل القريب.
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معامالت مع اأطراف ذات عالقة 

بيان الدخل املوحد ي�شتمل على معامالت مع اأطراف ذات عالقة كما يلي:

20152014

ريال قطريريال قطري

الطرف ذو العالقة وطبيعة املعاملة

312.131.606151.247.233قطر للبرتول - مبيعات 

10.663.924.54710.544.383.616قطر للبرتول - م�شرتيات

اأ�شا�س ال�شوق احلر وبينما متت امل�شرتيات من قطر للبرتول طبقاً ل�رشوط  اإن املبيعات التي متّت ل�شالح قطر للبرتول قد متّت على 

التعاقد املعتمدة من قبل اإدارة املجموعة.

اأحكام و�شروط التعامالت مع الأطراف ذات العالقة

تتم املبيعات لالأطراف ذات العالقة وفقا ل�رشوط تعادل تلك ال�شائدة يف ال�شوق. هذا وتعترب الأر�شدة القائمة فى نهاية ال�شنة غري 

م�شمونة ول حتمل فوائد ويتم حت�شيلها وت�شويتها نقداً. ول توجد اأى �شمانات مقدمة اأو م�شتلمة لأى من الذمم املدينة اأو الدائنة 

اخلا�شة باأى من الأطراف ذات العالقة. بالن�شبة لل�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2015، مل ت�شجل املجموعة اأي اإنخفا�س فى الذمم املدينة 

املتعلقة باملبالغ امل�شتحقة على الأطراف ذات العالقة )2014: ل �شيء(. تتم مراجعة هذا التقييم كل �شنة مالية من خالل فح�س 

الو�شع املايل للطرف ذي العالقة وكذلك ال�شوق الذى ميار�س الطرف ذو العالقة فيه اأعماله.

20152014مكافاآت الإدارة العليا

ريال قطريريال قطري

7.750.000--مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة )اإي�شاح اأ(

4.615.6861.744.542بدلت جلان اأخرى

6.450.0002.130.000مكافاأت جمل�س املديرين

34.562.78824.059.964رواتب مديرى الإدارة التنفيذية

6.321.4163.296.491بدلت اإعارة

51.949.89038.980.997

)اإي�شاح اأ(:

اقرتح جمل�س الإدارة توزيع مبلغ 7.750.000 ريال قطري كمكافاة لع�شاء جمل�س الإدارة عن عام 2015 طبقاً لحكام النظام ال�شا�شي 

لل�رشكة مادة رقم )46( البند اخلام�س وذلك حتت اعتماد اجلمعية العامة العادية لل�رشكة املزمع عقدها يوم الحد املوافق 6 مار�س 

2016 )خالل عام 2014 مت اإدراج مكافاة جمل�س الإدارة �شمن امل�رشوفات العمومية والإدارية(.

23- املعلومات القطاعية
متار�س املجموعة عملياتها ب�شورة اأ�شا�شية يف جمالت بيع وتوزيع منتجات النفط املكرر والفح�س الفني لل�شيارات والنقل البحري.

اإن معظم اإيرادات املجموعة نتجت من خالل بيع وتوزيع منتجات النفط املكرر.

اإن القطاع اجلغرايف لل�رشكة داخل دولة قطر فقط. واإن العمليات باململكة العربية ال�شعودية ل تعترب اأ�شا�شية اأو ذات قيمة جوهرية 

ليتم اإعتبارها قطاع جغرايف م�شتقل.

اأو تكبد م�رشوفات،  اأرباح  التي تتم من خالله اكت�شاب  الأعمال  اأن�شطة  الذي ميثل  الت�شغيلي هو جزء من املجموعة  القطاع  اإن 

ل�رشوط  وفقاً  تعد  القطاعات  بني  املبيعات  املجموعة  اأخرى من  اأطراف  باملعامالت مع  املتعلقة  وامل�رشوفات  الأرباح  ذلك  مت�شمناً 

ال�شوق ال�شائدة اإن نتائج جميع قطاعات الت�شغيل يتم مراجعتها ب�شفة دورية من قبل الع�شو املنتدب للمجموعة لإتخاذ قرارات 

حول توزيع املوارد على القطاع وتقييم اأدائه و�شمان توفر معلومات مالية منفردة لكل قطاع.

التي  القطاع وكذلك  اإىل  ب�شورة مبا�رشة  بنود مت تخ�شي�شها  تت�شمن  املنتدب  الع�شو  اإىل  تقدميها  يتم  التي  القطاع  نتائج  اإن 

للمجموعة(  الرئي�شي  )الفرع  ال�رشكة  موجودات  من  رئي�شي  ب�شكل  تتكون  املوزعة  غري  البنود  اأ�شا�س معقول.  على  توزيعها  مت 

وم�شاريف الفرع الرئي�شي.
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2015

 منتجات

برتولية مكررة

فح�ص فني 

للمركبات

تعديالت 

واإ�ستبعادات

الإجمايل

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

13.228.045.911--13.160.959.05667.086.855الإيرادات اخلارجية

--)4.948.637.306(--4.948.637.306اإيرادات بني القطاعات 

13.228.045.911)4.948.637.306(18.109.596.36267.086.855اإجمايل الإيرادات

1.356.728.816)109.067.767()14.385.565(1.480.182.148اأرباح وخ�سائر القطاع املعلنة

2014

 منتجات

برتولية مكررة

فح�ص فني 

للمركبات

تعديالت 

واإ�ستبعادات

الإجمايل

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

14.489.082.138--14.438.998.00950.084.129الإيرادات اخلارجية

--)6.985.952.225(--6.985.952.225اإيرادات بني القطاعات 

14.489.082.138)6.985.952.225(21.424.950.23450.084.129اإجمايل الإيرادات

1.213.001.407)96.000.000(1.293.614.85615.386.551اأرباح وخ�سائر القطاع املعلنة

موجودات ومطلوبات القطاعات الت�شغيلية

 كما يف

31 دي�سمرب 2015

 منتجات

برتولية مكررة

فح�ص فني 

للمركبات

تعديالت 

واإ�ستبعادات

الإجمايل

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

9.621.596.519)1.803.901.618(11.253.288.512172.209.625موجودات القطاع 

2.411.973.695)1.569.211.592(3.956.166.70325.018.584مطلوبات القطاع 

 كما يف

31 دي�سمرب 2014 

 منتجات

برتولية مكررة

فح�ص فني 

للمركبات

تعديالت 

واإ�ستبعادات

الإجمايل

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

10.468.068.597)1.387.033.757(11.686.748.680168.353.674موجودات القطاع 

3.479.852.940)1.108.345.016(4.581.420.8846.777.072مطلوبات القطاع 

 24- التزامات ومطلوبات حمتملة

 التزامات اإيجار ت�شغيلي- املجموعة كم�شتاأجر

قامت املجموعة باإ�ستئجار اأرا�سي حمددة وبع�ض العقارات ال�سكنية. ويبلغ معدل العمر الإفرتا�سي لهذه الإيجارات من ثالث اإىل 

خم�ض �سنوات مع عدم وجود خيار التجديد يف العقد. ل يوجد قيود على املجموعة يف الدخول يف هذه الإيجارات.

احلد الأدنى لالإيجارات الدائنة امل�ستقبلية يف عقود الإيجارات الت�سغيلية غري قابلة لالإلغاء كما يف 31 دي�سمرب 2015 كما يلي:

20152014

ريال قطريريال قطري

13.418.69512.927.220خالل ال�سنة

22.607.48319.530.457بعد �سنة ولي�ض اأكرث من 5 �سنوات

55.112.05033.467.154اأكرث من 5 �سنوات

91.138.22865.924.831

لقد قامت املجموعة بتاأجري حمال جتارية يف حمطات الوقود، وخزانات الديزل لل�سكان املحليني وم�ساريع م�سرتكة وعمالء دوليني. 

هذه العقود غري قابلة لالإلغاء ولها فرتة متبقية اأقل من �سنة.
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تت�سمن كل عقود هذه الإيجارات بنداً ي�سمح للموؤجر من خالله زيادة قيمة الإيجار على اأ�سا�س �سنوي وفقاً لظروف ال�سوق.

20152014

ريال قطريريال قطري

171.788.161125.973.304خالل ال�سنة

 �لتز�مات ر�أ�سمالية

20152014

ريال قطريريال قطري

386.885.485249.000.000التزامات راأ�سمالية )اإي�ساح(

�إي�ساح:

برتول حمطات  ع�رش  ثمانية  عدد  بناء  يخ�س  قطري  ريال   386.885.485 مبلغ  يف   2015 ل�سنة  الراأ�سمالية  اللتزامات    تتمثل 

)2014: 249.000.000 ريال قطري يخ�س بناء عدد ثالثة ع�رش حمطات برتول(.

 االلتزامات املحتملة

20152014

ريال قطريريال قطري

125.25559.400�سمانات بنكية

1.200.39716.455.014اإعتمادات م�ستندية

اإطار  ن�ساأت يف  والتي  اأعاله  املذكورة  الإعتماد  البنكية وخطابات  ال�سمانات  التزامات جوهرية عن  ن�سوء  املجموعة  اإدارة  تتوقع   ل 

الن�ساط العتيادي لأعمال املجموعة.

25- اإدارة املخاطر املالية 
ت�ستمل املطلوبات املالية الرئي�سية للمجموعة، با�ستثناء امل�ستقات، على ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى وعقود �سمانات مالية. 

ولدى  عملياتها.  لدعم  ال�سمانات  وتوفري  املجموعة  لعمليات  متويل  على  احل�سول  هو  املالية  املطلوبات  لهذه  الأ�سا�سي  الغر�س 

املجموعة موجودات مالية خمتلفة مثل ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى ونقد وودائع ق�سرية الأجل، وهي ناجتة مبا�رشة من عمليات 

املجموعة. كما حتتفظ املجموعة با�ستثمارات متاحة للبيع وتدخل يف معامالت امل�ستقات املالية.

اإن املخاطر الرئي�سية النا�سئة من الأدوات املالية للمجموعة هي خماطر ال�سوق وخماطر الئتمان وخماطر ال�سيولة. يقوم جمل�س 

الإدارة مبراجعة ال�سيا�سات واملوافقة عليها بغر�س اإدارة كل من هذه املخاطر، والتي تتلخ�س فيما يلي:

خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق هي خماطر التغريات يف اأ�سعار ال�سوق، مثل اأ�سعار �رشف العمالت الأجنبية واأ�سعار الفائدة واأ�سعار الأ�سهم والتي 

�ستوؤثر على اإيرادات املجموعة اأو قيمة اأدواتها املالية. الهدف من اإدارة خماطر ال�سوق هو اإدارة ومراقبة التعر�س ملخاطر ال�سوق �سمن 

معايري مقبولة واحل�سول على اأف�سل العائدات يف نف�س الوقت.

مل يتم الإف�ساح عن حتليل احل�سا�سية حيث ل تتعر�س املجموعة ملخاطر جوهرية ل�رشف العمالت الأجنبية. اإن املبالغ م�ستحقة 

الدفع والذمم الدائنة بالعمالت الأجنبية يف اأدنى حد لها وذلك فى تاريخ بيان املركز املايل.

خماطر اأ�سعار االأ�سهم

اإن خماطر اأ�سعار الأ�سهم هي خطر التعر�س للزيادة / لإنخفا�س يف القيمة العادلة لالأ�سهم وذلك ب�سبب التغري فى موؤ�رشات اأ�سعار 

الإ�ستثمارات يف اأدوات حقوق ملكية ل�رشكات اأخرى والتي تعترب جزء من املحافظ الإ�ستثمارية للمجموعة.
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وامل�صنفة  امللكية  اأدوات  يف  للإ�صتثمارات  العادلة  القيمة  من   ٪10 مبقدار  للتغري  كنتيجة  الأ�صهم  اأ�صعار  على  التاأثري  تقييم  مت 

كموجودات مالية متاحة للبيع كما يلي:

٪10٪10

نق�صزيادة

ريال قطريريال قطري

2015164.725.892)164.725.892(

2014140.623.963)140.623.963(

خماطر معدل الفائدة 

 اإن اأغلبية املوجودات املالية للمجموعة غري حمملة بفوائد. بينما تكون كل املطلوبات املالية غري حمملة بفوائد، ونتيجة لذلك فاإن 

املجموعة ل تخ�صع لأي خطر جوهري نتيجة للتقلبات يف معدلت اأ�صعار الفائدة. يتم اإ�صتثمار اأي زيادة يف النقد وما يف حكمه يف 

ودائع ثابتة مبعدلت فائدة ق�صرية الأجل. وطبقاً لذلك فاإن الودائع الثابتة مع البنوك هي الأداة املالية الوحيدة التي حتمل فوائد.

االإجمايلال يحمل بفوائديحمل بفوائد2015

ريال قطريريال قطريريال قطرياملوجودات

360.702.302360.702.302--اأر�صدة م�صتحقة من اأطراف ذات علقة

1.808.714.6091.808.714.609--ذمم جتارية مدينة 

2.399.269.510--2.399.269.510اأر�صدة يف البنوك

2.399.269.5102.169.416.9114.568.686.421

املطلوبات

1.480.806.3721.480.806.372--ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 

840.562.662840.562.662--ر�صيد م�صتحق لأطراف ذوي علقة

--2.321.369.0342.321.369.034

االإجمايلال يحمل بفوائديحمل بفوائد2014

ريال قطريريال قطريريال قطرياملوجودات

211.626.415211.626.415--اأر�صدة م�صتحقة من اأطراف ذات علقة

2.515.303.8792.515.303.879--ذمم جتارية مدينة 

3.936.852.583--3.936.852.583اأر�صدة يف البنوك

3.936.852.5832.726.930.2946.663.782.877

املطلوبات

1.344.984.8721.344.984.872--ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 

2.058.573.2152.058.573.215--ر�صيد م�صتحق لأطرف ذوي علقة

--3.403.558.0873.403.558.087

مل حتت�صب املجموعة اأي معدل ثابت للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�صارة ولذلك فاإن التغريات 

يف معدلت الفائدة يف تاريخ بيان املركز املايل لتوؤثر على الأرباح واخل�صائر.

خماطر �صرف العمالت الأجنبية

خماطر العملة هي خماطر تقلب قيمة الأدوات املالية نتيجة لتغري اأ�صعار �رصف العملت الأجنبية. اإن العملة الت�صغيلية للمجموعة 

ومعاملت النقد الأجنبي اجلوهرية مرتبطة بالدولر الأمريكي )“الدولر الأمريكي”(. ولذلك فاإن الإدارة ترى اأن تعر�ض املجموعة ملخاطر 

�رصف العملت الأجنبية يف اأدنى حد له.

خماطر الإئتمان

خماطر الإئتمان هي خماطر اخل�صارة املالية للمجموعة يف حالة عدم وفاء العميل اأو الأداة املالية بالتزاماتها التعاقدية وهي تن�صاأ 

اأ�صا�صاً من الذمم املدينة للمجموعة.

تتمثل القيمة الدفرتية للموجودات املالية يف احلد الأق�صى ملخاطر الإئتمان. اإن اأق�صى قدر من التعر�ض ملخاطر الإئتمان يف تاريخ التقرير هي:
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20152014

ريال قطريريال قطري

360.702.302211.626.415اأر�سدة م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة

1.808.714.6092.515.303.879ذمم جتارية مدينة واأوراق قب�ض 

2.399.269.5103.936.852.583اأر�سدة لدى البنوك

4.568.686.4216.663.782.877

هيكل اإدارة راأ�س املال 

اإن املجموعة تقوم حالياً بالعمل على تاأ�سي�ض هيكل اإدارة املخاطر الداخلي وذلك لتحديد املخاطر التي توؤثر على وحدات العمل 

اإن تقديرات الهيكل الداخلي �سوف تو�سح مقدار راأ�ض املال  اإقت�ساديات راأ�ض املال.  وعلى املجموعة ككل، وحتديد الأثر املادي على 

الالزم لتخفيف خماطر ال�سيولة اإىل م�ستوى حمدد يخ�سع لعدد من الختبارات )املالية وغري املالية( حول و�سع راأ�ض مال الأعمال.

الإطار القانوين

اإن عمليات املجموعة تخ�سع للمتطلبات القانونية والرقابية يف داخل دولة قطر.

خماطر ال�سيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء باللتزامات املرتبطة مبطلوباتها املالية التي يتم ت�سويتها وذلك بتوفري 

مبالغ نقدية اأو موجودات مالية اأخرى. تقوم املجموعة باإدارة خماطر ال�سيولة من خالل التاأكد من توفري �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها 

عند اإ�ستحقاقها، يف ظل ظروف العادية والطارئة على حد �سواء، دون تكبد خ�سائر غري مقبولة اأو الإ�رضار ب�سمعة املجموعة.

تركز املخاطر الهامة

تن�ساأ الرتكزات عند ا�سرتاك عدد من الأطراف ذان امل�سلحة يف ن�ساطات متماثلة اأو ن�ساطات يف نف�ض املنطقة اجلغرافية، اأو عندما 

اأن تتاأثر تلبية قدرتها لاللتزامات التعاقدية ب�سورة مت�سابهة من خالل  يكون لها نف�ض اخل�سائ�ض القت�سادية والتي تت�سبب يف 

التغريات القت�سادية وال�سيا�سية اأو غريها. ت�سري الرتكزات اإىل احل�سا�سية الن�سبية لأداء املجموعة جتاه التطورات التي قد تطراأ على 

�سناعة معينة. بغر�ض تفادي تركز املخاطر الهامة. 

تت�سمن �سيا�سات واإجراءات املجموعة ار�سادات حمددة للحفاظ على حمفظة متنوعة. يتم التحكم يف تركزات خماطر الئتمان 

املحددة واإدارتها وفقا لذلك. ي�ستخدم التحوط النتقائي داخل املجموعة لإدارة تركزات املخاطر على م�ستويي الرتباط وال�سناعة.

لدى املجموعة مركز �سيولة قوي يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد، حيث اأن املعدل احلايل لل�سيولة باملجموعة كان 2.32 مرة )2014: 2.16 مرة(.

فيما يلي الإ�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية )كلها غري م�ستقة(، مبا يف ذلك مدفوعات الفائدة، اإن وجدت، ول تت�سمن تاأثري 

اإتفاقيات املقا�سة:

اإجمايل التدفقات القيمة الدفرتية

النقدية التعاقدية 

غري املخ�صومة

اأقل من �صنة

ريال قطريريال قطريريال قطري31 دي�سيمرب 2015

840.562.662840.562.662840.562.662اأر�سدة م�ستحقة لطرف ذات عالقة

1.480.806.3721.480.806.3721.480.806.372ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

2.321.369.0342.321.369.0342.321.369.034

اإجمايل التدفقات القيمة الدفرتية

النقدية التعاقدية 

غري املخ�صومة

اأقل من �صنة

ريال قطريريال قطريريال قطري31 دي�سيمرب 2014

2.058.573.2152.058.573.2152.058.573.215اأر�سدة م�ستحقة لطرف ذات عالقة

1.344.984.8721.344.984.8721.344.984.872ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

3.403.558.0873.403.558.0873.403.558.087
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اإدارة خماطر راأ�س املال

اإن �سيا�سة املجموعة يف اإدارة راأ�س املال هي الإحتفاظ بقدرة املجموعة على العمل على اأ�سا�س مبدء الإ�ستمرارية التي متكنها من 

تقدمي اأف�سل العائدات للم�ساهمني ومنافع للمعنينن الأخرين والإحتفاظ بهيكل راأ�س مايل منا�سب للتقليل تكلفة راأ�س املال.

راأ�س املال امل�سدر والحتياطات  اإن �سيا�سة املجموعة ككل مل تتغري من �سنة 2015. يتكون هيكل راأ�س املال للمجموعه من 

والأرباح املدورة.

يتم مراجعة هيكل راأ�س املال من قبل الإدارة ب�سكل دوري. تاأخذ الإدارة يف اعتبارها تكلفة راأ�س املال واملخاطر املتعلقة بها كجزء من 

هذه املراجعة.

يتم مراقبة راأ�س املال من خالل ن�سبة مديونية راأ�س املال، اإن هذا املعدل يتم اإحت�سابه عن طريق ق�سمة �سايف الديون على اإجمايل 

راأ�س املال كاإجمايل. يتم اإحت�ساب �سايف الديون كاإجمايل ذمم دائنة واأر�سدة م�ستحقة ناق�سا النقد وما فى حكمه ويتم اإحت�ساب 

اإجمايل راأ�س املال كاإجمايل حقوق امللكية كما هو مو�سح يف بيان املركز املايل املوحد.

20152014

ريال قطريريال قطري

2.400.286.9293.937.702.865النقد وما يف حكمه

)3.403.558.087()2.321.369.034(ذمم دائنة واأر�سدة م�ستحقة

78.917.895534.144.778الفائ�ض يف النقد وما يف حكمه عن قيمة الدين

ل ت�ستخدم املجموعة ن�سبة مدينونية راأ�س املال يف متويل عملياتها واأن�سطة الإ�ستثمار وذلك نتيجة زيادة النقد وما فى حكمه عن 

الديون كما هو مو�سح اأعاله.

مل حتدث اأية تغيريات يف اأهداف و�سيا�سات وعمليات اإدارة راأ�س املال خالل ال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 و2014.

26-  تعديالت
خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015، قامت املجموعة بر�سملة الربج الإداري لوقود حيث مت ت�سغيل الربج يف 1 نوفمرب 2012 

واأدرج �سمن امل�رشوعات حتت التنفيذ حتى اآخر قوائم مالية معتمدة يف 31 دي�سمرب 2014 حيث متت الر�سملة يف عام 2015 ومت حتميل 

الأرباح املدورة يف 31 دي�سمرب 2014 بقيمة الإهالك الرجعي ال�سحيح كما مت اإعادة تبويب وت�سوية بنود املوجودات الثابتة وا�ستبعاد 

الأثر على الأرباح املدورة املُدرج �سابقاً:

الأثر على الأرباح املدورة يف 31 دي�سمرب 2014

القيمة الكليةالقيمة اجلزئيةالبند

5.199.525.118الأرباح املدورة يف 2014/12/31

14.837.421اإعادة تبويب بنود التكلفة يف 2014/12/31* )اإي�ساح 6/اأ(

18.836.046اإعادة تبويب بنود الإ�ستهالك املرتاكم يف 2014/12/31**

)64.811.200(اأثر ر�سملة الربج الإداري على الإ�ستهالك املرتاكم يف 2014/12/31***

)45.975.154(اإجماىل اأثر بنود الإ�ستهالك ااملرتاكم # )اإي�ساح 6/اأ(

)31.137.733(اإجمايل الأثر على الأرباح املدورة # #

5.168.387.385الأرباح املدورة بعد التعديل كما يف 31 دي�سمرب 2014
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الأثر على املوجودات الثابتة يف 31 دي�سمرب 2014

البند

القيمة كما يف 

البيانات املالية 

املدققة يف 

2014/12/31

تعديل نتيجة الت�سويات واإعادة التبويب

القيمة بعد 

التعديل كما يف 

2014/12/31

 ا- التكلفة

85.355.356)247.181(85.602.537اأرا�ضي

510.123.19147.009.973557.133.164مباين وبنية حتتية

472.247.201)38.500.289(510.747.490املعدات واالآالت

�ضيارات ومعدات 

مكتبية واأثاث
518.512.965

)5.060.077(513.452.888

277.870.703-277.870.703�ضفن

542.745.46111.634.995554.380.456م�ضاريع حتت التنفيذ

14.837.4212.460.439.768*2.445.602.347االإجمايل

البند

القيمة كما فى 

البيانات املالية 

املدققة يف 

2014/12/31

تعديل نتيجة 

الت�سويات واإعادة 

التبويب

الأثر الرجعي 

لالإهالك

اإجمايل 

التعديالت

القيمة بعد 

التعديل 

والتاأثري الرجعي 

لالإهالك كما يف 

2014/12/31

 2- الإ�ستهالك املرتاكم

177.234.013 138.766.03610.187.08628.280.89138.467.977مباين وبنية حتتية

257.125.413)28.378.403(74.858)28.453.261(285.503.816املعدات واالآالت

�ضيارات ومعدات 

مكتبية واأثاث
331.252.693

)569.874(36.455.45135.885.577
367.138.270

392.270.050-92.270.0473�ضفن

893.767.746 45.975.154 #64.811.200 ***)18.836.046( **847.792.592االإجمايل

القيمة كما يف 

البيانات املالية 

املدققة يف 

2014/12/31

اإجمايل الأثر على املوجودات الثابتة

القيمة بعد 

التعديل 

والتاأثري الرجعي 

لالإهالك كما يف 

2014/12/31

�سايف القيمة 

الدفرتية لالأ�سول
1.597.809.755# # )31.137.733(1.566.672.022

27-  اأرقام املقارنة
اأعيد ت�ضنيف االأرقام املعرو�ضة ل�ضنة 2015 متى كان ذلك �رضورياً للمحافظة على مبداأ الثبات والقابلية للمقارنة مع اأرقام �ضنة 

2014. برغم ذلك فاإنه لي�س الإعادة الت�ضنيف اأي اأثر على بيان الدخل املوحد اأو بيان الدخل ال�ضامل املوحد اأو اإجمايل حقوق امللكية 

املوحد ل�ضنة املقارنة فيما عدا ما ورد باإي�ضاح 26.




