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ملحة عن
قطر للوقود “وقود”
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مـقـدمــــة
قطر للوقود “وقود” هي �رشكة م�ساهمة حملية مدرجة على الئحة بور�صة قطر منذ عام  .2002تقوم “وقود” بتوفري
وتوزيع كل �أنواع الوقود داخل دولة قطر.
بد�أت “وقود” م�سريتها من خمزون الوقود وتوزيع امل�شتقات البرتولية اململوكة يف ذلك الوقت من ِقبَل “قطر للبرتول ”QP
حتت ا�سم “وقود” (ال�رشكة الوطنية لتوزيع الزيوت).
وقد امتلكت “نودكو” م�ستودع قطر لتوزيع الوقود الكائن يف منطقة م�سيمري ،حيث عملت على ت�أمني الديزل واجلازولني
ووقود الطائرات لدولة قطر من خالل �أ�سطول متكامل من ال�صهاريج .ويتم توريد جميع �أنواع الوقود �إىل م�ستودع
الدوحة من خالل خطوط �أنابيب من م�صفاة “قطر للبرتول” يف مدينة م�سيعيد.
قطر للوقود “وقود” هي امل�س�ؤولة ح�رصيا ً عن ت�أمني احتياجات قطر من الطاقة� ،سواءً من الديزل واجلازولني للمركبات
والقوارب وال�صناعة� ،أو وقود الطائرات ملطار حمد الدويل اجلديد .وذلك كله من خالل �أ�سطول يفوق �أكرث من � 600صهريجا ً
ناقال ً للوقود .وتقوم �أي�ضا ب�أن�شطة تزويد ال�سفن بالوقود داخل املياه القطرية ،وا�سترياد مادة البيتومني وت�سويقها من
�أجل تعبيد الطرق اجلديدة ،وتوزيع الغاز امل�ستخدم للطبخ وا�ستعماالت �أخرى ،وتوفري زيوت املحركات اخلا�صة بـ“وقود”،
�إىل جانب امتالك حمطات برتول ع�رصية يف �أرجاء دولة قطر.
متتلك قطر للوقود “وقود” خم�س �رشكات:
قطر لوقود الطائرات (كيوجت) ،وقود لفح�ص املركبات (فاح�ص) ،وقود للخدمات البحرية ووقود الدولية و�أر�ض اخلليج العقارية.
ولقد حققت �أ�سهم “وقود” منذ البداية منوا ً مطردا ً مثريا ً للإعجاب ،حيث كانت ال�رشكة القطرية الأوىل التي حققت
الأرباح منذ البواكري الأوىل لت�أ�سي�سها ويف ال�سنة املالية الأوىل لها .ولقد �ساهم يف حتقيق ذلك الأداء املتميز لـ“وقود” تو ُفّر
قاعدة �صلبة من امل�ساهمني ،بالإ�ضافة �إىل الدور امل�ؤثر الذي يلعبه كبري امل�ساهمني “قطر للبرتول” والدعم الذي تق ّدمه
قطر للبرتول لقطر للوقود “وقود”.
من �أهداف “وقود” �أن تكون ال�رشكة املتميزة والرائدة يف جمال توفري الطاقة يف املنطقة ،على �أ�سا�س تقدمي �أف�ضل اخلدمات،
وذلك لنيل ر�ضا املوظفني والزبائن وامل�ساهمني.
ولتحقيق ذلك ،ف�إن “وقود” م�ستمرة يف التخطيط والعمل على العديد من م�شاريع النمو التي متهد لتو�سعها �إقليميا ً ودوليا ً.
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ر�ؤيتنا للم�ستقبل

“ �أن نكون ال�رشكة الرائدة يف جمال ت�سويق املنتجات
” البرتولية واخلدمات املتعلقة بها على م�ستوى املنطقة

ARABIAN GULF

BAHRAIN
Al Shamal

Al Kaban
Al Ghuwayriyah

Al KHOR
Al Busayyir
Al Khawr

GULF OF BAHRAIN

Al Jamailiyah

Ar Rufayq

UMM
SILAL

Bir Zikrit

Dukhan

AL
DAAYEN

Umm Silal
Ash-Shahaniyah

Al Gharafah

AL RAYYAN

DOHA

Ar-Rayyan

QATAR

Umm Bab

AD
DAWHAH

Al Wukayr

Al Wakrah

Al Kiranah
Musayid

Al Kharrarah

AL WAKRA

SAUDI ARABIA

As
Salwa

١٠

12

ر�ســـــالتنـا

•

�أن نوفر لكل العمالء حلوال ً مبتكرة يعتمد عليها بحرفية ومهنية عالية ومن خالل خدمات ت�سودها روح الودية
والراحة والتميز.

•

�أن نربهن على التعامل بروح امل�س�ؤولية واخل�ضوع للم�ساءلة يف كل جوانب ن�شاطاتنا.

•

ومن �أجل حتقيق ما ن�صبو �إليه من ر�ؤية ور�سالة م�ستقبلية نقوم بتدريب وت�أهيل كفاءات كوادرنا والعاملني لدينا على
جميع امل�ستويات لكي نثبت با�ستمرار �أننا الأف�ضل يف جمال عملنا يف عموم املنطقة.

•

�سنوا�صل جهودنا للو�صول �إىل ن�سبة تقطري يف حدود  ٪50مع نهاية .٢٠١٨

•

التقليل �إىل احلد الأدنى من حجم الت�أثري يف التوازن البيئي من خالل تقدمي تقنيات جديدة وفق �أحدث املعايري العاملية.
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�شـــــعـارنـا

�إن جمموعة القيم واملثل التي ت�سعى “وقود” لتكري�سها وجت�سيدها واتخاذها �شعارا ً م�ستوحاة من �إحدى أ�قوى رموز
الرتاث القطري وهي �شجرة ال�سدرة  -ممثلة للبيئة القطرية  -وال�شم�س كم�صدر للطاقة .ف�شجرة ال�سدرة مبثابة رمز
التوطن يف قطر وتعرف ب�صالبتها وقدراتها على حتدي الظروف ال�صعبة واالزدهار يف بيئة قطر ال�صحراوية القا�سية
ب�أقل قدر ممكن من الرعاية.
لن�سان القطري احلياة إ�ىل جانب هذه ال�شجرة التي قا�سمته احلياة يف فناء بيته م�ستفيدا ً من ظلها الوارف
وعرف ا إ
ومتمتعا ً مب�سحة اجلمال التي ت�ضفيها على حياته .إ�ن �شعارنا احلديث �سيمكننا من املناف�سة على امل�ستوى العاملي
ويبقى يف الوقت ذاته عامل تذكري لنا مبوطن جذورنا.
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وم ُثلنا
قيمنا ُ

احلرفيـة

�إن كل ما تقوم به �رشكة “وقود” على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي هو جت�سيد للأ�سلوب احلريف واملهني يف التعامل .نحن
نطمح لأن نكون ال�رشكة الأف�ضل �إدارة يف قطر.

ال�صالبـة واملتانـة

“وقود” �رشكة ت�ستند على قواعد و�أ�س�س مالية �صلبة ورا�سخة ،دعائمها وقوامها نوعية متميزة من امل�ساهمني.

الود ّيـة

“وقود” �رشكة تتعامل بحميمية وتنتهج دوما ً �أ�سلوبا ً وديّا ً عند التعامل مع عمالئها وكل اجلهات ذات العالقة.

التجديـد والإبـداع

“وقود” �ستكون رائدة ال�سوق يف جمال املنتجات واخلدمات والعمليات املبتكرة.

�سـيادة روح امل�سـ�ؤولية واخل�ضوع للم�سـاءلة

“وقود” م�س�ؤولة م�س�ؤولية كاملة عن كل ن�شاطاتها التجارية وخدماتها.

15

�ســيا�ســة الإدارة املتكاملـة
تعتمد �رشكة وقود نهجا ً متكامال ً لتحقيق االمتياز يف العمليات واملحافظة عليه من خالل االلتزام بـ:
••احل ّد من املخاطر على موظفينا و�رشكائنا.
••حماية البيئة التي نعمل فيها.

••املحافظة على �سالمة عملياتنا و�سالمة �أ�صولنا.

••تقدمي خدمات ومنتجات ذات جودة عالية لعمالئنا.

••االمتثال للقوانني والقواعد والأنظمة القطرية والربوتوكوالت واالتفاقيات الإقليمية والدولية التي تنطبق
على عملياتنا.

••امل�ساهمة بالتنمية االجتماعية يف دولة قطر باعتبار وقود �رشكة وطنية.

بهدف الوفاء بااللتزامات �أعاله والتح�سني امل�ستمر يف �أداء اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة ،يجب علينا
�أن نطور نظاما ً �إداريا ً متكامال ً واملحافظة عليه ،وذلك وفق معايري وتوجيهات نظام الإدارة الدويل املتعلقة بـ:
••اجلودة.

••ال�صحة وال�سالمة املهنية.

••�سالمة الأ�صول و�سالمة والعمليات.
••الأمن.

بالت�شاور مع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ،داخل ال�رشكة وخارجها ،حت ّدد �إدارة وقود �أهدافها املتعلقة باجلودة
وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة ،وتوفر املوارد املطلوبة ،وتتحكم بالعمليات بكفاءة عالية ،وتن�رش ثقافة
وحت�سنه مبا يتنا�سب مع ال�رشكة وكفاءتها وفعاليتها.
الأمان خالل العمل ،وتراقب الأداء ،وتراجع دوريا ً نظام الإدارة
ّ
ّ
تطبق هذه ال�سيا�سة على جميع املرافق والأن�شطة واخلدمات واملنتجات وكذلك على موظفينا ومقاولينا
الذين يعملون بالنيابة ع ّنا يف دولة قطر.
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نواكب التم ّيز
يف الت�شـغيل
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف اخللق واملر�سلني
أ��صحاب ال�سعادة،
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ,احل�ضور الأفا�ضل،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
بالأ�صالة عن نف�سي ،ونيابة عن �أخواين �أع�ضاء جمل�س الإدارة املحرتمني ،ي�رسين �أن �أرحب بكم جميعا ً مبنا�سبة انعقاد
اجلمعية العامة لقطر للوقود و�أن �أعر�ض على ح�رضاتكم التقرير ال�سنوي الرابع ع�رش ملجل�س الإدارة مت�ضمنا ً عر�ضا ً
موجزا ً لأداء ال�رشكة املايل خالل العام .2016

�شهد العام  ٢٠١٦تراجع معدالت النمو االقت�صادي يف العديد من االقت�صادات العاملية الرئي�سية ،كما انعك�س على
جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي والتي �سجلت جميعها عجزا ً ملمو�سا ً يف موازناتها العامة ،وجلوء بع�ض هذه الدول
�إىل �إجراءات احرتازية وتق�شفية لرت�شيد نفقاتها العامة ،مع �إعطاء الأولوية لتنفيذ م�شاريعها الر�أ�سمالية املخطط لها.

�أما بالن�سبة للو�ضع يف دولة قطر ،فقد متكنت بعون اللّه ثم حكمة قيادتنا الر�شيدة ،من اال�ستمرار يف حتقيق النمو
االقت�صادي امل�ستدام الذي اعتدنا عليه خالل ال�سنوات املا�ضية حيث �سجل منو الناجت املحلي الإجمايل ( )GDPوبالأ�سعار
الثابتة معدالت �إيجابية ممتازة مقارنة مبتو�سط معدالت النمو للدول امل�صدرة للبرتول يف ال�رشق الأو�سط ،وذلك وفقا ً
لتقديرات �صندوق النقد الدويل ( ،)IMFكما حافظت قطر على ت�صنيفها االئتماين وهو من بني الأعلى يف العامل،
وحتقيق مراكز متقدمة يف م�ؤ�رشات التناف�سية العاملية لتحتل املرتبة الثانية يف منطقة ال�رشق الأو�سط.

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام،
بخ�صو�ص الإجنازات التي حققتها قطر للوقود خالل العام  ٢٠١٦وخططها امل�ستقبلية للعام القادم ،فقد كانت
�إيجابية وا�ستمرارا ً مل�سرية التنمية امل�ستدامة التي حتر�ص �إدارة ال�رشكة على حتقيقها رغم كافة ال�صعوبات التي
تعرت�ض م�سريتها .فمن حيث امل�شاريع التي مت �إجنازها خالل العام  ٢٠١٦فقد و�صل عدد املحطات اململوكة لقطر للوقود
�إىل ( )56حمطة ،مبا فيها املحطات املتنقلة� ،إ�ضافة �إىل املحطات اجلديدة �شبه املكتملة بانتظار املوافقات النهائية
لت�شغيلها خالل العام  2017واملواقع التي مت تخ�صي�صها للم�شاريع اجلديدة� ،إ�ضافة �إىل امل�شاريع الأخرى التي اكتملت
مف�صلة يف تقرير الإدارة التنفيذية يف
و املنتجات اجلديدة التي مت طرحها كـ«وقودي» وغريها من الإجنازات والتي جتدونها
ّ
كتاب التقرير ال�سنوي .2016

وفيما يتعلق بالأداء املايل لل�رشكة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016فيمكن �إيجازه على النحو التايل:

رغم الظروف االقت�صادية واملالية ال�صعبة التي رافقت العام املايل ّ � ،2016إل أ� ّن قطر للوقود متكنت من حتقيق نتائج
ممتازة حيث جتاوزت �أرباح العام لل�رشكة الأم (املجموعة)  ٩٧٥مليون ريال مقارنة بـ ١٫١٥٠مليون ريال للعام ٢٠١٥
وبانخفا�ض قدره  .٪١٥٫٢وبعد ا�ستبعاد حقوق الأقلية ف�إن �صايف الأرباح جتاوزت  ٨٨٣مليون ريال بحيث ي�صبح عائد
ال�سهم الواحد ( ٩٫٧ )EPSريال مقارن ًة بـ ١١٫٥لنف�س الفرتة من العام املا�ضي.

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام،
بناء ً على النتائج املالية املحققة لهذه الفرتة ،وتوقعاتنا لتطورات االقت�صاد العاملي و�أ�سعار النفط وانعكا�ساتها
الإقليمية والعاملية م�ستقبال ً ،وبناءً على م�شاريع ال�رشكة وخططها امل�ستقبلية واحتياجاتها التمويلية ،ف�إنه ي�رسّ
جمل�س الإدارة �أن يقدم �ضمن جدول �أعمال جمعيتكم املوقرة تو�صية بتوزيع �أرباح نقدية قدرها  ٦٣٨مليون ريال قطري
بن�سبة  % 70من قيمة ر�أ�س املال اال�سمي املدفوع وبواقع  7ريال لكل �سهم و � % 9أ�سهم جمانية �أي � 9أ�سهم لكل
� ١٠٠سهم مملوك بتاريخه� ،آخذين بعني االعتبار امل�شاريع الر�أ�سمالية التي تعتزم ال�رشكة �إكمالها خالل العام .2017

�شكر وتقدير
أعب عن �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير واالحرتام ملقام ح�رضة �صاحب ال�سمو
ويف اخلتام يطيب يل �أن �أغتنم هذه الفر�صة ل ّ
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري البالد املفدى و�إىل ح�رضة �صاحب ال�سمو الأمري الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين
و�سمو نائب الأمري ال�شـيخ عبد اللّه بن حمد بن خليفة �آل ثاين لدعمهم املتوا�صل وتوجيهاتهم ال�سديدة ،وم�ساندتهم
امل�ستمرة لوقود مما كان له �أكرب الأثر يف جناح ال�رشكة وازدهارها خالل م�سرية ال�سنوات املا�ضية.

وال�شكر كذلك مو�صول لكافة امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية الر�سمية والأهلية على جهودهم املخل�صة لدعم
م�شاريع ال�رشكة وتقدمي كل م�ساعدة ممكنة.

كذلك ن�شكر م�ساهمينا الكرام على ثقتهم بنا و�إخال�صهم لل�رشكة وجندد لهم التزامنا بالعمل املتوا�صل خلدمة
م�صاحلهم وتنمية ا�ستثماراتهم.

و�أخريا ً ولي�س �آخرا ً ،نثمن جهود العاملني يف ال�رشكة على تفانيهم و�إخال�صهم وتعاونهم والذي انعك�س يف تلك النتائج املالية
املتميزة� ،آملني منهم املزيد من البذل والعطاء ملواجهة كافة التحديات ولتحقيق �أهداف ال�رشكة ملا فيه م�صلحة اجلميع.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�أمتنى لكم التوفيق جميعاً،
�سعود بن عبد الرحمن �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

ا�ستمرارية االبتكار
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عن �أن�شطة ال�رشكة ونتائجها املالية للعام  2016وخططها امل�ستقبلية

املهند�س� /إبراهيم جهام الكواري  -الرئي�س التنفيذي

ح�ضـرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام:

ي�رسين �أن �أعر�ض على ح�رضاتكم تقريرنا املف�صل لأهم �إجنازات ال�رشكة ونتائجها املالية املحققة خالل ال�سنة املالية � 2016إ�ضافة
�إىل خططها وم�شاريعها احلالية وامل�ستقبلية وذلك على النحو التايل.

�سري امل�شروعات الرئي�سية لقطر للوقود
�أوالً :حمطات الوقود وامل�شروعات الأخرى

 1-1حمطات اكتملت ومت ت�شغيلها خالل
العام :2016

ت�صليح وغ�سيل ال�سيارات وبيع �أ�سطوانات الغاز .وتوفر املحطة
اجلديدة خدماتها على مدار ال�ساعة ملنطقة �سودا نثيل واملناطق
املجاورة على طريق �سلوى الدويل.

ا�ستطاعت قطر للوقود خالل العام  2016افتتاح وت�شغيل
19حمطة جديدة ،مبا فيها املحطات املتنقلة ( )Mobileيف مناطق
خمتلفة من الدولة وعلى النحو التايل:

 -1حمطة وقود �سودا نثيل:

هي املحطة الأوىل التي افتتحتها وقود خالل العام  2016وتتميز
بتخ�صي�ص م�ضخات عالية ال�رسعة لتعبئة الديزل لل�شاحنات.
تبلغ م�ساحة املحطة حوايل  10.000م 2وت�ضم �ستة ممرات
لتعبئة الوقود بالإ�ضافة �إىل متجر �سدرة وحمالت كنار وخدمات

حمطة وقود �سودا نثيل
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 -2حمطة وقود �سمي�سمة:

مت افتتاح حمطة وقود �سمي�سمة يف �شهر يناير � 2016ضمن خطة
التو�سع املتوا�صلة التي تنتهجها وقود يف خمتلف �أرجاء الدولة.
تبلغ م�ساحة املحطة اجلديدة  13.200مرت مربع وت�ضم ثالثة ممرات
لتعبئة الوقود وم�سار لتعبئة الديزل مبدخل وخمرج منف�صل
بالإ�ضافة �إىل متجر �سدرة وخدمات ت�صليح وغ�سيل ال�سيارات
وم�صلى وبيع �أ�سطوانات الغاز ،بالإ�ضافة �إىل حمالت كنار.

حمطة وقود الثميد
 -5حمطة وقود مدينة ال�شمال:

تقع املحطة يف ال�شمال وتبلغ م�ساحتها حوايل  10.000مرت مربع
ومت افتتاحها يف �شهر دي�سمرب  .2016تقدم املحطة خدمات غ�سيل
ال�سيارات وتبديل الزيوت والإطارات �إ�ضافة �إىل �سدرة وحمالت جتارية.

حمطة وقود �سمي�سمة
 -3حمطة وقود عني �سنان:

تقع املحطة على طريق ال�شمال ومت افتتاحها يف �شهر يناير
 2016و تبلغ م�ساحة املحطة 10.000مرت مربع وت�ضم �ستة ممرات
لتعبئة الوقود وم�سارين لتعبئة الديزل مبدخل وخمرج منف�صل
بالإ�ضافة �إىل متجر �سدرة وخدمات ت�صليح وغ�سيل ال�سيارات
وم�صلى وبيع �أ�سطوانات الغاز ،بالإ�ضافة �إىل حمالت كنار.

حمطة وقود مدينة ال�شمال
 ٣ -6حمطـات (�صغرية احلجـم) :الغـــامن القـــدمي
والبـــدع واملنتــــزه:

تقع املحطات الثالث و�سط مدينة الدوحة ومت افتتاحها جميعا ً يف
�شهر نوفمرب  .2016ومتتاز هذه املحطات ب�صغر حجمها ن�سبيا ً والتي
ال تتجاوز م�ساحتها  2.750 - 1.550مرت مربع وتقت�رص خدماتها على
بيع املنتجات البرتولية الأ�سا�سية� ،إ�ضافة �إىل خدمات �سدرة.

حمطة وقود الغامن القدمي
حمطة وقود عني �سنان
 -4حمطة وقود الثميد:

تبلغ م�ساحة املحطة حوايل  9.400مرت مربع وتقع يف ال�شمال
وقد مت افتتاحها يف �شهر نوفمرب .2016
ت�ضم املحطة خدمة غ�سيل ال�سيارات وتبديل الزيوت وخدمة
الإطارات� ،إ�ضافة �إىل �سدرة وامل�سجد.
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 -9حمطة وقود امل�شاف:

وتقع �شمال الوكري وتبلغ م�ساحتها حوايل  10.000مرت مربع .مت
افتتاحها يف �شهر دي�سمرب  2016وتقدم جميع اخلدمات املذكورة،
مبا فيها �سدرة وامل�سجد.

حمطة وقود البدع
 -7حمطة وقود الريان القدمي:

تقع يف منطقة الريان وتبلغ م�ساحتها حوايل  6.000مرت مربع ومت
افتتاحها يف �شهر دي�سمرب .2016
تقدم جميع اخلدمات الأ�سا�سية كغ�سيل ال�سيارات وتبديل
الزيوت وخدمة الإطارات� ،إ�ضافة �إىل �سدرة للتجزئة.

حمطة وقود امل�شاف
 - 10حمطة وقود جنوب الوكرة:

تقع املحطة جنوب الوكرة وتبلغ م�ساحتها حوايل 10.000
مرت مربع ومت افتتاحها يف �شهر دي�سمرب  .2016ت�ضم املحطة
جميع اخلدمات الأ�سا�سية املذكورة� ،إ�ضافة �إىل حمالت جتارية.

حمطة وقود الريان القدمي
 -8حمطة وقود الوكري:

تعترب حمطة الوكري من �أكرب املحطات م�ساحة والتي مت افتتاحها
خالل العام  .2016تقع يف منطقة الوكري وتتجاوز م�ساحتها
 22.250مرت مربع .تقدم املحطة جميع اخلدمات املذكورة �سابقا ً،
�إ�ضافة �إىل مركز فاح�ص الذكي وامل�سجد.

حمطة وقود الوكري

حمطة وقود فاح�ص الوكري

حمطة وقود جنوب الوكرة
 - ١١املحطات املتنقلة:

�سجلت جتربة املحطات املتنقلة جناحا ً كبريا ً حيث ت�سهم يف
توفري املنتجات البرتولية الأ�سا�سية للمناطق التي تعاين من
نق�ص هذه املنتجات �إما ب�سبب عدم توافر املحطات �أو ب�سبب
�إغالق بع�ض املحطات الأهلية التي كانت تزود هذه املناطق .متتاز
هذه املحطات ب�أنها �سهلة و�رسيعة الرتكيب وتقدم جميع �أنواع
املحروقات التي يحتاجها العمالء يف تلك املناطق.
تقدم املحطات املتنقلة حاليا ً خدماتها يف املناطق التالية� :سيلني
واخلرارة وم�ست�شفى الوكرة وال�سد وجليعة وال�شمال ورو�ضة
اخليل .و�سيتم تغطية معظم املناطق التي حتتاج هذه املحطات.

منوذج من املحطات املتنقلة
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مزودة بور�ش لت�صنيع وتركيب لوحات �أرقام ال�سيارات ،ويتوقع
اكتمالها خالل الن�صف الأول من العام  .2017كما �أن هناك
 4مراكز �أخرى قيد التخ�صي�ص يف املزروعة ومدينة ال�شمال
والوجبة وم�سيمري جنوب ويتوقع اكتمالها مع نهاية العام .2017

 7-1م�شاريع �سدرة:

�إ�ضافة �إىل مراكز �سدرة العاملة حاليا ً ،هنالك �سدرة برج �أعمال
بانتظار الت�شغيل بعد �أن مت �إ�صدار الرخ�صة التجارية لذلك.

منوذج من املحطات املتنقلة
 2-1حمطات يف مراحل احل�صول على
الـرتاخي�ص �أو يف مرحلة الإن�شاء:

�إ�ضافة �إىل املحطات التي مت افتتاحها وت�شغيلها خالل العام
 ،2016هنالك  9حمطات جديدة يف مرحلة احل�صول على الرتاخي�ص
النهائية يف مناطق :العقلة  -لو�سيل يف �شمال الدوحة والعقدة
يف اخلور و�أبو نخلـة على طريق �ســلوى و�أبا ال�صليل على الطريق
اجلنوبي ومطار حمد الدويل و�أم غويلينا و�سط الدوحة .كما ي�سري
العمل قدما ً يف حمطات ا�سلطة اجلديدة والثمامة وجبل ثعيلب
يف منطقة لو�سيل .يتوقع افتتاح هذه املحطات بعد �إ�صدار
الرتاخي�ص النهائية خالل العام .2017

 3-1حمطات يف مرحلة املناق�صة
والت�صميم:

هناك  4م�شاريع يف مراحل املناق�صة و� 3أخرى حتت الت�صميم
يف مناطق �أم قرن واخلليج الغربي والكرعانة وا�سلطة القدمية
ورا�س لفان واملدينة التعليمية �شمال ومدينة املواتري.

 4-1حمطات قيد التخ�صي�ص:

مت تخ�صي�ص  36موقعا ً لإقامة م�شاريع جديدة تقع يف مناطق
خمتلفة من الدولة .ويتم التن�سيق مع هيئة التخطيط
العمراين ال�ستكمال الإجراءات املتعلقة بذلك متهيدا ً لل�رشوع
يف �إقامة تلك امل�شاريع.

 5-1تو�سعة ملحطات قائمة:

مت االنتهاء من  5م�شاريع تو�سعة خالل العام  2016يف حمطات
الظعاين والهالل وبو ف�سيلة واملدينة ال�صناعية واملنا�صري،
كما �أن هناك  5م�شاريع �أخرى يف مراحل املناق�صة والت�صميم
يف اخلليج الغربي ووادي البنات وال�سيلية وم�سيمري �رشق
والغرافة ويتوقع اكتمال م�شاريع التو�سعة خالل العام .2017

�أحدث مراكز �سدرة يف برج �أعمال

ثانياً :الن�شاطات الت�سويقية
 1-2ن�شاطات التجزئة:

وت�ضم خدمة غ�سيل ال�سيارات وغيار الزيوت وور�ش الإ�صالح
والإطارات و�سل�سلة �سدرة.

�شهد العام  2016منوا ً يف �إجمايل �إيرادات ن�شاطات التجزئة
التي تقدمها وقود يف حمطاتها �أو مراكز �سدرة خارج املحطات
حيث منت �إيراداتها الإجمالية جلميع الن�شاطات بن�سبة%10
وارتفعت �إىل  325.7مليون ريال عام  .2016بلغت �إيرادات مركز
�سدرة  160مليون ريال يف العام  .2016كما احتلت خدمة
غ�سيل ال�سيارات اليدوي املركز الأول يف منو مبيعاتها ال�سنوية
بن�سبة  %33.3يليها ور�ش الإ�صالح والإطارات بن�سبة  %17للعام
املذكور .ويو�ضح الر�سم البياين الأن�شطة املذكورة للعام .2016

ن�شاطات التجزئة
2015
13 13

36 27

41 39

2016
76 65

160 153

 6-1مراكز الفح�ص الفني (فاح�ص):

م�شاريع فاح�ص:

�إ�ضافة �إىل مراكز فاح�ص التي تعمل حاليا ً ،هنالك  3مراكز
قيد الإن�شاء يف ال�شحانية واخلور والوكري وجميع هذه املراكز
24

يل
غ�سيل آ� ّ

غ�سيل يدوي

غيار الزيوت

ور�ش الإ�صالح �سل�سلة �سدرة

مليون
ريال

160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

تقرير الإدارة التنفيذية
ومما يجدر ذكره بهذا اخل�صو�ص �أن خدمات قطر للوقود وخا�صة
ور�ش الزيوت والإ�صالح تلقى �إقباال ً متزايدا ً وحتظى بثقة العمالء
باعتبار املنتجات املقدمة ذات جودة عالية يقدمها فنيون
متخ�ص�صون بكفاءة عالية وتقدم يف بيئة عمل نظيفة.

هند�سـة التفوق يف الأداء

(تتمة)

وبخ�صو�ص مبيعات البوتاجاز بالكميات ح�سب القطاعات
االقت�صادية فيو�ضحها اجلدول التايل:
مبيعات وقود من البوتاجاز بالكميات ح�سب القطاعات
االقت�صادية (طن مرتي)
القطاع

٢٠١٥
(طن مرتي)

2016
(طن مرتي)

28.561

33.851

19

36.565

42.696

17

القطاع ال�سكني

1.039

القطاع ال�صناعي

6.965

القطاع التجاري

الإجمايل

1.157
7.688

 %التغري
11

10

�سجل القطاع التجاري �أعلى معدل بن�سبة  %19ل�سنة  ،2016يليه القطاع
ال�سكني ثم ال�صناعي.

• البوتاجاز بالأ�سطوانات:

وا�صلت وقود خالل العام  2016خطة الإحالل للأ�سطوانات
املعدنية ب�شفاف والتي مت تطبيقها منذ مدة وب�شكل تدريجي
ومرن حتى ال ُتدث �إرباكا ً يف ال�سوق املحلي ومت منح حوافز للعمالء
حيث ا�ستمرت يف �إعطاء  100ريال لكل من يقوم با�ستبدال
الأ�سطوانة املعدنية ب�أ�سطوانة �شفاف .وعلى الرغم من ذلك
نالحظ �أن هناك زيادة يف معدل املبيعات للأ�سطوانات املعدنية
�إال �أن هذه الزيادة يف تناق�ص مقارنة بالعام املا�ضي  ،2015ومن
املتوقع االنتهاء من عملية الإحالل خالل العام 2017حيث يتم
بعدها �إلغاء و�سحب الأ�سطوانات املعدنية نهائيا ً.

ويو�ضح الر�سم البياين التايل مبيعات الأ�سطوانات املعدنية
و�شفاف التي متت تعبئتها خالل تلك الفرتة.
�ألف
�أ�سطوانة

2015

�شفاف  6كغم

حتر�ص وقود على تطبيق �أف�ضل معايري ال�سالمة العاملية يف نقل وتوزيع البوتاجاز

٥٫٢٠٠

١٫٧٥٠

٥٫٠٥٠

١٫٥٠٠

٣٥
2016

5.350

2.000

٤٠

٣٠

5.500

2.250

٤٥

• البوتاجاز بالكميات :Bulk

ارتفعت مبيعات البوتاجاز بالكميات بن�سبة  %17خالل العام 2016
مقارنة بالعام املا�ضي حيث و�صلت الكميات املباعة �إىل  42.696طن
مرتي لعام  2016مقارنة ﺑ 36.565طن مرتي للعام .2015
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2.500

٥٠

وميكن تف�صيل ذلك على النحو التايل:

�ألف
�أ�سطوانة

�شهد العام  2016منوا ً يف مبيعات البوتاجاز الإجمالية جتاوز %14
مقارنة مببيعات العام املا�ضي  2015حيث ارتفعت املبيعات
من البوتاجاز اىل 139.170طن مرتي للعام  2016مقارنة
بـ 121.777طن مرتي للفرتة ال�سابقة .2015

60

2.750

٤٫٩٠٠

١٫٢٥٠
2015

2016

١٫٠٠٠

�شفاف  12كغم

�ألف
�أ�سطوانة

 2-2البوتاجاز:

45.5

56.9

2.638 1.883

5.439 5.243

2015

2016

٤٫٧٥٠

معدنية  12كغم

يظهر الر�سم البياين �أن �أ�سطوانات �شفاف ( 12كغم) التي مت
بيعها خالل الفرتة قد ارتفعت بن�سبة  %40لت�صل حوايل 2.6
مليون �أ�سطوانة لعام  2016بينما منت مبيعات �شفاف ( 6كغم)
بن�سبة  %25لت�صل �إىل � 56.9ألف �أ�سطوانة مت تعبئتها وبيعها
خالل العام  2016مقارنة بـ� 45.5ألف �أ�سطوانة للعام .2015
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 3-2الغاز الطبيعي
(ال�صناعي وامل�ضغوط :)CNG

يو�ضح اجلدول التايل مبيعات وقود من الغاز الطبيعي ال�صناعي
وامل�ضغوط:
مبيعات الغاز الطبيعي باملليون وحدة حرارية ()MMBTU
القطاع

٢٠١٥

حمطة قطر للبرتول

51.789

ال�صناعات

الإجمايل

2016

ن�سبة التغري %

482.612

743.462

54

534.401

775.154

45

31.692

ي�سمح بزيادة الطاقة التخزينية لتلبية متطلبات امل�شاريع
املحلية وخا�صة التي تقوم بها هيئة الأ�شغال العامة من
�شبكات طرق وبنى حتتية.

ثالثاً :ال�شركات اململوكة والتابعة لوقود
 1-3وقود لفح�ص املركبات (فاح�ص):

39-

ارتفعت مبيعات الغاز الطبيعي بن�سبة  % 45خالل العام 2016
كما يو�ضح اجلدول املذكور .تخطط قطر للوقود لتو�سيع نطاق
ا�ستخدامات الغاز الطبيعي امل�ضغوط وخا�صة لو�سائط النقل
من خالل �إقامة حمطات جديدة خالل الفرتة القادمة ،ويتم
ذلك من خالل التعاون الفني مع قطر للبرتول باعتبارها املزود
الرئي�سي للغاز الطبيعي يف دولة قطر.

�شهد العام  2016تطورا ً كبريا ً يف عدد املركبات التي خ�ضعت
للفح�ص بحيث جتاوزت املليون و� 24ألف �سيارة مقارنة
بـ � 921.472سيارة للعام  2015وبزيادة جتاوزت  .%11كذلك
تطورت خدمة الإ�صالح ال�رسيعة والتي مت طرحها خالل العام
لتقدمي اخلدمة ال�رسيعة لل�سيارات التي مل جتتاز الفح�ص الفني
بنجاح لأ�سباب ب�سيطة تتعلق بخدو�ش �صغرية �أو تغيري م�صباح
�أو عطل يف البطارية حيث يتم على الفور ت�صليح هذه الأعطال
و�إعادة الفح�ص يف نف�س اللحظة مما يوفر اجلهد والوقت على
العميل وحتقيق �إيرادات لل�رشكة مقابل تقدمي هذه اخلدمات.

�شهد العام  2016بناء  3مراكز للفح�ص الفني يف املناطق
التالية وهي جاهزة بانتظار املوافقات النهائية لالفتتاح:
1.1مركز الوكرة :وي�ضم  4خطوط لل�سيارات اخلفيفة وخط
�آخر لل�شاحنات.
2.2مركز ال�شحانية :وي�ضم نف�س اخلطوط كما يف مركز الوكرة.
3.3مركز العقدة :وي�ضم  3خطوط لل�سيارات اخلفيفة و�آخر
لل�شاحنات.

�إحدى حمطات وقود لتعبئة الغاز الطبيعي امل�ضغوط

 4-2البيتومني:

حققت مبيعات البيتومني الإجمالية (بنوعية العادي
واملح�سن) منوا ً بن�سبة  %26للعام  2016حيث و�صلت الكميات
املباعة من النوعني �إىل  86.969طن مرتي لعام  2016مقارنة
بـ  68.927لعام .2015

ويتوقع ت�شغيل هذه املراكز خالل الن�صف الأول من العام .2017

ويو�ضح اجلدول التايل مبيعات البيتومني العادي واملح�سن
خالل الفرتة املذكورة.
مبيعات البيتومني للعام ( 2016طن مرتي)
املنتج
البيتومني 70/ 60

البيتومني املح�سن
املجموع

2016
2015
(طن مرتي) (طن مرتي)
59.890

76.108

68.927

86.969

9.037

10.861

التغري ()%
27
20

٢٦

ومما يجدر ذكره �أن مبيعات البيتومني تلقى مناف�سة حادة يف
الأ�سواق املحلية خا�صة و�أن املنتجات التي ت�ستوردها وقود
لل�سوق املحلي تتمتع مبوا�صفات عاملية وتلقى قبوال ً لدى
املقاولني وامل�شاريع احلكومية .تعمل وقود حاليا ً على ا�ستكمال
بناء اخلزانات الإ�ضافية للبيتومني يف منطقة م�سيعيد مما
26

ا�ستخدام �أحدث الأنظمة واملعدات للفح�ص الفني

�أحد مراكز فاح�ص احلديثة

تـحـكـــم كـامــــل TOTAL CONTROL

 ي�ضبط النظام م�شرتيات العميل مينع التالعب بالفواتري يقلل من وقت التعبئة -يخفف من االزدحام يف املحطة
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(تتمة)

 3-3قطر لوقود الطائرات (كيوجت):

 ٢-3وقود للخدمات البحرية:

ي�ضم �أ�سطول وقود حاليا ً � 8سفن تعمل حاليا ً ماعدا �سدرة
قطر والتي �أو�شك بنائها على االكتمال ومتوقع الت�سليم خالل
الربع الأول من .2017
اال�سم

ال�سفن اململوكة لوقود البحرية

� .1سدرة را�س لفان

النوع

ناقلة زيوت

ال�سعة (طن مرتي)
34.671

� .2سدرة م�سيعيد

ناقلة بيتومني

3.713

� .4سدرة الوكرة

ناقلة بيتومني

3.394

� .3سدرة الوجبة

ناقلة بيتومني

4.173

� .5سدرة الرميلة

ناقلة زيوت وماء

842

� .7سدرة الغارية

ناقلة بيتومني

3.394

� .6سدرة الزبارة
� .8سدرة قطر

ناقلة زيوت

ناقلة بيتومني

قطر لوقود الطائرات (كيوجت) هي ال�رشكة الوحيدة املكلفة
بتزويد الطائرات التي ت�ستخدم مطار حمد الدويل اجلديد بالوقود
من النوع التجاري  Jet-A1املطابق للموا�صفات العاملية من
حيث اجلودة وال�سالمة .تتعامل ال�رشكة مع ما يزيد عن� 60رشكة
طريان ت�ستخدم املطار ،بالإ�ضافة �إىل �رشكات اخلدمات الأخرى
وحتتل اخلطوط اجلوية القطرية املرتبة الأوىل من حيث الأهمية يف
قائمة عمالء ال�رشكة .قامت ال�رشكة خالل العام  2016بتحديث
دليل الإجراءات وال�سيا�سات وهياكلها الإدارية� ،إ�ضافة �إىل و�ضع
خطط لزيادة فعالية وكفاءة ت�سويق منتجاتها واجتذاب عدد
�أكرب من عمالئها.

7.047
4.000

وعلى ال�صعيد الفني والت�شغيلي قامت ال�رشكة بالعديد من
الإجنازات املتعلقة ب�إعادة الرتخي�ص وال�صيانة والت�أهيل لبع�ض
ال�سفن العاملة لغايات الت�أجري والتي يتوقع �أن تزداد �إيراداتها
خالل الفرتة القادمة.

تزويد �أحدث الطائرات يف املطار اجلديد

�سدرة الوكرة

�إحدى من�ش�آت قطر لوقود الطائرات (كيوجت)

رابعاً� :إدارة ال�ش�ؤون الإدارية

�سدرة الرميلة
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�شهد العام  2016تطورات هامة على �صعيد ال�ش�ؤون الإدارية
و�إدارة املوارد الب�رشية حيث �أكملت ال�رشكة حتديث هياكلها الإدارية
ومت �إن�شاء �إدارات جديدة ،كما قامت بتحديث دليل ال�سيا�سات
والإجراءات الإدارية بالتعاون مع �رشكة ا�ست�شارية متخ�ص�صة.

تقرير الإدارة التنفيذية

(تتمة)

وميكن تلخي�ص �أهم الإجنازات للعام  2016على النحو التايل:

 -1برنامج التدريب ال�صيفي:

يتيح التدريب ال�صيفي امليداين الذي تقدمه وقود للطلبة القطريني
وغري القطريني فر�صة لتطوير اجلانب العملي من درا�ستهم
واكت�ساب خربات وجتارب جديدة يف خمتلف التخ�ص�صات.

م�شاركة قطر للوقود يف املعار�ض املدر�سية

طلبة �إحدى اجلامعات الأجنبية يف قطر �أثناء التدريب ال�صيفي
 -2برامج تدريبية للكوادر القطرية:

وا�صلت ال�ش�ؤون الإدارية يف وقود عقد الدورات التدريبية
للموظفني القطريني داخل دولة قطر وخارجها وقد ارتفعت
ن�سبة التقطري لت�صبح حوايل  %90للإدارات العليا وحوايل %40
للإدارات املتو�سطة ،علما ً ب�أن هنالك بع�ض الوظائف امليدانية
مثل عمال املحطات وال�سائقني وغريها من املهن التي تعتمد
على العمالة الوافدة ب�شكل �أ�سا�سي .وتقديرا ً جلهود قطر
للوقود يف جمال التقطري فقد مت منحها �شهادة تقدير من وزارة
الطاقة وال�صناعة على جهودها امللمو�سة يف هذا املجال.

م�شاركة قطر للوقود يف املعار�ض املهنية
 -4توظيف وتدريب ذوي االحتياجات اخلا�صة:

قامت قطر للوقود بتعيني  12موظفا ً وموظفة من ذوي
االحتياجات اخلا�صة بوظائف دائمة وتدريب  5طالب من
مركز ال�شفلح بهدف م�ساعدتهم وم�ساندتهم على �صقل
مهاراتهم وقدراتهم لي�صبحوا �أفرادا ً فاعلني يف املجتمع.

 -5متابعة الطلبة املبتعثني يف اخلارج:

انطالقا ً من م�س�ؤولية قطر االجتماعية ودعمها للفعاليات
الثقافية واالجتماعية وغريها مت �إيفاد عدد من الطلبة القطريني
لدرا�سة البكالوريو�س يف تخ�ص�صات خمتلفة يف اخلارج .وتقوم
وقود مبتابعة الأداء الأكادميي له�ؤالء املبتعثني للوقوف على
م�شاكلهم بهدف تذليل العقبات التي يواجهونها.

م�س�ؤولة ق�سم التقطري يف حوار مع �سعادة وزير التعليم والتعليم العايل
 -3م�شاركة وقود يف املعار�ض املهنية املقامة يف
دولة قطر:
�شاركت وقود يف عدة معار�ض مهنية نظمتها مدار�س تقنية
و�أكادميية خمتلفة خالل العام .2016

متابعة وقود للأداء الأكادميي للمبتعثني
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و�إ�ضافة �إىل حمطات وقود ،مت تطوير �أنظمة الربط وتعبئة
الطائرات يف �رشكة قطر لوقود الطائرات (كيوجت) وربطها مع
�رشكة وقود الأم.

و�أخريا ً مت �إطالق موقع وقود الإلكرتوين لل�رشكة الأم بحلته اجلديدة،
حيث مت ا�ستخدام �أحدث التقنيات والربجميات العاملية يف بناء
املوقع ويجري العمل حاليا ً على ا�ستكمال املرحلة الثانية من
امل�رشوع الذي يقدم خدمات �إلكرتونية متنوعة لعمالء ال�رشكة.

ور�شة تدريبية يف �إدارة تقنية املعلومات

خام�ساً� :إدارة تقنية املعلومات ()IT

�شهد العام  2016تطورات ملمو�سة على �صعيد تكنولوجيا
املعلومات كان �أهمها االنتهاء من تطبيق نظام الدفع الإلكرتوين
«وقودي» لل�رشكات يف بداية العام وللأفراد خالل الربع الأخري من
العام املذكور .ي�سمح نظام «وقودي» لل�رشكات والأفراد بدفع
قيمة م�شرتياتهم من املنتجات البرتولية �إلكرتونيا ً يف حمطات
وقود دون احلاجة �إىل ا�ستخدام النقد �أو بطاقات االئتمان �أو طلب
الفواتري .ويتم ذلك من خالل �رشيحة �إلكرتونية يتم تركيبها يف
خزان وقود ال�سيارة يتم من خاللها ر�صد م�شرتيات العميل من
املحروقات وت�سجيلها يف ح�سابه املعتمد لدى وقود .ي�سمح
النظام اجلديد بت�سديد قيمة امل�شرتيات نهاية كل �شهر من
خالل ر�صيد العميل املعتمد لدى ال�رشكة .كذلك مينع الغ�ش
�أو التالعب يف فواتري امل�شرتيات للعميل بالن�سبة لل�رشكات �أو
ال�سائقني بالن�سبة للأفراد لأنه ال يحتاج �إىل ا�ستخدام النقد يف
ذلك .بلغ عدد املركبات العاملة بنظام «وقودي» مع نهاية العام
 2016حوايل  50.000مركبة ويتوقع ازدياد العدد ب�شكل كبري
خالل العام القادم .2017

�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،قامت �إدارة تقنية املعلومات بتطوير
الأنظمة الأمنية على خوادم ال�رشكة ورفع كفاءتها الت�شغيلية،
�إ�ضافة �إىل تطوير �أنظمة احلماية على �شبكات ال�رشكة ومنع
�أي اخرتاق لها ،خا�صة بعد �أن ازدادت عمليات االخرتاق على نطاق
�إقليمي وعاملي.

عملت الإدارة خالل العام املذكور على ربط املحطات اجلديدة
التي مت افتتاحها وجتهيزها ب�أنظمة البيع ()Oracle Retail
و�أجهزة جرد املخزون وحتفيز البنية التحتية للمحطات املذكورة.
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�سـاد�سـاً� :إدارة ال�سـالمة وال�صحـة والبيئة
والأمـن واجلـودة ()QHSSE
ت�أ�س�ست �إدارة ال�سالمة وال�صحة والبيئة والأمن واجلودة ()QHSSE
خالل العام  .2015تهدف الإدارة ل�ضمان �سالمة وجودة العمليات
واخلدمات يف وقود وال�رشكات التابعة لها ح�سب املعايري املعتمدة
عامليا ً� .إ�ضافة �إىل �ضمان تطبيق القوانني والتعليمات ال�صادرة من
الهيئات القطرية الر�سمية والأهلية بهذا اخل�صو�ص.
قامت الإدارة خالل العام  2016بعدة �إجنازات �أهمها ما يلي:

1.1مت �إجراء املراجعة واملراقبة لنظام �إدارة اجلودة بنجاح للعام
 ،2016والذي يغطي معظم مناطق العمليات يف وقود
وال�رشكات التابعة لها.
2.2عقد برامج توعية تتعلق بال�سالمة العامة �أثناء القيادة يف
حالة الطق�س الرديء (�أثناء املطر �أو ال�ضباب).
3.3عقد دورات تدريبية خمتلفة متعلقة بال�سالمة العامة
وحماية البيئة وال�صحة طبقا ً للمعايري العاملية لتعزيز وعي
املوظفني وكفاءتهم.
4 .4مراجعة اخلطط الأمنية وتطويرها يف وقود وال�رشكات التابعة لها.
5.5تطوير وتفعيل �أنظمة الإنذار ومكافحة احلريق يف مواقع
خمتلفة من مناطق العمل.
6.6تطبيق برامج تدقيق وتفتي�ش دوري جلميع مواقع ال�رشكة
وال�رشكات التابعة لها يف جميع الأمور املتعلقة بال�سالمة
وحماية البيئة و�إدارة اجلودة بنجاح لعام .2016
7.7مت و�ضع الفيديو التعريفي لوقود يف �صالة اال�ستقبال يف
برج وقود والذي ير�شد �ضيوف الربج بقواعد ال�سالمة العامة
وكيفية الت�رصف يف حالة احلريق �أو الكوارث �ضمن خطط
الإخالء املعتمدة.

تقرير الإدارة التنفيذية
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 -2ال�سالمة املرورية من الأولويات:

�شاركت وقود لفح�ص املركبات (فاح�ص) والتابعة ل�رشكة قطر
للوقود يف فعاليات �أ�سبوع املرور اخلليجي التي �أقيمت حتت رعاية
وزارة الداخلية يف دولة قطر .تهدف ال�رشكة من هذه امل�شاركة
�إىل زيادة الوعي حول �رضورة ال�سالمة املرورية من خالل خدمات
الفح�ص الفنّي لكافة ال�سيارات ،حيث تنت�رش مراكز فاح�ص يف
خمتلف �أنحاء قطر لت�سهيل الو�صول �إليها من قبل �سائقي
ال�سيارات من املواطنني واملقيمني.

تدريبات على �ش�ؤون ال�سالمة والإطفاء

فعاليات ال�سالمة املرورية
 -3توقيع مذكرة تفاهم مع مركز قطر التطوعي:

�سابعاً :امل�س�ؤولية االجتماعية والفعاليات
الوطنية والريا�ضية والثقافية

تع ُّد امل�س�ؤولية االجتماعية �إحدى �أهم الركائز الأ�سا�سية للنجاح
امل�ستمر للفرد واملجتمع يف �رشكة قطر للوقود .فال�رشكة حتر�ص
دائما ً على اال�ستثمار يف الفرد ،وبالتايل هي �سبّاقة لت�شجيع
ودعم كافة امل�شاريع التي ت�ساهم يف التنمية والتطوير ا�ستنادا ً
�إىل ر�ؤية قطر الوطنية  .2030ولدى قطر للوقود عدد كبري من
املبادرات يف هذا املجال� ،أهمها ما يلي:

وقعت قطر للوقود (وقود) مذكرة تفاهم مع مركز قطر
التطوعي يف �شهر يناير  ،2016يقوم مبوجبها املركز بتوفري
متطوعني ذوي كفاءات ومهارات عالية لكل فعالية حتتاج
فيها وقود �إىل املتطوعني.

 -1القيادة يف امل�س�ؤولية االجتماعية:

ح�صلت ال�رشكة على جائزة القيادة يف امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�رشكات يف حفل �إطالق التقرير ال�سنوي للم�س�ؤولية
االجتماعية  2015والذي حمل ا�سم «ر�ؤية القيادة» ،والذي �أقيم
يف جامعة قطر يف منت�صف العام .2016

توقيع مذكرة تفاهم مع مركز قطر التطوعي
 -4م�شاركة وقود يف يوم الريا�ضة الوطني:

القيادة يف امل�س�ؤولية االجتماعية

يف كل عام حتتفل دول قطر باليوم الريا�ضي والذي ي�صادف
الثالثاء من ثاين �أ�سبوع من �شهر فرباير ،ويكون هذا اليوم عطلة
ر�سمية للجميع من �أجل حتفيزهم للم�شاركة بالفعاليات
الريا�ضية وزيادة الوعي ب�أهمية الريا�ضة ل�صحة الإن�سان.
وتعترب قطر للوقود من �أبرز امل�شاركني يف فعاليات و�أن�شطة
اليوم الريا�ضي �سنويا ً مع موظفيها وعائالتهم ,الأمر الذي
يزيد من ن�شاط وكفاءة �أفراد املجتمع من ال�صغار وكبار ال�سن.
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 -8فعاليات رم�ضانية وخريية:

قطر للوقود ت�شارك يف يوم الريا�ضة الوطني

�شاركت وقود يف العديد من الفعاليات اخلريية خالل �شهر
رم�ضان املبارك  .2016كما قدمت ال�رشكة دعما ً ماديا ً للمركز
القطري الثقايف االجتماعي لل�صم ومركز رعاية امل�سنني،
وقدمت �أي�ضا ً وجبات �إفطار ال�صائم يف حمطاتها ووفرت
خدمة البا�ص املتنقل �أي�ضا ً لإفطار ال�صائم .كما �شاركت
الفرحة يف يوم القرنقعوه و�ساهمت مع �رشكة راف حيث
كانت �أحد الرعاة لربنامج ب�شائر الرحمة.

 -5تكرمي متطوعني من وقود يف درب ال�ساعي:

�أقامت وقود يف �شهر يناير  2016حفل تكرمي للمتطوعني
الذين كان لهم الدور الرئي�سي يف جناح جناح وقود يف مهرجان
درب ال�ساعي للعام املا�ضي  .2015وقد لقيت م�شاركة وقود
ا�ستح�سان اجلمهور من الأطفال والكبار.

رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي يكرمون املتطوعني يف درب ال�ساعي
 -6حملة للتربع بالدم يف برج وقود:

حر�صا ً من �رشكة وقود على دعم املبادرات ال�صحية ،قامت
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة حمد الطبية و�رشكة اوريك�س يف �شهر
مايو  2016بامل�شاركة يف حملة التربع بالدم .دعت وقود موظفيها
للتربع بالدم للمر�ضى املحتاجني حيث القت الدعوة جتاوبا ً كبريا ً
من موظفي ال�رشكة ،كما �ساهمت احلملة يف تغذية بنك الدم
بف�صائل الدم النادرة لديه.

م�شاركة وقود يف فعاليات رم�ضان اخلريية

م�شاركة وقود يف حملة التربع بالدم
 -7وقود راعي حلملة فينا خري:

رعت وقود حملة «فينا خري» والتي كان �شعارها «يدا ً بيد
يف بناء جيل الغد» .تهدف احلملة �إىل غر�س القيم والأخالق
الفا�ضلة والتي ميثل العمل التطوعي جزءا ً منها �سواء على
نطاق املعرفة �أو املهارات .كما ت�سعى احلملة لتعزيز الهوية
الإ�سالمية والوطنية لدى �أبناء املجتمع.
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 -9قطر للوقود �رشيك �أ�سا�سي يف الربنامج املدر�سي
لبيئة خ�رضاء:

خالل الربنامج الذي ينظم برعاية املجل�س الأعلى للتعليم
يتم تنظيم زيارة املدار�س امل�شاركة لتوعية طالبها حول
الق�ضايا البيئية وكيفية املحافظة عليها من خالل تزويدهم
بالأدوات امل�ساعدة على ذلك .ويف نهاية الربنامج يتم اختيار
عدد من املدار�س الفائزة بلقب «املدر�سة البيئية» .وقد �أقيمت
الن�سخة الأخرية من الربنامج خالل �شهر مايو .2016

توقيع مذكرة تفاهم مع امل�ؤ�س�سة القطرية لل�سرطان

ثامناً� :إدارة التدقيق الداخلي:

�أكملت �إدارة التدقيق الداخلي خالل العام  2016العديد من
املهام التي مت تكليفها بها من قبل جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي� ،إ�ضافة �إىل امل�شاركة يف اجتماعات جلنة التدقيق
ومتابعة التقارير املتعلقة بذلك.

نحو بيئة خ�ضراء
 -10حما�رضة يف الإ�سعافات الأولية (الإنعا�ش الرئوي):

تعترب الإ�سعافات الأولية طوق النجاة للمري�ض� ،إذا �أح�سن
الت�رصف ب�شكل �سليم خالل الدقائق الأوىل حلني و�صول �سيارة
الإ�سعاف .وقد �شاركت قطر للوقود يف �شهر �أبريل ،2016
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة حمد الطبية يف حما�رضة توعوية
ملوظفيها حول الإنعا�ش الرئوي.

و�إ�ضافة لتلك املهام ،فقد �أجنزت �إدارة التدقيق ما يلي:
•
•

•
•

•تدقيق الأ�صول الثابتة ومراجعة نظام تخطيط املوارد ()ERP
يف �رشكة فاح�ص.
•�إعداد درا�سة �شاملة ملبيعات زيوت ال�سفن و�إدارة املخزون
املتعلقة بذلك.
•�إعداد درا�سات �شاملة لكل من مبيعات البوتاجاز بالكميات
و�أن�شطة ال�صيانة يف حمطات وقود.
•مراجعة دليل ال�سيا�سات والإجراءات يف ال�رشكة.

و�ضمن �سيا�سة التدقيق الداخلي عملت الإدارة على �ضمان
�رسية املعلومات والبيانات لتتطابق مع ال�سيا�سات والإجراءات
والأنظمة والقوانني املعتمدة ل�ضمان تطوير �أنظمة التدقيق
الداخلي وحماية �أ�صول ال�رشكة بهدف �ضمان اال�ستخدام
الأمثل ملوارد ال�رشكة ومنع التالعب �أو �سوء اال�ستخدام لها.

تا�سعاً� :إدارة العمليات والإمداد والتوزيع:

حما�ضرة يف الإنعا�ش الرئوي
 -11توقيع مذكرة تفاهم مع امل�ؤ�س�سة القطرية
لل�رسطان:

تتعاون قطر للوقود واجلمعية القطرية لل�رسطان من �أجل العمل
على ن�رش الوعي يف املجتمع حول مر�ض ال�رسطان .ويتم ذلك
عن طريق ت�سـهيل �أعمال اجلمعية للقيام مبحا�رضات ودورات
تدريبية وور�شات عمل للموظفني يف �رشكة وقود ،بالإ�ضافة �إىل
الك�شف املبكر عن ال�رسطان .وقد مت توقيع اتفاقية التعاون يف
�شهر �أكتوبر  2016يف برج وقود بالدفنة.

�سجلت مبيعات قطر للوقود من املنتجات البرتولية مبختلف
�أنواعها منوا ً �إيجابيا ً جتاوز  %11.5خالل العام  2016حيث جتاوزت
املبيعات الإجمالية  9.331مليون ليرت.

ومتيز العام احلايل  2016بنمو مبيعات وقود الطائرات بحوايل
 %24.7حيث و�صلت �إىل  4.010مليون ليرت تليها مبيعات البنزين
العادي بن�سبة  %١6.6والديزل بن�سبة  %2.8بينما �شهدت مبيعات
البنزين ال�سوبر تراجعا ً بن�سبة  %5.8خالل الفرتة املذكورة.

وترجع �أ�سباب هذا الرتاجع �إىل قيام قطر للبرتول منت�صف العام
 2016بتطبيق املوا�صفات اخلليجية على �صنفني من البنزين
هما العادي � 91أوكتني وال�سوبر � 95أوكتني و�إلغاء النوعني
� 90أوكتني و� 97أوكتني .ونظرا ً ملطابقة هذين النوعني من البنزين
للموا�صفات العاملية واخلليجية فقد حدث حتوّل من النوع ال�سوبر
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� 97أوكتني نحو ال�سوبر � 95أوكتني ومن العادي � 90أوكتني �إىل
العادي � 91أوكتني مما رفع من مبيعات العادي على ح�ساب ال�سوبر.

مبيعات املنتجات البرتولية للعام 2016
٢٠١٥

2016

4.010 3.215

2.924 2.843

1.260 1.338

1.137 975

وقود الطائرات

الديزل

البنزين ال�سوبر

البنزين العادي

مليون
ليرت

٤٫٥٠٠
٣٫٠٠٠
١٫٥٠٠

0

�أما بخ�صو�ص مبيعات الديزل بالكميات فقد منت بحوايل %3
خالل العام  2016مقارنة بالعام املا�ضي  2015كما ارتفع عدد
اخلزانات امل�ؤجرة للديزل بحوايل  %39خالل الفرتة املذكورة.
وميكن �إيجاز �أن�شطة �إدارة التوزيع املختلفة خالل العام  2016على
النحو التايل:

1 .1مت تكليف وقود من قبل وزارة الطاقة وال�صناعة للقيام
مبهمة التن�سيق مع حمطات الوقود العاملة يف الدولة
التخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام الت�سعري اجلديد
للم�شتقات البرتولية والذي مت العمل به منذ �شهر �أبريل .2016
2.2مت منح عطاء خط التزويد ملنتج وقود الطائرات �سعة 24
بو�صة من م�صفاة را�س لفان �إىل م�ستودعات مطار حمد
الدويل اجلديد وذلك بالتن�سيق مع قطر للبرتول ويتوقع
اكتمال امل�رشوع خالل الربع الثالث من العام .2019
3.3مت منح عطاء م�رشوع بناء خزانات البيتومني والذي يتوقع
اكتماله خالل الربع الأول من العام .2017

ا�سـتبدل الأ�سطوانة احلديدية بـ“�شـفـاف”
خفيـف ،شـــفاف وآمـن

34

تقرير الإدارة التنفيذية

(تتمة)

ويف اخلتام تتقدم “وقود” ب�أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير ملقام ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
�أمري البالد املفدى لدعمه املتوا�صل لـ“وقود” .كما ن�شكر �صاحب ال�سعادة ال�شيخ �سعود بن عبد الرحمن �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة ونائبه و�أع�ضاء املجل�س املحرتمني لتوجيهاتهم ال�سديدة ون�صائحهم البناءة الر�شيدة.
وال�شكر كذلك مو�صول �إىل كافة اجلهات احلكومية والر�سمية وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة و�إىل م�ساهمينا
الكرام و�إىل كافة موظفي ال�رشكة والعاملني فيها على جهودهم امللمو�سة خلدمة ال�رشكة وتطويرها ،ونعد
اجلميع ببذل املزيد من اجلهد والعطاء لتحقيق �أهداف ال�رشكة املر�سومة وملواجهة التحديات القادمة.
وال�سالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته،

املهند�س� /إبراهيم جهام الكواري
الرئي�س التنفيذي
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امل�ؤ�رشات املالية الرئي�سية ()2016 - 2011
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امل�ؤ�رشات املالية الرئي�سية ()2016 - 2011

�صايف الربح
883

1.050

1.133

1.123

1.150

1.184

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1.200

600
300

مليون ريال

900

٠

العائد على ال�سهم
9.7

11.5

13.4

17.3

22.1

28.5

2016

2015

2014

2013

2012

2011

30

25
20

ريال

15
10
5
٠

العائد على الأ�صول
7.8

11

10.8

11.8

14.3

17

2016

2015

2014

2013

2012

2011

٢٠
١٥
١٠

٪

5
٠

37

نوفـر وقـود الطائـرات

38

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
�إىل ال�سادة امل�ساهمني يف �رشكة قطر للوقود (وقود) �ش.م.ق.

تقرير حول البيانات املالية املوحدة
الر�أي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة ل�رشكة قطر للوقود (وقود) �ش.م.ق«( .ال�رشكة») وال�رشكات التابعة لها («املجموعة»)،
والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب  2016والبيانات املوحدة للربح �أو اخل�سارة ،والربح �أو اخل�سارة والدخل
ال�شامل الآخر ،وللتدفقات النقدية ،والتغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�ضاحات التي ت�شتمل
على ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات التف�سريية الأخرى.
بر�أينا �أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة اجلوانب اجلوهرية ،املركز املايل املوحد للمجموعة كما
يف  31دي�سمرب  2016و�أدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايري الدولية
للتقارير املالية.

�أ�سا�س الر�أي
لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق .قمنا مبزيد من التو�ضيح مل�س�ؤوليتنا وفقا لتلك املعايري يف اجلزء
اخلا�ص مب�س�ؤوليات املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة يف هذا التقرير� .إننا م�ستقلون عن املجموعة وفقا لقواعد
ال�سلوك الأخالقي ال�صادرة عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية للمحا�سبني واملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة ب�أعمال
التدقيق التي نقوم بها على البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف دولة قطر .وقمنا با�ستيفاء م�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى
وفقا لقواعد ال�سلوك الأخالقي ال�صادرة عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية للمحا�سبني� .إننا نرى �أن �أدلة التدقيق التي
ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س �سليم للر�أي الذي تو�صلنا �إليه.

ت�أكيد على �أمر
دون التحفظ على ر�أينا ،نود �أن نلفت االنتباه �إىل الإي�ضاح  28على البيانات املالية املوحدة ،الذي يو�ضح حقيقة �أن لدى ال�رشكة
مطالبات قائمة من �أحد املوردين .اعرت�ضت ال�رشكة على هذه املبالغ لدى املورد نف�سه .ترى الإدارة �أنه لي�س هناك حاجة �إىل
تكوين خم�ص�صات لقاء هذه املطالبات يف البيانات املالية املوحدة.

�أمور �أخرى
مت تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�رشكة كما يف  31دي�سمرب  2015من قبل مدقق �آخر والذي �أعرب يف تقريره بتاريخ  15فرباير
 2016عن ر�أي غري معدل على تلك البيانات املالية املوحدة.

�أمور التدقيق الأ�سا�سية
�إن �أمور التدقيق الأ�سا�سية وفقا حلكمنا املهني هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية الق�صوى يف �أعمال التدقيق التي قمنا
بها للبيانات املالية املوحدة لل�سنة احلالية .لقد متت معاجلة �أمور التدقيق الأ�سا�سية يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة
ككل ،وعند تكوين ر�أينا عنها ،ف�إننا ال نقدم ر�أيا منف�صال عن هذه الأمور.
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راجع �إي�ضاحات رقم  ٢و ٣و 11على البيانات املالية املوحدة
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدينة
	•لقد ركزنا على هذا اجلانب نظرا لأن:
	•املجموعة لديها ذمم مدينة مببلغ  3.328.107.287ريال
قطري ( 1.768.184.741ريال قطري يف  ،)2015وهو ما
ميثل  %21من �إجمايل موجودات املجموعة كما يف 31
دي�سمرب .2016
	•يعتمد خم�ص�ص انخفا�ض القيمة على حكم املجموعة
يف التقدير عند حدوث حالة من حاالت انخفا�ض القيمة
وعندما تكون القيمة احلالية للتدفقات النقدية
املتوقعة م�ستقبال �أقل من القيمة الدفرتية ،وهو �أمر
غري م�ؤكد يف حد ذاته.
راجع �إي�ضاحات رقم 2و3و  5و 6على البيانات املالية املوحدة
�إهالك املمتلكات والآالت واملعدات واال�ستثمارات العقارية
لقد ركزنا على هذا اجلانب نظرا لأن:
	•بنود املمتلكات والآالت واملعدات واال�ستثمارات العقارية
املدرجة يف بيان املركز املايل املوحد متثل  %24من �إجمايل
موجودات املجموعة.
	•نظرا لأن احلكم امل�ستخدم يف تقدير الأعمار الإنتاجية
والأهمية الن�سبية للقيمة الدفرتية للممتلكات والآالت
واملعدات ،فاعتربنا �أن �إهالك املمتلكات والآالت واملعدات
واال�ستثمارات العقارية متثل �أمر من �أمور التدقيق
الأ�سا�سية.

راجع �إي�ضاحات رقم 2و 3و 9على البيانات املالية املوحدة
تقييم املخزون وخم�ص�ص املخزون بطيء احلركة
لقد ركزنا على هذا اجلانب نظرا ً لأن:
	•خم�ص�ص املخزون بطيء احلركة الذي يبلغ 64.188.047
ريال قطري ميثل  %6من �إجمايل امل�رصوفات العمومية
والإدارية للمجموعة.
	•املجموعة ت�ضع �أحكاما هامة يف تقدير �صايف القيمة
القابلة للتحقق للمخزون ،بالإ�ضافة �إىل تقييم
م�ستوى خم�ص�ص املخزون املطلوب فيما يتعلق
باملخزون بطيء احلركة.
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كيفية تناول تدقيقنا للأمر
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها يف هذا املجال ،من بني �أمور �أخرى،
ما يلي:
	•اختبار ال�ضوابط الرئي�سية املطبقة على عملية الإعداد لت�سجيل
العمالء و�ضبط حدود االئتمان وال�ضمانات وحت�صيل الإي�صاالت،
	•اختبار تقادم الذمم املدنية على �أ�سا�س العينة،
	•اختبار افرتا�ضات املجموعة ب�ش�أن توقعات التدفقات النقدية مع �أخذ
معلومات ال�سوق احلالية يف االعتبار،
	•تقييم مدى معقولية خم�ص�ص انخفا�ض قيمة الذمم املدينة القدمية
وامل�شكوك يف حت�صيلها،
	•تقييم كفاية �إف�صاح املجموعة فيما يتعلق مبخ�ص�صات انخفا�ض
القيمة بالرجوع �إىل متطلبات املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة.

كيفية تناول تدقيقنا للأمر
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها يف هذا املجال ،من بني �أمور �أخرى،
ما يلي:
	•تقييم ال�ضوابط الرئي�سية املفرو�ضة على عملية املمتلكات والآالت
واملعدات واال�ستثمارات العقارية على قاعدة البيانات وتقدير الأعمار
الإنتاجية والقيم الباقية،
	•تقييم معايري االعرتاف املطبقة على التكاليف املتكبدة واملر�سملة خالل
ال�سنة املالية مقابل متطلبات املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة،
	•تقييم منهجية الإهالك امل�ستخدمة ،ومدى معقولية االفرتا�ضات
الأ�سا�سية بناء على معرفتنا بهذا املجال،
	•�إعادة ح�ساب م�رصوفات الإهالك ومقارنتها مب�رصوفات الإهالك الواردة يف
البيانات املالية املوحدة،
	•تقييم كفاية �إف�صاح املجموعة فيما يتعلق ب�إهالك املمتلكات والآالت
واملعدات واال�ستثمارات العقارية بالرجوع �إىل متطلبات ال�سيا�سات
املحا�سبية ذات ال�صلة.

كيفية تناول تدقيقنا للأمر
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها يف هذا املجال ،من بني �أمور �أخرى،
ما يلي:
	•تقييم ال�ضوابط الرئي�سية املفرو�ضة على عملية حتديد املخزون بطيء
احلركة وتقييمات املحزون،
	•اختبار تقادم املخزون على �أ�سا�س العينة،
	•تقييم مدى معقولية �سيا�سات تكوين املخ�ص�صات باملجموعة بالرجوع
�إىل املمار�سات املتبعة يف القطاع ومقارنة توافقها مع البيانات التاريخية
لتكوين املخ�ص�صات،
	•اختبار املبيعات عقب نهاية ال�سنة لعينة من بنود املخزون للتحقق مما
�إذا كان �سعر البيع �أعلى�/أقل من القيم الدفرتية الواردة يف التقرير لبنود
املخزون تلك،
	•تقييم كفاية �إف�صاح املجموعة فيما يتعلق بتقييم املخزون بالرجوع �إىل
متطلبات املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة.
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معلومات �أخرى
�إن جمل�س الإدارة امل�س�ؤول عن املعلومات الأخرى .ت�شمل املعلومات الأخرى املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي لل�رشكة ل�سنة
«( 2016التقرير ال�سنوي») ولكنها ال ت�شمل البيانات املالية املوحدة وتقرير مدقق احل�سابات ال�صادر عنا عليها .قبل تاريخ تقرير
مدقق احل�سابات ،ح�صلنا على تقرير جمل�س الإدارة الذي ي�شكل جزءا من التقرير ال�سنوي ويتوقع �أن تقدم لنا الأق�سام الباقية من
التقرير ال�سنوي بعد تاريخ التدقيق هذا.
ال يغطي ر�أينا حول البيانات املالية املوحدة املعلومات الأخرى ونحن ال نعرب عن �أي �شكل من �أ�شكال ت�أكيد النتيجة يف هذا ال�ش�أن.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ،ف�إن م�س�ؤوليتنا هي درا�سة املعلومات الأخرى املحددة �أعاله عندما ت�صبح متاحة،
وللقيام بذلك� ،سن�أخذ يف اعتبارنا ما �إذا كانت املعلومات الأخرى غري متوافقة ب�شكل جوهري مع البيانات املالية املوحدة �أو �إذا كان
من الوا�ضح �أن املعرفة التي ح�صلنا عليها �أثناء التدقيق ي�شوبها �أخطاء جوهرية.
�إذا تو�صلنا ،ا�ستنادا �إىل عملنا الذي قمنا ب�أدائه بناء على املعلومات الأخرى امل�ستلمة قبل تاريخ تقرير املدققني هذا� ،إىل �أن هناك
�أخطاء جوهرية يف تلك املعلومات الأخرى ،ف�إنه ينبغي علينا الإبالغ عن تلك احلقيقة .لي�س لدينا ما نبلغ عنه يف هذا ال�صدد.

م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املوحدة
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�شكل عادل وفقا ً للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن
الرقابة الداخلية التي حتدد الإدارة �أنها �رضورية للتمكن من �إعداد البيانات املالية املوحدة اخلالية من �أية معلومات جوهرية خاطئة
�سواء كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ.
عند �إعداد البيانات املالية املوحدة ،ف�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن تقييم قدرة املجموعة على اال�ستمرار وفقا ملبد أ� اال�ستمرارية،
والإف�صاح ،ح�سب مقت�ضى احلال ،عن الأمور املتعلقة مببد أ� اال�ستمرارية وا�ستخدام �أ�سا�س املحا�سبة وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية ما مل
يخطط جمل�س الإدارة �إما لت�صفية املجموعة �أو �إيقاف عملياتها �أو مل يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.

م�س�ؤوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
�إن �أهدافنا هي احل�صول على ت�أكيد معقول عما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة ككل خالية من �أخطاء جوهرية� ،سواء كانت
ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ ،و�إ�صدار تقرير مدققي احل�سابات الذي يت�ضمن ر�أينا .الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد على م�ستوى عال ،ولكن ال
ي�ضمن �أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايري الدولية للتدقيق �ستك�شف دائما عن �أخطاء جوهرية عندما تكون موجودة.
ميكن �أن تن�ش أ� الأخطاء عن غ�ش �أو خط�أ ،وتعترب هامة �إذا كان من املمكن ،ب�شكل فردي �أو جماعي� ،أن يتوقع ب�شكل معقول �أن ت�ؤثر
على القرارات االقت�صادية التي يتخذها امل�ستخدمون على �أ�سا�س هذه البيانات املالية املوحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،نحن منار�س حكما ً مهنيا ً ونبقي على ال�شكوك املهنية يف جميع �أعمال
التدقيق .كما �إننا نقوم:
	•بتحديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة� ،سواء كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ ،ون�صمم وننفذ �إجراءات
التدقيق التي ت�ستجيب لتلك املخاطر ،ونح�صل على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س لر�أينا� .إن خطر عدم اكت�شاف
�أية �أخطاء جوهرية ناجتة عن غ�ش هو �أعلى من تلك الناجتة عن خط�أ ،نظرا لأن الغ�ش قد ينطوي على تدلي�س وتزوير� ،أو حذف
متعمد �أو حماوالت ت�شويه� ،أو جتاوز للرقابة الداخلية.
	•باحل�صول على فهم للرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق من �أجل ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف ،ولكن
لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
	•بتقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحات ذات ال�صلة التي اتخذتها الإدارة.
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	•ب�إبداء نتيجة على مدى مالءمة ا�ستخدام مبد أ� اال�ستمرارية املحا�سبي ،وا�ستنادا �إىل �أدلة التدقيق التي يتم احل�صول عليها ،ما
�إذا كانت هناك �شكوكا ً جوهرية ذات �صلة ب�أحداث �أو ظروف ميكن �أن تثري �شكوكا كبرية حول مقدرة املجموعة على موا�صلة
�أعمالها وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية� .إذا تو�صلنا �إىل �أن هناك �شكوكا ً جوهرية ،ف�إننا مطالبون بلفت االنتباه يف تقرير مدققي احل�سابات
�إىل الإف�صاحات ذات ال�صلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة� ،أو �إذا كان الإف�صاح عن هذه املعلومات غري كايف ،بتعديل ر�أينا� .إن
النتائج التي تو�صلنا �إليها تعتمد على �أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي احل�سابات .ومع ذلك ،ف�إن
الأحداث �أو الظروف امل�سـتقبلية قد تت�سبب يف �أن تقوم املجموعة بالتوقف عن موا�صلة �أعمالها وفقـا ً ملبد أ� اال�ستمرارية.
	•بتقييم العر�ض العام للبيانات املالية وهيكلها وحمتواها ،مبا يف ذلك الإف�صاحات ،وفيما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل
املعامالت والأحداث ذات العالقة بالطريقة التي حتقق العر�ض العادل.
	•باحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة فيما يتعلق باملعلومات املالية من الكيانات �أو الأن�شطة التجارية داخل املجموعة
لإبداء الر�أي حول البيانات املالية املوحدة� .إننا م�س�ؤولون عن التوجيه والإ�رشاف على و�إجراء �أعمال التدقيق للمجموعة .و�سنظل
نحن امل�س�ؤولون الوحيدون عن ر�أينا حول التدقيق.
�إننا نتوا�صل مع جمل�س الإدارة فيما يتعلق� ،ضمن �أمور �أخرى ،بالنطاق املخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة ،مبا يف
ذلك �أي وجه من �أوجه الق�صور املهمة يف الرقابة الداخلية التي نحددها �أثناء قيامنا بالتدقيق.
نقوم �أي�ضا بتزويد جمل�س الإدارة ببيان بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة ب�ش�أن اال�ستقاللية ،ونبلغهم عن جميع العالقات
وامل�سائل الأخرى التي قد ي ُعتقد ب�شكل معقول �أنها ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا وال�ضمانات ذات ال�صلة ،متى كان ذلك ممكنا ً.

م�س�ؤوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة (تابع)
من الأمور التي مت تقدميها ملجل�س الإدارة ،نحدد تلك امل�سائل التي كانت لها الأهمية الق�صوى يف تدقيق البيانات املالية املوحدة
لل�سنة احلالية ،وبالتايل فهي �أمور التدقيق الرئي�سية .نحن ن�صف هذه الأمور يف تقرير مدققي احل�سابات ما مل يحول قانون �أو
الئحة دون الك�شف العلني عن م�س�ألة �أو عندما ،يف حاالت نادرة جدا ً ،نقرر عدم �إيراد م�س�ألة ما يف تقريرنا نظرا للآثار ال�سلبية التي
قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع ب�شكل معقول �أن ترجح على امل�صلحة العامة يف حالة ورودها يف التقرير.

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
لقد ح�صلنا على جميع الإي�ضاحات واملعلومات التي اعتربنا �أنها �رضورية لأغرا�ض التدقيق .حتتفظ ال�رشكة ب�سجالت حما�سبية
منتظمة وتتفق بياناتها املالية املوحدة مع تلك ال�سجالت .قمنا ب�إجراء اجلرد الفعلي ملخزون ال�رشكة وفقا للمبادئ املقررة .وقمنا
بقراءة تقرير جملـ�س الإدارة والذي �سوف يعر�ض �ضمن التقرير ال�سنوي ،واملعلومات املالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر و�سجالت
ال�رشكة .مل يرد �إىل علمنا وقوع �أية خمالفات لقانون ال�رشكات التجارية القطري رقم  11ل�سنة � 2015أو لبنود النظام الأ�سا�سي
لل�رشكة و�أية تعديالت عليه خالل ال�سنة ميكن �أن يكون لها �أثر جوهري �سلبي على بيان املركز املايل املوحد لل�رشكة �أو �أدائها كما
يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2016

 16فرباير 2017

يعقوب حبيقة

دولة قطر

�سجل مراقبي احل�سابات القطري رقم ()289

الدوحة

42

كي بي �إم جي

نوفر جميع احتياجاتكم

43

البيانات املالية املوحدة
بيان املركز املايل املوحد
كما يف  31دي�سمرب ٢٠١٦
 31دي�سمرب 2016
املوجودات غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
ا�ستثمارات عقارية
موجودات مالية متاحة للبيع
ال�شهرة
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
املوجودات املتداولة
خمزون
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
ذمم جتارية مدينة
دفعات مقدمة و�أر�صدة مدينة �أخرى
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
�إجمايل املوجودات املتداولة
�إجمايل املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي عام
احتياطي القيمة العادلة
�أرباح مدورة
حقوق امللكية املن�سوبة مل�ساهمي ال�رشكة
ح�ص�ص غري م�سيطرة
�إجمايل حقوق امللكية
املطلوبات
مطلوبات غري متداولة
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى
م�ستحق لأطراف ذات عالقة
�إجمايل املطلوبات املتداولة
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

�إي�ضاح

ريال قطري

 31دي�سمرب 2015
(املعدلة)
ريال قطري
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ريال قطري

5
6
7
8

1.769.515.698
913.406.962
1.667.535.867
132.935.132
4.483.393.659

1.492.264.318
967.875.178
1.647.258.919
132.935.132
4.240.333.547

1.394.326.296
172.345.726
1.406.239.626
132.935.132
3.105.846.780

9
�(10أ)
11
12
13

280.495.030
484.262.131
2.328.107.287
595.385.088
3.168.034.796
6.856.284.332
11.339.677.991

370.788.026
360.702.302
1.768.184.741
440.771.106
2.400.286.929
5.340.733.104
9.581.066.651

412.630.652
211.626.415
2.515.303.879
284.958.006
3.937.702.865
7.362.221.817
10.468.068.597

14
15
16

17
18
(10ب)

912.161.250
456.080.625
30.078.234
125.568.778
5.500.053.424
7.023.942.311
258.495.739
7.282.438.050

844.593.750
428.250.269
30.078.234
138.561.858
5.426.985.683
6.868.469.794
271.288.186
7.139.757.980

844.593.750
422.296.875
30.078.234
267.400.889
5.168.387.385
6.732.757.133
255.458.524
6.988.215.657

136.412.116
136.412.116

90.604.661
90.604.661

76.294.853
76.294.853

497.788.536
3.423.039.289
3.920.827.825
4.057.239.941
11.339.677.991

471.708.198
1.878.995.812
2.350.704.010
2.441.308.671
9.581.066.651

2.058.573.215
1.344.984.872
3.403.558.087
3.479.852.940
10.468.068.597

اعتمد جمل�س الإدارة هذه البيانات املالية املوحدة بتاريخ  16فرباير  ٢٠١٧ووقع عليها نيابة عن املجل�س:
�سعود بن عبد الرحمن �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

 1يناير ( 2015املعدلة)

�إبراهيم جهام الكواري
الرئي�س التنفيذي

جابر علي الهدفة
رئي�س القطاع املايل والإداري

البيانات املالية املوحدة

(تتمة)

بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ٢٠١٦
2016
ريال قطري

�إي�ضاحات
19

الإيرادات

تكلفة الإيرادات

�إجمايل الربح

13.843.943.202

�إيرادات �أخرى

20

م�رصوفات عمومية و�إدارية
�صايف ربح ال�سنة
من�سوب �إىل:

امل�ساهمني بال�رشكة

ح�ص�ص غري امل�سيطرة

()12.254.864.015

475.168.515

496.899.320

العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد

22

1.701.706.965

()1.089.223.495

()1.048.635.112

883.110.228

1.050.060.646

975.024.207

1.149.971.173

9.68

11.51

975.024.207

91.913.979

�صايف ربح ال�سنة

13.187.501.587

()11.485.794.622

1.589.079.187

21

( 2015املعدلة)
ريال قطري

1.149.971.173

99.910.527

بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ٢٠١٦
�إي�ضاح

�صايف ربح ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل الآخر
بنود مت �أو �سوف يتم �إدراجها الحقا ً يف الربح �أو اخل�سارة

2016
ريال قطري
975.024.207

�صايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع

()17.699.506

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

957.324.701

�إجمايل اخل�سارة ال�شامل الآخر لل�سنة
من�سوب �إىل:

امل�ساهمني بال�رشكة

ح�صة غري م�سيطرة

( 2015املعدلة)
ريال قطري
1.149.971.173

()140.919.896

()17.699.506

()140.919.896

870.117.148

921.221.615

957.324.701

1.009.051.277

87.207.553

1.009.051.277

87.829.662
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البيانات املالية املوحدة

(تتمة)

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ٢٠١٦
املن�سوبة �إىل م�ساهمني ال�رشكة
ر�أ�س املال

�إحتياطي
قانوين

�إحتياطي عام

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

الر�صيد يف  1يناير  2015كما مت
�إ�صداره �سابقا ً

844.593.750

422.296.875

الر�صيد يف  1يناير 2015
(املع ّدل)

�أثر ت�صحيح اخلط�أ

الدخل ال�شامل الآخر
�صايف الربح لل�سنة

�أثر ت�صحيح الأخطاء
(�إي�ضاح )27

�صايف الربح لل�سنة (املع ّدل)

اخل�سارة ال�شاملة الأخرى
�إجمايل الدخل ال�شامل
لل�سنة

توزيعات �أرباح مدفوعة عن عام
�( 2014إي�ضاح )23
امل�ساهمة يف ال�صندوق
االجتماعي والريا�ضي

املحول �إىل الإحتياطي القانوين
(�إي�ضاح )15
توزيعات �أرباح مدفوعة
للح�صة غري امل�سيطرة من
�رشكة تابعة

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015
(املع ّدل)
الر�صيد يف  1يناير 2016
(املع ّدل)
الدخل ال�شامل الآخر
�صايف الربح لل�سنة

اخل�سارة ال�شاملة الأخرى
�إجمايل الدخل ال�شامل
لل�سنة

املحول �إىل االحتياطي القانوين
(�إي�ضاح )15
�إ�صدار �أ�سهم جمانية

-

-

30.078.234
-

�إحتياطي
القيمة
العادلة
ريال قطري

267.400.889
-

�أرباح مدورة

الإجمايل

ح�ص�ص
امل�ساهمني

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

5.199.525.118

6.763.894.866

()31.137.733

()31.137.733

255.458.524
-

�إجمايل
حقوق
امللكية
ريال قطري

7.019.353.390
()31.137.733

844.593.750

422.296.875

30.078.234

267.400.889

5.168.387.385

6.732.757.133

255.458.524

6.988.215.657

-

-

-

-

1.253.118.913

1.253.118.913

103.609.903

1.356.728.816

()3.699.376

()69.864.844

-

-

-

-

-

-

136.892.799

136.892.799

()203.058.267

()66.165.468

-

-

-

()265.731.830

1.050.060.646
-

1.186.953.445

99.910.527

()12.080.865

()277.812.695

-

-

-

()128.839.031

1.050.060.646

921.221.615

87.829.662

1.009.051.277

-

-

-

-

()760.134.375

()760.134.375

-

()760.134.375

-

-

-

-

()31.327.973

()31.327.973

-

()31.327.973

-

5.953.394

-

-

-

5.953.394

-

5.953.394

-

-

-

-

-

-

()72.000.000

()72.000.000

844.593.750

428.250.269

30.078.234

138.561.858

5.426.985.683

6.868.469.794

271.288.186

7.139.757.980

844.593.750

428.250.269

30.078.234

138.561.858

5.426.985.683

6.868.469.794

271.288.186

7.139.757.980

-

-

-

-

-

-

-

()12.993.080

883.110.228
-

883.110.228

91.913.979

975.024.207

()265.731.830

1.286.863.972

()12.993.080

()4.706.426

()17.699.506

-

-

-

()12.993.080

883.110.228

870.117.148

87.207.553

957.324.701

-

27.830.356

-

-

()27.830.356

-

-

-

توزيعات �أرباح مدفوعة عن عام
�( 2015إي�ضاح )23

-

-

()67.567.500

-

-

-

-

-

-

()692.566.875

()692.566.875

-

()692.566.875

توزيعات �أرباح مدفوعة
للح�صة غري امل�سيطرة من
�رشكة تابعة

-

-

-

-

()22.077.756

()22.077.756

-

()22.077.756

-

-

-

-

-

-

()100.000.000

()100.000.000

الر�صيد يف
 31دي�سمرب 2016

30.078.234 456.080.625 912.161.250

امل�ساهمة يف ال�صندوق
الإجتماعي والريا�ضي
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67.567.500

-

7.282.438.050 258.495.739 7.023.942.311 5.500.053.424 125.568.778

البيانات املالية املوحدة

(تتمة)

بيان التدفقات النقدية املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ٢٠١٦
�إي�ضاح
التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
�صايف ربح ال�سنة
ت�سويات لـ:
�إهالك ممتلكات و�آالت ومعدات
�إهالك ا�ستثمارات عقارية
انخفا�ض قيمة ممتلكات و�آالت ومعدات
خ�سائر انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
(خ�سائر)� /أرباح من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
�أرباح بيع موجودات مالية متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح
�إيرادات فوائد

التغريات يف:
 املخزون امل�ستحق من �أطراف ذات عالقة ذمم جتارية مدينة ومدفوعة مقدما ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى ()4 امل�ستحق لأطراف ذات عالقةالتدفقات النقدية الناجتة من الت�شغيل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة
فوائد م�ستلمة
�صايف التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل

التدفقات النقدية من �أن�شطة اال�ستثمار
متح�صالت من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
متح�صالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع()2( ,)1
�رشاء ممتلكات و�آالت ومعدات
�رشاء ا�ستثمارات عقارية
املتح�صل من توزيعات �أرباح
املتح�صل من بيع ك�سور الأ�سهم
املدفوع ل�رشاء موجودات مالية متاحة للبيع
�صايف التدفقات النقدية من �أن�شطة اال�ستثمار

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل
توزيعات �أرباح مدفوعة
توزيعات �أرباح مدفوعة حل�صة غري م�سيطرة ()2
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة التمويل
�صايف الزيادة ( /النق�ص) يف النقد وما يعادله خالل ال�سنة
النقد وما يعادله يف  1يناير
النقد وما يعادله يف  31دي�سمرب
املعامالت غري النقدية

( )1التغري يف احتياطي القيمة العادلة (�إي�ضاح )16
( )2ت�أثري االحتياطي على القيمة العادلة على احل�صة غري م�سيطرة
( )3توزيع �أ�سهم جمانية لزيادة ر�أ�س املال
( )4امل�ساهمة يف ال�صندوق االجتماعي والريا�ضي

5
6
20
7
(11د)
9
17
21
21
21

17
21

5
6
7

23

13

2016
ريال قطري

( 2015املعدلة)
ريال قطري

975.024.207

1.149.971.173

198.422.486
54.468.216
14.391.075
20.448.205
81.562.538
64.188.047
51.427.851
12.673.249
()89.430.204
()59.748.633
1.323.427.037

171.441.815
6.978.158
136.892.799
773.572
133.798
19.763.170
()13.263.072
()46.713.865
()82.497.124
()49.642.823
1.293.837.601

26.104.949
()123.559.829
()796.099.066
4.002.582
1.544.043.477
1.977.919.150
()5.620.396
59.748.633
2.032.047.387

41.708.828
()149.075.887
559.204.494
165.156.476
()1.218.010.553
692.820.959
()5.453.362
49.642.823
737.010.420

3.634.423
482.578.752
()506.372.613
89.430.204
()541.003.311
()471.732.545

50.170.000
537.719.192
()306.286.766
()802.507.610
82.497.124
5.953.394
()1.009.837.315
()1.442.291.981

()692.566.975
()100.000.000
()792.566.975

()760.134.375
()72.000.000
()832.134.375

767.747.867
2.400.286.929
3.168.034.796

()1.537.415.936
3.937.702.865
2.400.286.929

12.993.080
4.706.426
67.567.500
22.077.756

265.731.830
12.080.865
31.327.973
47

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف  ٣١دي�سمرب 2016

 -1الو�ضع القانوين والن�شاط الرئي�سي
�رشكة قطر للوقود ("وقود") �ش.م.ق ("ال�رشكة" �أو "ال�رشكة الأم") هي �رشكة م�ساهمة قطرية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم الأمريي رقم
( )5ل�سنة  2002بتاريخ 10فرباير  2002وقيدت بال�سجل التجاري رقم (.)24872
الأن�شطة الرئي�سية لل�رشكة الأم مع ال�رشكات التابعة لها ("املجموعة") هي بيع وت�سويق وتوزيع النفط والغاز واملنتجات النفطية
املكررة ،والتي يتم �صقلها من قبل ،ونقلها من قطر للبرتول وخدمات فح�ص املركبات ،لتزويد ال�سفن بالوقود البحري ونقل النفط
والغاز بني املوانئ واخلدمات العقارية .تعمل املجموعة يف دولة قطر من خالل خطوط �إنتاجها� .أن�ش�أت املجموعة �أي�ضا �رشكة وقود
العاملية وهي �رشكه ذات م�س�ؤوليه حمدودة �أن�ش�أت لإجراء اال�ستثمارات الأجنبية لل�رشكة الأم� .رشكة وقود اململكة هي �رشكة تابعة
لوقود العاملية وقامت م�ؤخرا ب�إجراء م�رشوع لإن�شاء حمطات البنزين وامل�ساحات التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية.
وت�شمل البيانات املالية املوحدة للمجموعة على املعلومات املالية التي تخ�ص ال�رشكات التابعة امل�سيطرة التالية:
ال�رشكة التابعة

�رشكة وقود لفح�ص املركبات (فاح�ص) ذ.م.م.
�رشكة قطر لوقود الطائرات (كيوجت) ذ.م.م.
�رشكة وقود للخدمات البحرية ذ.م.م.
�رشكة وقود العاملية ذ.م.م.
�رشكة وقود اململكة ذ.م.م.
�أر�ض اخلليج للعقارات ذ.م.م.
�رشكة �سدرة لل�شحن (الغارية)
�رشكة �سدرة لل�شحن (الوجبة)
�رشكة �سدرة لل�شحن (الزبارة)
�رشكة �سدرة لل�شحن (را�س لفان)
�رشكة �سدرة لل�شحن (الوكرة)
�رشكة �سدرة لل�شحن (الرميلة)
�رشكة �سدرة لل�شحن (م�سيعيد)

بلد الت�أ�سي�س

قطر
قطر
قطر
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
قطر
جمهورية ليبرييا
جمهورية ليبرييا
جمهورية ليبرييا
جمهورية ليبرييا
جمهورية ليبرييا
جمهورية ليبرييا
جمهورية ليبرييا

الن�سبة املئوية للم�ساهمة
الفعلية للمجموعة

2016
%100
%60
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

2015
%100
%60
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

متت املوافقة على �إ�صدار البيانات املالية املوحدة ل�رشكة قطر للوقود ("وقود") �ش.م.ق"( .ال�رشكة" �أو "ال�رشكة الأم") و�رشكاتها التابعة
(ي�شـار �إليها جميعا ً بـ "املجموعة") لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016من جمل�س الإدارة بتاريخ  16فرباير .2017

 -2أ��سا�س الإعداد
(�أ) فقرة االلتزام
مت �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة لل�رشكة وفقا ً للمعايري الدولية للتقارير املالية.

(ب) �أ�سا�س القيا�س
مت �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقا ً ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدل فيما عدا املوجودات املالية املتاحة للبيع التي يتم قيا�سها
بالقيمة العادلة.

(ج) عملة الوظيفية وعملة العر�ض
مت عر�ض هذه البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية للمجموعة .مت تقريب جميع املبالغ لأقرب ريال قطري،
ما مل تتم الإ�شارة �إىل خالف ذلك.
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(د) ا�ستخدام التقديرات والأحكام
عند �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة تقوم الإدارة بو�ضع �أحكام وتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وقيم
املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�رصوفات ال�صادر عنها التقرير .قد تختلف القيم احلقيقية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات امل�صاحبة لها على نحو م�ستمر .التعديالت على التقديرات يتم االعرتاف بها م�ستقبليا.
�إن املعلومات حول املجاالت التي توجد بها درجة عالية من الأحكام �أو التعقيدات �أو املجاالت التي ينتج فيها عن االفرتا�ضات والتقديرات
خماطر هامة لإجراء تعديالت كبرية على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة كما يلي:
مبد�أ اال�ستمرارية

قامت الإدارة ب�إجراء تقييم ملقدرة املجموعة على موا�صلة �أعمالها كم�ؤ�س�سة م�ستمرة وهي مقتنعة ب�أن لدى املجموعة امل�صادر
التي متكنها من توا�صل �أعمالها التجارية يف امل�ستقبل القريب .ظلت املجموعة حتقق �أرباحا ولديها �صايف �أ�صول ومركز كل من
ر�أ�س املال العامل و التدفق النقدي كما يف نهاية العام� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ال تعلم الإدارة عن �أي �شكوك جوهرية قد ت�أثر على مقدرة
املجموعة على موا�صلة �أعمالها كم�ؤ�س�سة م�ستمرة .لذا ي�ستمر �إعداد البيانات املالية املوحدة على �أ�سا�س مبد أ� اال�ستمرارية.
�إهالك املمتلكات والآالت واملعدات

يتم �إهالك بنود املمتلكات والآالت واملعدات على مدى �أعمارها الإنتاجية املقدرة .ي�ستند حتديد الأعمار الإنتاجية على اال�ستخدام
املتوقع للأ�صل والبلى والتقادم الفعلي والتقادم التقني والتجاري وتلك التي ت�ؤثر على م�رصوف الإهالك ال�سنوي املعرتف به يف البيانات
املالية .تقوم الإدارة مبراجعة �سنوية للقيم الباقية والأعمار الإنتاجية لهذه الأ�صول .قد يتم تعديل م�رصوف الإهالك امل�ستقبلي
ب�صورة هامة عندما ترى الإدارة �أن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة.
ت�صنيف العقارات �إىل ا�ستثمارات عقارية

يتطلب الأمر القيام بحكم لتحديد ما �إذا كان عقار حمدد م�ؤهل كا�ستثمار عقاري .ا�ستنادا ً �إىل التقييم الذي جتريه الإدارة ف�إن بع�ض
عقارات املجموعة التي ت�شتمل على �أر�ض ومباين قد مت ت�صنيفها كا�ستثمارات عقارية على �أ�سا�س �أنها غري م�شغورة ب�شكل كبري
بوا�سطة املجموعة �أو لت�شغيلها كما �أنها لي�ست للبيع يف �إطار الن�شاط االعتيادي ولكنه يتم االحتفاظ بها ب�صفة �أ�سا�سية جلني
�إيراد �إيجار.
تقدير انخفا�ض قيمة ال�شهرة

تقوم املجموعة على نحو �سنوي باختبار ما �إذا كانت قيمة ال�شهرة قد انخف�ضت وفقا لل�سيا�سة املحا�سبية املذكورة بالإي�ضاح
رقم  .3تتطلب عمليات االحت�ساب هذه ا�ستخدام تقديرات وافرتا�ضات هامة حول امل�ستقبل كما هو مف�صح عنه بالإي�ضاح رقم 8
مما قد ي�ؤثر على �إعادة تقييم ال�شهرة والنتيجة املتمثلة يف عدم احلاجة ملخ�ص�ص خل�سارة االنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة.
انخفا�ض قيمة الأ�صول غري املالية (بخالف املخزون)

تتم مراجعة القيم الدفرتية للأ�صول غري املالية (املمتلكات والآالت واملعدات والأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ) للمجموعة يف تاريخ
كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�رش على االنخفا�ض يف قيمتها .يتطلب حتديد ما ميكن اعتباره على �أنه قد انخف�ضت قيمته
ا�ستخدام التقديرات .كما يف تاريخ التقرير ،مل تقم الإدارة بتحديد �أي دليل من التقرير الداخلي ي�شري �إىل انخفا�ض قيمة �أ�صل �أو فئة
الأ�صول ومل يكن هناك تغريات جوهرية �سلبية يف ال�سوق كان ميكن �أن يكون لها �أثر �سلبي على موجوداتها .يف حالة وجود هذا امل�ؤ�رش
يتم �إجراء اختبار النخفا�ض القيمة من قبل الإدارة .يتطلب حتديد ما ميكن اعتباره على �أنه قد انخف�ضت قيمته وحتديد املبالغ القابلة
لال�سرتداد من الإدارة القيام ب�إجراء �أحكام وتقديرات وافرتا�ضات هامة.
انخفا�ض قيمة املخزون

عندما ي�صبح املخزون قدمي �أو متقادم يتم �إجراء تقدير ل�صايف قيمته القابلة للتحقق .بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�صفة فردية يتم
�إجراء هذا التقدير على �أ�سا�س فردي .املبالغ غري الهامة ب�صفة فردية ولكنها قدمية �أو متقادمة يتم تقديرها ب�صفة جماعية وو�ضع
خم�ص�ص لها وفقا لنوع املخزون ودرجة تقادمه �أو هجره ا�ستنادا ً �إىل �أ�سعار البيع التاريخية .تتطلب �رضورة و�ضع خم�ص�ص للمخزون
بطيء احلركة واملتقادمة درجة كبرية من الأحكام.
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انخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدينة والأر�صدة املدينة الأخرى

تتم مراجعة القيم الدفرتية للذمم التجارية املدينة والأر�صدة املدينة الأخرى يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�رش
على انخفا�ض القيمة .يف حالة وجود مثل هذا امل�ؤ�رش يتم �إجراء اختبار النخفا�ض القيمة من جانب الإدارة .ت�ستخدم الإدارة �أحكاما
هامة لتقدير �أية مبالغ غري قابلة ال�سرتداد من الذمم املدينة ويتم حتديد ذلك بالرجوع �إىل حاالت التق�صري ال�سابقة من جانب الطرف
املقابل وحتليل للو�ضع املايل للطرف املقابل.
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني

قامت الإدارة بتقدير التزامات املجموعة فيما يخ�ص مكاف�آت نهاية خدمة املوظفني بناءً على قوانني العمل ذات ال�صلة ،مل تقم
الإدارة بعمل تقييم اكتواري كما هو مطلوب ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم " 19منافع املوظفني" حيث �أنها تتوقع �أن طريقة
التقييم تلك لن ينتج عنها اختالفات جوهرية يف م�ستوى املخ�ص�ص املطلوب احت�سابه ،تقوم الإدارة مبراجعة املخ�ص�ص يف نهاية كل
عام ،ويتم تعديل �أي اختالف يف القيمة املتوقعة اللتزامات منافع املوظفني �ضمن خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة يف الربح و اخل�سارة.

املخ�ص�صات واملطلوبات الأخرى

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات واملطلوبات الأخرى خالل الفرتة فقط �إىل احلد الذي تعترب فيه الإدارة �أنه من املحتمل �أن يكون هناك تدفق
نقدي م�ستقبلي خارج للأموال ناجت من عمليات �أو �أحداث �سابقة وميكن قيا�س مبلغ التدفق النقدي اخلارج ب�صورة موثوق بها .يتطلب
توقيت االعرتاف ومقدار االلتزام تطبيق �أحكام على احلقائق والظروف القائمة والتي قد تخ�ضع للتغيري .حيث �أن التدفقات النقدية
اخلارجة الفعلية قد تقع يف �سنوات الحقة ف�إنه تتم مراجعة القيم الدفرتية للمخ�ص�صات وااللتزامات ب�صورة منتظمة وت�سويتها
لت�أخذ يف االعتبار احلقائق والظروف املتغرية� .سينتج عن التغيري يف تقدير املخ�ص�ص �أو االلتزام املعرتف به تغيريا يف الإيداع يف الربح �أو
اخل�سارة يف الفرتة التي يحدث فيها التغيري.
االلتزامات املحتملة

يتم حتديد االلتزامات املحتملة برتجيح وقع حدث م�ستقبلي �أو �أكرث غري م�ؤكد من عدم حدوثه .يرتبط تقييم االلتزامات املحتملة
ب�صورة ل�صيقة بو�ضع افرتا�ضات وتقديرات هامة متعلق بنتائج مثل تلك الأحداث امل�ستقبلية.

(هـ) املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة التي �أ�صبحت �سارية املفعول
خالل ال�سنة تبنت املجموعة املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة املذكورة �أدناه والتعديالت والتف�سريات على املعايري ذات ال�صلة
بعملياتها الت�شغيلية وت�صبح �سارية املفعول لل�سنة املالية ابتداءً من  1يناير :2016
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم " 14احل�سابات النظامية امل�ؤجلة"

�صدر املعيار الدويل للح�سابات النظامية من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف  30يناير عام  .2014ويوفر التوجيه امل�ؤقت على
عر�ض الأر�صدة النظامية امل�ؤجلة لل�رشكة التي �سوف تتبناه للمرة الأوىل .يف حني يعترب جمل�س املعايري املحا�سبة الدولية توجيهات
�أ�شمل على املحا�سبة عن الآثار املرتتبة على تنظيم معدل .وكان اعتماد هذا املعيار �أي ت�أثري جوهري على البيانات املالية املوحدة
للمجموعة.

املحا�سبة عن اقتناء م�ساهمات يف عمليات م�شرتكة (تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11

توفر التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  11توجيهات حول كيفية املحا�سبة عن اال�ستحواذ على عملية م�شرتكة
ت�شكل �أعماال جتارية وفقا للتعريف الوارد للكلمة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  3اخلا�ص بتجميع الأعمال .تن�ص التعديالت
على �أنه يجب تطبيق املبادئ ذات ال�صلة عند املحا�سبة عن جتميع الأعمال يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  3واملعايري الأخرى.

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  11تطبق ب�أثر م�ستقبلي للفرتات ال�سنوية التي تبد أ� يف �أو بعد  1يناير .2016
ي�سمح بالتبني املبكر.
لي�س لتبني هذه التعديالت �أثرا هاما على البيانات املالية املوحدة.
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�إي�ضاحات للطرق املقبولة للإهالك والإطفاء (تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  16ومعيار املحا�سبة
الدويل رقم )38

حتظر التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  16على الكيانات ا�ستخدام طريقة الإهالك امل�ستند �إىل الإيراد لبنود املمتلكات
والآالت واملعدات .تدخل التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  38افرتا�ضا قابال للدح�ض ب�أن الإيراد لي�س �أ�سا�سا منا�سبا لإطفاء
املوجود غري امللمو�س .ميكن دح�ض هذا االفرتا�ض فقط لو كان املوجود غري امللمو�س معرب عنه كمقيا�س للإيراد �أو عندما ميكن �إثبات �أن
�إيراد املنافع االقت�صادية من املوجود غري امللمو�س وا�ستهالكها مرتابطان ب�شكل كبري.
تطبق التعديالت ب�أثر م�ستقبلي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2016ي�سمح بالتبني املبكر.
لي�س لتبني هذه التعديالت �أثرا هاما على البيانات املالية املوحدة.

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  16ومعيار رقم  41حول الزراعة
معيار املحا�سبة املالية رقم  :27ح�سابات اال�ستثمار

�أجرى جمل�س معايري املحا�سبة الدولية تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  27حول البيانات املالية املنف�صلة ،والذي ي�سمح
للكيانات �أن ت�ستخدم طريقة حقوق امللكية يف بياناتها املالية املنف�صلة لقيا�س اال�ستثمارات يف ال�رشكات التابعة وامل�شاريع
امل�شرتكة وال�رشكات ال�شقيقة.
يتيح حاليا معيار املحا�سبة الدويل رقم  27للكيانات �أن تقي�س ا�ستثماراتها يف ال�رشكات التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة وال�رشكات
ال�شقيقة �إما بالتكلفة �أو ك�أ�صل مايل يف بياناتها املالية املنف�صلة .تدخل التعديالت طريقة حقوق امللكية كخيار ثالث .ميكن
االختيار ب�شكل م�ستقل لكل فئة من فئات اال�ستثمار (�رشكات تابعة ،م�شاريع م�شرتكة ،و�رشكات �شقيقة).
تطبق التعديالت ب�أثر م�ستقبلي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2016ي�سمح بالتبني املبكر.

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة  - 2014-2012معايري خمتلفة

تت�ضمن التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة  2014-2012عدد من التعديالت على خمتلف املعايري الدولية
للتقارير املالية� .سوف تطبق غالبية التعديالت ب�أثر م�ستقبلي على الفرتات ال�سنوية التي تبد أ� يف �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح
أي�ضا تطبيق التعديالت ذات ال�صلة املرتتبة
بتبنيها مبكرًا (بجانب ال�رشط االنتقايل اخلا�ص يف كل حالة) ،ويف هذه احلالة �سيتعني � ً
على املعايري الدولية للتقارير املالية الأخرى.
مبادرة الإف�صاح (تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )1

يتم �إجراء التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  1حول عر�ض البيانات املالية يف �سياق مبادرة الإف�صاح ال�صادرة عن جمل�س
معايري املحا�سبة الدولية ،والذي يبحث كيفية حت�سني عملية الإف�صاح عن البيانات املالية .تعطي التعديالت تو�ضيحات ب�ش�أن عدد
من الأمور ،مبا يف ذلك:
	•الأهمية  -يجب �أال يقوم كيان ما بتجميع �أو توزيع املعلومات بطريقة حتجب املعلومات املهمة .عندما تكون البنود ذات �أهمية،
يجب تقدمي معلومات كافية لتف�سري الت�أثري على املركز املايل �أو الأداء.
	•التوزيع والإجمايل الفرعي -قد يتعني توزيع البنود املحددة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  1حينما يكون هذا ذي �صلة بفهم املركز
املايل �أو �أداء الكيان .هناك �أي�ضا �إر�شادات جديدة ب�ش�أن ا�ستخدام الإجماليات الفرعية.
	•الإي�ضاحات  -الت�أكيد على عدم احلاجة �إىل عر�ض الإي�ضاحات يف ترتيب معني.
	•الدخل ال�شامل الآخر النا�شئ عن اال�ستثمارات التي تتم املحا�سبة عنها وفقًا لطريقة حقوق امللكية  -يتم جتميع ح�صة الدخل
ال�شامل الآخر النا�شئة عن اال�ستثمارات التي متت املحا�سبة عنها وفقًا لطريقة حقوق امللكية على �أ�سا�س ما �إذا كان �سيتم بعد
ذلك� ،أو لن يتم� ،إعادة ت�صنيف البنود �إىل الربح �أو اخل�سارة .يجب بعد ذلك �أن يتم عر�ض كل جمموعة كبند منفرد يف بيان الدخل
ال�شامل الآخر.
وفقًا للن�صو�ص االنتقالية ،ف�إن الإف�صاحات يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  8ب�ش�أن اعتماد معايري � /سيا�سات حما�سبية جديدة
لي�ست مطلوبة لهذه التعديالت .لي�س لتبني هذه التعديالت �أثرا هاما على البيانات املالية املوحدة.
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(و) املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة امل�صدرة والتي مل ت�صبح �سارية املفعول بعد
املعايري الدولية للتقارير املالية �أدناه والتعديالت والتف�سريات على املعايري التي ت�صبح متاحة للتطبيق املبكر لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2016مل ت�صبح �سارية املفعول حتى فرتة الحقة ومل يتم تطبيقها يف �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم " 9الأدوات املالية" (لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب )2018

مت ن�رش املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9يف يوليو  2014وهو ي�ستبدل معيار املحا�سبة الدويل رقم " 39الأدوات املالية :التحقق
والقيا�س" القائم .يت�ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9موجهات منقحة حول ت�صنيف وقيا�س الأدوات املالية مت�ضمنا
منوذج خ�سائر ائتمان متوقعة جديد الحت�ساب انخفا�ض قيمة املوجودات املالية ومتطلبات حما�سبة التحوط العامة اجلديدة .كما
�أنه يرحل �أي�ضا موجهات االعرتاف و�إلغاء االعرتاف للأدوات املالية من معيار املحا�سبة الدويل رقم  .39ي�صبح معيار التقارير املالية
الدويل رقم � 9ساري املفعول لفرتات التقارير التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2018مع ال�سماح بتبنيه مبكرا .تقوم املجموعة بتقييم الأثر
املحتمل على بياناتها املالية والناجت من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم .9
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم �" - 15إيراد العقود مع العمالء" (لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب )2018

ين�شئ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم � 15إطار عمل �شامل لتحديد ما �إذا كان من املمكن �أن يتم االعرتاف بالإيراد ومقدار هذا
الإيراد ومتى يتم ذلك .يحل املعيار حمل موجهات االعرتاف بالإيرادات احلالية مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم " 18الإيرادات" ومعيار
املحا�سبة الدويل رقم " 11عقود الإن�شاء" والتف�سري من جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية رقم " 13برامج والء العمالء".
ي�صبح املعيار الدويل للتقارير املالية رقم � 15ساري املفعول لفرتات التقارير ال�سنوية التي تبد أ� يف �أو بعد  1يناير  2018مع ال�سماح
بتبنيه مبكرا ً .تقوم املجموعة بتقييم الأثر املحتمل على بياناتها املالية والناجت من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم .15
االنتقال

تخطط املجموعة لتبني املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15يف بياناتها املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2018با�ستخدام
منهج الأثر الرجعي .نتيجة لذلك �ستقوم املجموعة بتطبيق جميع متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15لكل فرتة مقارنة
معرو�ضة بالإ�ضافة �إىل ت�سوية بياناتها املالية املوحدة.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم " 16الإيجارات" (لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب )2019

يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16منوذجا حما�سبيا ً واحدا ً يف امليزانية العمومية للإيجارات .يعرتف امل�ست�أجر بحق ا�ستخدام
املوجودات التي متثل حقه يف ا�ستخدام املوجودات الأ�سا�سية ومطلوبات الإيجار التي متثل التزامه ب�سداد دفعات الإيجار .هناك
ا�ستثناءات اختيارية على الإيجارات ق�صرية الأجل والإيجارات من البنود ذات القيمة املنخف�ضة .تبقى حما�سبة امل�ؤجر مماثلة للمعيار
احلايل� ،أي ي�ستمر امل�ؤجرون يف ت�صنيف الإيجارات ك�إيجارات متويلية �أو ت�شغيلية.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16ي�ستبدل التوجيه احلايل اخلا�ص بالإيجارات ،مبا يف ذلك معيار املحا�سبة الدويل رقم  17الإيجارات
وتف�سري جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  4حول حتديد ما �إذا كان اتفاق ما يحتوي على �إيجار ،وتف�سري جلنة املعايري رقم 15
�إيجارات ت�شغيلية  -احلوافز ،وتف�سري جلنة املعايري رقم  27حول تقييم جوهر املعامالت التي تنطوي على ال�شكل القانوين لعقد الإيجار.
ي�رسي املعيار للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2019ي�سمح بالتطبيق املبكر للكيانات التي تطبق املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم  15الإيرادات من العقود مع العمالء يف �أو قبل تاريخ التطبيق الأويل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم .16
ال تتوقع املجموعة �أن ينتج ت�أثري جوهري على بياناتها املالية املوحدة.

مبادرة الإف�صاح (التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )7

تتطلب التعديالت �إف�صاحات متكن م�ستخدمي البيانات املالية (املوحدة) من تقييم التغيريات يف املطلوبات النا�شئة عن �أن�شطة
التمويل ،مبا يف ذلك التغريات النا�شئة عن التغريات يف التدفقات النقدية وغري النقدية.
ت�رسي التعديالت للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2017وي�سمح بالتطبيق املبكر.
لتلبية متطلبات الإف�صاحات اجلديدة ،تعتزم املجموعة تقدمي ت�سوية بني �أر�صدة االفتتاح والإقفال للمطلوبات مع التغريات النا�شئة
عن الأن�شطة التمويلية.
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مل تطبق املجموعة مبادرة الإف�صاح مبكرا (التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  )7يف البيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب .2016

االعرتاف ب�أ�صول ال�رضيبة امل�ؤجلة للخ�سائر غري املحققة (التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )12

ت�صنيف وقيا�س معامالت املدفوعات امل�ستندة �إىل �أ�سهم (تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )2

 -3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
ال�سيا�سات املحا�سبية الأ�سا�سية للمجموعة التي مت تطبيقها عند �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة واردة �أدناه.

(�أ) �أ�سا�س توحيد البيانات املالية
جتميع الأعمال

حتا�سب املجموعة عن جتميع الأعمال با�ستخدام طريقة االقتناء عند حتويل ال�سيطرة �إىل املجموعة .عموما يقا�س املقابل املحول يف
االقتناء بالقيمة العادلة كما هو احلال بالن�سبة ل�صايف املوجودات املقتناة� .أية �شهرة تن�ش�أ يتم اختبارها على نحو �سنوي النخفا�ض
القيمة (�أنظر الق�سم حول "املوجودات غري املالية" حتت "انخفا�ض القيمة").
الأعمال امل�أخوذة بعني االعتبار ال ت�شمل املبالغ املتعلقة بت�سوية العالقات القائمة من قبل .يتم التعرف على هذه املبالغ عادة يف
الربح �أو اخل�سارة.
يتم قيا�س �أي مقابل حمتمل بالقيمة العادلة يف تاريخ اال�ستحواذ� .إذا كان االلتزام بدفع مبالغ املحتملة التي تعرّف الأداة املالية
كحقوق ملكية ،ثم ال يعاد قيا�س ذلك ويتم احت�ساب الت�سوية �ضمن حقوق امللكية .خالف ذلك ،يعاد قيا�س املبالغ املحتملة الأخرى
بالقيمة العادلة يف تاريخ كل تقرير ويتم التعرف على تغيريات الحقة يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل يف الربح �أو اخل�سارة.
�إذا كانت هناك حاجة لتوزيع اجلوائز على �شكل �أ�سهم (جوائز ا�ستبدال) التي يتم تبادلها لتوزيع اجلوائز الذي عقد من قبل موظفي
�رشكة امل�ستحوذ عليها (جوائز �رشكة امل�ستحوذ عليها) ،ثم كل �أو جزء من املبلغ من اجلوائز ا�ستبدال امل�ستحوذ غري املدرجة يف قيا�س
النظر نقل يف الأعمال التجارية مزيج .وي�ستند هذا القرار على مقيا�س القائمة على ال�سوق من اجلوائز ا�ستبدال مقارنة مع التدبري
القائم على ال�سوق من اجلوائز يف �رشكة امل�ستحوذ عليها ومدى اجلوائز ا�ستبدال تتعلق قبل جمموعة اخلدمة.
ال�رشكات التابعة

ال�رشكات التابعة هي �رشكات ت�سيطر عليها املجموعة .ت�سيطر املجموعة على �رشكة عندما تكون معر�ضة �أو لديها احلقوق يف
العائدات املتغرية من ا�ستثمارها يف ال�رشكة ويكون لديها املقدرة على الت�أثري على تلك العائدات من خالل �سلطتها على ال�رشكة.
يتم �إدراج البيانات املالية لل�رشكات التابعة يف البيانات املالية املوحدة من التاريخ الذي تبد�أ فيه تلك ال�سيطرة و�إىل تاريخ توقفها.
امل�ساهمات غري امل�سيطرة

يتم قيا�س امل�ساهمات غري امل�سيطرة بح�صتها التنا�سبية يف �صايف الأ�صول القابلة للتحديد لل�رشكة املقتناة يف تاريخ االقتناء.
التغريات يف م�ساهمة املجموعة يف ال�رشكة التابعة والتي ال ينتج عنها فقدان لل�سيطرة تتم املحا�سبة عنها على �أنها معامالت
حقوق ملكية.
فقدان ال�سيطرة

عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على �رشكة تابعة ،ف�إنها تقوم ب�إلغاء االعرتاف عن موجودات ومطلوبات ال�رشكة التابعة ،و�أية
م�ساهمات غري م�سيطرة ذات �صلة وغريها من عنا�رص حقوق امللكية .يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة ناجتة يف الربح �أو اخل�سارة .يتم
قيا�س �أي ح�صة حمتفظ بها يف ال�رشكة التابعة ال�سابقة بالقيمة العادلة عند فقدان ال�سيطرة..
املعامالت امل�ستبعدة عند التوحيد

يتم ا�ستبعاد الأر�صدة واملعامالت و�أي دخل وم�رصوف غري حمقق تن�ش�أ عن املعامالت بني �رشكات املجموعة .يتم ا�ستبعاد الأرباح غري
املحققة الناجتة عن املعامالت مع ال�رشكات امل�ستثمر فيها التي تتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية يف مقابل اال�ستثمار
�إىل حد ح�صة املجموعة يف ال�رشكة امل�ستثمر فيها .يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�س الطريقة التي ت�ستبعد بها املكا�سب
غري املحققة ،ولكن فقط �إىل احلد الذي ال يوجد فيه دليل على انخفا�ض القيمة.
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(ب) التعامالت بالعمالت الأجنبية والأر�صدة
يتم حتويل التعامالت بعمالت �أجنبية �إىل العملة الوظيفية ل�رشكات املجموعة بالأ�سعار ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .يعاد حتويل
املوجودات واملطلوبات النقدية بعمالت �أجنبية �إىل الريال القطري �إىل العملة الوظيفية ب�سعر ال�رصف يف تاريخ التقرير.
املوجودات واملطلوبات املالية التي تقا�س بالقيمة العادلة بعملة �أجنبية حتول �إىل العملة الوظيفية ب�سعر ال�رصف عندما يتم حتديد
القيمة العادلة .يتم االعرتاف بفروق �رصف العمالت الأجنبية يف الربح �أو اخل�سارة وال يتم قيا�س البنود غري النقدية التي تقا�س ا�ستنادا
�إىل التكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية.

(ج) االعرتاف بالإيرادات
يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو امل�ستحق .يتم تخفي�ض الإيرادات عن عوائد العمالء يقدر ،واحل�سومات
والبدالت الأخرى املماثلة .ويجب �أي�ضا �أن ت�ستويف املعايري املحددة التالية قبل �أن يتم االعرتاف بالإيراد.

 .1بيع املنتجات البرتولية وغاز البرتول ال�سائل وغريها من املنتجات

يتم حتقيق �إيرادات من بيع الب�ضاعة عندما حتول خماطر ومنافع ملكية الب�ضاعة �إىل امل�شرتي ،يف العادة عند ت�سليم الب�ضاعة.
�ضمن �أعمالها يف جتارة التجزئة ،تعمل املجموعة يف بيع منتجات النفط املكرر والغاز والتي تقا�س بالقيمة العادلة للمبالغ
امل�ستلمة �أو امل�ستحقة اال�ستالم ،بعد خ�صم املرجتعات واخل�صوم والتخفي�ضات للكميات.

 .2تقدمي اخلدمات

يتم حتقيق الإيرادات من الفح�ص يف الربح �أو اخل�سارة عند تقدمي خدمات الفح�ص للعمالء .تقدم املجموعة خدمة فح�ص
ال�سيارات وخدمات �أخرى يف حمطات وقود لل�سيارات.

�	.3إيرادات الفوائد

ت�سجل �إيرادات الفائدة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي� .إن �سعر الفائدة الفعلي هو ال�سعر الذي تخ�صم بال�ضبط مدفوعات
�أو �إيرادات التدفقات النقدية امل�ستقبلية على مدى العمر املتوقع للأداة املالية �أو فرتة �أق�رص� ،أيهما �أن�سب ،للو�صول �إىل �صايف
القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات املالية .تدرج �إيرادات الفوائد حتت بند �إيرادات فوائد يف بيان الدخل املوحد.

�	.4إيرادات توزيعات �أرباح

تدرج �إيرادات توزيعات �أرباح عندما ين�ش أ� حق املجموعة لإ�ستخدام قيمة الأرباح وهو عموما ً عندما ي�صادق امل�ساهمون على
توزيع الأرباح.

�	.5إيرادات الإيجارات

	�إيرادات الإيجارات تن�ش أ� من الإيجارات ت�شغيلية على عقار ا�ستثماري وحتت�سب على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى مدة الإيجار
وتدرج �ضمن الإيرادات الأخرى.

(د) املنح احلكومية
تعرتف املجموعة باملنح احلكومية غري امل�رشوطة املرتبطة ب�سعر الوقود يف بيان الأرباح واخل�سائر الأخرى يف بند الإيرادات الأخرى عند
ا�ستحقاقها .يتم االعرتاف باملنح احلكومية الأخرى ك�إيراد م�ؤجل بالقيمة العادلة يف حالة وجود ت�أكيد معقول على ا�ستالمها وعلى �أن
املجموعة �سوف ت�ستويف على ال�رشوط املرتبطة بهذه املنحة لوجود ذلك يتم االعرتاف بها عن بيان الربح �أو اخل�سارة على عمر الأ�صل.
يتم االعرتاف باملنح التي تعو�ض املجموعة يف بيان الربح �أو اخل�سارة عن الفرتات التي يتم االعرتاف بامل�رصوف فيها.

(هـ) املمتلكات والآالت واملعدات
التحقق والقيا�س

يتم االعرتاف ببنود املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�صا ً الإهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املرتاكمة ومن ثم
تقا�س بالتكلفة ناق�صا الإهالك املرتاكم و�أية خ�سائر انخفا�ض يف القيمة مرتاكمة.
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تت�ضمن التكلفة امل�رصوفات التي تن�سب ب�صفة مبا�رشة �إىل اقتناء الأ�صل .الربجميات امل�شرتاة والتي ت�شكل جزءا ً مكمال ً لوظيفة
املعدة ذات ال�صلة تتم ر�سملتها كجزء من تلك املعدة .لو كان لأجزاء هامة من بنود املمتلكات والآالت واملعدات �أعمار �إنتاجية
خمتلفة عندها تتم املحا�سبة عنها كبنود منف�صلة (مكونات رئي�سية) للممتلكات والآالت واملعدات.
النفقات الالحقة

تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط لو كان من املحتمل تدفق منافع اقت�صادية م�ستقبلية م�صاحبة للنفقات للمجموعة.
الإهالك

يتم احت�ساب الإهالك ل�شطب تكلفة بنود املمتلكات والآالت واملعدات ناق�صا قيمها الباقية املقدرة با�ستخدام طريقة الق�سط
الثابت على مدى عمرها الإنتاجي املقدر ويتم االعرتاف بها يف الربح �أو اخل�سارة .ال يتم �إهالك الأر�ض.
الأعمار الإنتاجية املقدرة لل�سنة احلالية وال�سنة املقارنة كما يلي:
20 - 10
مباين و�إن�شاءات
20 - 10
�آالت ومعدات
10 - 5
�سيارات ومعدات مكتبية ومفرو�شات
بواخر
20

�سنة
�سنة
�سنوات
�سنة

تتم مراجعة طرق الإهالك والقيم الباقية والأعمار الإنتاجية يف تاريخ كل تقرير وتعديلها �إن كان ذلك مالئما ً.
�إلغاء االعرتاف

يتم �إلغاء االعرتاف عن بند املمتلكات والآالت واملعدات عند ا�ستبعاده �أو عندما ال تكون هناك منافع اقت�صادية م�ستقبلية متوقعة
من ا�ستخدامه �أو ا�ستبعاده� .أي �أرباح �أو خ�سائر نا�شئة عن ا�ستبعاد بنود املمتلكات والآالت واملعدات يتم حتديدها مبقارنة متح�صالت
ا�ستبعادها مع مبالغها الدفرتية ويتم االعرتاف بها بال�صايف �ضمن الربح �أو اخل�سارة.

(و) الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ
يتم ت�سجيل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناق�صا خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت .ال يتم �إهالك الأعمال
الر�أ�سمالية قيد التنفيذ .مبجرد اكتمال �إن�شاء الأ�صول �ضمن الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ يعاد ت�صنيفها �إما �إىل املمتلكات
والآالت واملعدات �أو اال�ستثمارات العقارية اعتمادا على ا�ستخدامها ويتم �إهالكها مبجرد و�ضعها قيد اال�ستخدام.

(ز) ال�شهرة
يتم قيا�س ال�شهرة مبدئيا بالتكلفة والتي متثل الزيادة يف �إجمايل املقابل املحول واملبلغ املعرتف بها للح�ص�ص غري امل�سيطرة ،و�أي
ح�صة مملوكه �سابقا ً على �صايف الأ�صول املحددة املقتناة واملطلوبات املتوقعة� .إذا كانت القيمة العادلة ل�صايف املوجودات امل�شرتاة
يزيد عن �إجمايل املقابل املحول ،تقوم املجموعة ب�إعادة تقيم ما �إذا كان قد مت حتديد ب�شكل �صحيح �إجمايل الأ�صول املكت�سبة
وجميع املطلوبات املحتملة وتقوم مبراجعة الإجراءات امل�ستخدمة لقيا�س املبالغ التي يجب االعرتاف بها يف تاريخ ال�رشاء� .إذا كانت
�إعادة تقييم ما زال ي�ؤدي �إىل وجود فائ�ض يف القيمة العادلة ل�صايف الأ�صول املكت�سبة على �إجمايل املقابل املحول ،يتم التعرف على
الزيادة يف الربح �أو اخل�سارة.
بعد الت�سجيل املبدئي ،يتم قيا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�صا خ�سائر انخفا�ض القيمة املرتاكمة .لغر�ض اختبار انخفا�ض القيمة،
يتم توزيع ال�شهرة املكت�سبة يف دمج الأعمال ،من تاريخ التملك ،على كل الوحدات املولدة للنقد للمجموعة والتي من املتوقع �أن
ت�ستفيد من جتميع الأعمال ،وبغ�ض النظر عما �إذا املوجودات �أو املطلوبات الأخرى لل�رشكة امل�شرتاة هي املخ�ص�صة لهذه الوحدات.
حيث مت تخ�صي�ص ال�شهرة على وحدة توليد النقد وجزء من العملية �ضمن تلك الوحدة يتم ا�ستبعاد ال�شهرة املرتبطة بالعملية
امل�ستبعدة يتم ت�ضمينها يف القيمة الدفرتية للعمليات عند حتديد الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعادها .يتم قيا�س ال�شهرة
امل�ستبعدة يف هذه الظروف على �أ�سا�س القيم الن�سبية لعملية اال�ستبعاد منها وجزء من الوحدة املولدة للنقد املحتفظ بها.
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(ح) اال�ستثمارات العقارية
العقارات اال�ستثمارية متثل الأر�ض واملباين التي يتم �شغلها ب�صورة كبرية با�ستخدامها من �أطراف ثالثة وحتتفظ بها املجموعة جلني
�إيراد من الإيجارات.

االعرتاف والقيا�س

يتم االعرتاف باال�ستثمار العقاري مبدئيا بتكلفة االقتناء مت�ضمنة �أية تكاليف للمعاملة وتقا�س فيما بعد بالقيمة العادلة والتي
متثل قيمة ال�سوق املفتوح املحدد �سنويا من قابل مقيمني خارجيني .يتم االعرتاف ب�أي تغيري يف القيمة العادلة يف الربح �أو اخل�سارة.
النفقات الالحقة

تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط لو كان من املحتمل تدفق منافع اقت�صادية م�ستقبلية م�صاحبة للنفقات �إىل املجموعة
�إلغاء االعرتاف

يتم �إلغاء االعرتاف عن بند اال�ستثمارات العقارية عندما يتم ا�ستبعادها �أو عند عدم توقع منفعة اقت�صادية م�ستقبلية من
ا�ستبعاده .يتم االعرتاف بالأرباح �أو اخل�سائر من ا�ستبعاد بنود اال�ستثمار العقاري مبقارنة متح�صالت ا�ستبعادها مع قيمتها الدفرتية
ويتم االعرتاف بها يف الربح �أو اخل�سارة.

(ط) الأدوات املالية
تقوم املجموعة بت�صنيف موجوداتها املالية غري امل�شتقة �إىل البنود الآتية :قرو�ض ،ذمم مدينة وا�ستثمارات مالية متاحة للبيع.

املوجودات املالية واملطلوبات املالية غري امل�شتقة  -االعرتاف و�إلغاء االعرتاف
تعرتف املجموعة مبدئيا بالقرو�ض والذمم املدينة يف تاريخ ن�شوئها .ويتم االعرتاف بكافة املوجودات املالية واملطلوبات املالية الأخرى
ب�شكل مبدئي يف تاريخ املتاجرة ،عندما تكون املجموعة جزء من االلتزامات التعاقدية بالأدوات املالية.
تقوم املجموعة ب�إلغاء االعرتاف عن موجود مايل عند انتهاء احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من املوجود �أو عند تنازلها عن احلقوق
يف ا�ستالم التدفقات النقدية التعاقدية من املوجود من خالل معاملة يتم فيها نقل كافة خماطر وعوائد ملكية املوجودات املالية� ،أو
�أنها ال تقوم بالتنازل عن وال االحتفاظ بجميع خماطر وفوائد امللكية كما �أنها ال حتتفظ بال�سيطرة على املوجود املحول� .أية م�ساهمة
يف هذه املوجودات املالية التي مت �إلغاء االعرتاف عنها يتم خلقها �أو االحتفاظ بها من جانب املجموعة يتم �إدراجها كموجود �أو مطلوب
مايل منف�صل.
تلغي املجموعة االعرتاف عن مطلوب مايل عند التفرغ من التزاماتها التعاقدية �أو عند �إلغائها �أو انتهاء مدتها.
تتم مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويتم عر�ض القيمة ال�صافية يف بيان املركز املايل فقط وح�رصا عندما يكون لدى
املجموعة حق قانوين يف مقا�صة املبالغ وتنوي �إما ت�سويتها على �أ�سا�س ال�صايف �أو تعرتف باملوجود وت�سديد املطلوب يف نف�س الوقت.

املوجودات املالية غري امل�شتقة  -القيا�س
القرو�ض والذمم املدينة

يتم االعرتاف بهذه املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها �أي تكاليف .يف عقب االعرتاف املبدئي يتم قيا�سها بالتكلفة
املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
موجودات مالية متاحة للبيع

يتم قيا�س هذه املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها �أية تكاليف ميكن �أن تن�سب ب�صورة مبا�رشة �إىل املعاملة .عقب
االعرتاف املبدئي ،يتم قيا�سها بالقيمة العادلة والتغريات التي تطر أ� عليها ،بخالف خ�سائر انخفا�ض القيمة وفروق �رصف العمالت
الأجنبية عن �أدوات الدين ،يتم االعرتاف بها يف الدخل ال�شامل الآخر من احتياطي القيمة العادلة .عند �إلغاء االعرتاف عن هذه
املوجودات ،تتم �إعادة ت�صنيف املكا�سب واخل�سائر املرتاكمة يف حقوق امللكية �إىل الربح �أو اخل�سارة.
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الذمم التجارية

تدرج الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي ناق�صا خم�ص�ص �أي مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم تقدير الديون امل�شكوك يف
حت�صيلها عندما يكون حت�صيل كامل املبلغ مل يعد ممكنا .ويتم �شطب الديون املعدومة عندما ال يكون هناك �إمكانية حت�صيلها.
تظهر �أوراق القب�ض امل�ستحقة من العمالء كبند م�ستقل يف بيان املركز املايل املوحد با�ستثناء تلك التي لها فرتة ا�ستحقاق �أقل من
�سنة واحدة ،والتي يتم �إدراجها �ضمن الذمم التجارية واملدفوعات املقدمة.
النقدية وما يف حكمها

بغر�ض �إعداد بيان التدفقات النقدية املوحد ،ت�شتمل النقدية وما يف حكمها على النقدية لدى البنوك ونقدية اخلزينة وودائع ق�صرية
الأجل ذات ا�ستحقاق مبد�أي خالل ثالثة �شهور �أو �أقل.
يتم ت�صنيف مطلوب مايل بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة �إذا كان يتم االحتفاظ به للمتاجرة �أو �أنه خم�ص�ص بهذه
ال�صفة عند االعرتاف املبدئي.
يتم االعرتاف بالتكاليف التي تن�سب ب�صورة مبا�رشة �إىل املعاملة يف الربح �أو اخل�سارة عند تكبدها .يتم قيا�س املطلوبات املالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة بالقيمة العادلة والتغريات التي تطر�أ عليها ،مبا يف ذلك �أية م�رصوفات فوائد ،يتم االعرتاف
بها يف الربح �أو اخل�سارة.
يتم قيا�س املطلوبات املالية غري امل�شتقة الأخرى بالقيمة العادلة ناق�صا �أي تكاليف ميكن �أن تن�سب ب�صورة مبا�رشة للمعاملة .عقب
االعرتاف املبدئي ،يتم قيا�س هذه املطلوبات بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
ذمم جتارية وم�رصوفات م�ستحقة

يتم االعرتاف ب�أي مبالغ امل�ستحقة الدفع يف امل�ستقبل للب�ضائع �أو اخلدمات امل�ستلمة �سواء مت ا�ستالم الفاتورة من املورد �أم ال.

(ك) انخفا�ض القيمة
املوجودات املالية غري امل�شتقة
يتم تقييم املوجودات املالية يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة.
يت�ضمن الدليل املو�ضوعي على انخفا�ض قيمة الأ�صول املالية ما يلي:
	•�إخالل �أو ت�أخري من جهة املقرت�ض
	•�إعادة جدولة املبلغ امل�ستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت املجموعة لت�أخذها يف االعتبار
	•م�ؤ�رشات على �أن املقرت�ض �أو امل�صدر �سيعلن حالة �إفال�سه
	•تغريات �سلبية يف حالة الدفع للمقرت�ض �أو امل�صدر
	•غياب ال�سوق الن�شطة للورقة املالية ب�سبب �صعوبات مالية
	•بيانات ملحوظة على �أن هناك انخفا�ض ميكن قيا�سه يف التدفقات النقدية املتوقعة من جمموعة املوجودات املالية.
لال�ستثمار يف �أ�سهم امللكية ،ي�شمل الدليل املو�ضوعي على انخفا�ض القيمة انخفا�ضا ً كبريا ً �أو لفرتة طويلة يف القيمة العادلة �إىل
�أقل من تكلفتها .وتعترب املجموعة انخفا�ضا بن�سبة � ٪20أن تكون كبرية فرتة ت�سعة �أ�شهر على فرتات طويلة.

املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة

تقوم املجموعة بدرا�سة الدليل على انخفا�ض قيمة هذه املوجودات على م�ستوى املوجود الفردي �أو امل�ستوى اجلماعي .يتم تقييم
جميع املوجودات الهامة ب�صفة فردية لغر�ض قيا�س انخفا�ض القيمة .من ثم يتم تقييم املوجودات التي مل يوجد فيها انخفا�ض يف
القيمة ب�صورة جماعية لأية خ�سارة انخفا�ض يف القيمة مت تكبدها ومل يتم حتديدها ب�صورة فردية .بالن�سبة للموجودات غري الهامة
ب�صفة فردية ف�إنه يتم جتميعها لغر�ض تقييم خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ب�صورة جماعية .يتم �إجراء التقييم اجلماعي بتجميع
املوجودات ذات خ�صائ�ص املخاطر املتماثلة.
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عند تقييم اخل�سارة اجلماعية ،ت�ستخدم املجموعة املعلومات التاريخية حول توقيت اال�سرتداد ومبلغ اخل�سارة املتكبدة ،وتقوم ب�إجراء
ت�سوية �إذا كان من املرجح �أن يكون يف الظروف االقت�صادية واالئتمانية احلالية وجود خ�سائر فعلية �أكرث �أو �أقل من االجتاهات التاريخية
املقرتحة .يتم احت�ساب خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة على �أنها الفرق بني القيمة الدفرتية للموجود والقيمة احلالية للتدفقات
النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�صومة مبعدل الفائدة الفعلي الأ�صلي للموجود .يتم االعرتاف باخل�سائر يف الربح �أو اخل�سارة و�إظهارها
يف ح�ساب املخ�ص�ص .عندما تعترب املجموعة �أنه لي�س هناك �أفق فعلية ال�سرتداد املوجود يتم �شطب املبالغ ذات ال�صلة .يف احلالة التي
تنق�ص فيها خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة وميكن �أن يعزى النق�ص ب�صورة مو�ضوعية حلدث وقع بعد االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض يف
القيمة عندها يتم رد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة املعرتف بها �سابقا ً من خالل الربح �أو اخل�سارة.
موجودات مالية متاحة للبيع

يتم �إثبات خ�سائر انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع من قبل �إعادة ت�صنيف اخل�سائر املرتاكمة يف احتياطي القيمة العادلة
للربح �أو اخل�سارة .متثل القيم العادلة ت�صنيفها الفرق بني تكلفة ال�رشاء (�صايف من القيمة الأ�صلية املدفوعة والإطفاء) والقيمة
العادلة احلالية ،ناق�صا ً �أي خ�سائر انخفا�ض القيمة املعرتف بها �سابقا ً يف الربح �أو اخل�سارة� .إذا كانت القيمة العادلة ل�سندات الدين
املتاحة للبيع تزداد يف وقت الحق وميكن �أن تكون الزيادة ذات �صلة مو�ضوعية �إىل حدث وقع بعد ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة ،يتم
رد خ�سارة انخفا�ض القيمة من خالل الربح �أو اخل�سارة .ال يتم �إدراج خ�سائر انخفا�ض القيمة املعرتف بها يف الربح �أو اخل�سارة لال�ستثمار
يف �أدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع ال يتم عك�سها من خالل الربح �أو اخل�سارة.

املوجودات غري املالية
يف تاريخ كل تقرير ،تقوم املجموعة مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية (با�ستثناء اال�ستثمارات العقارية واملخزون)
لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�رش على انخفا�ض القيمة .يف حالة وجود مثل هذا امل�ؤ�رش ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد .يتم
اختبار انخفا�ض قيمة ال�شهرة �سنويا ً.
لأغرا�ض اختبار انخفا�ض القيمة ،يتم جتميع املوجودات معا يف جمموعات موجودات �أ�صغر تنتج تدفقات نقدية داخلة من اال�ستخدام
امل�ستمر وذلك ب�صورة م�ستقلة على نحو كبري عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات املنتجة للنقد الأخرى .ال�شهرة التي تن�ش�أ
من جتميع الأعمال يتم تخ�صي�صها للوحدات املنتجة للنقد �أو جمموعة الوحدات املنتجة للنقد التي يتوقع لها �أن ت�ستفيد من
متالزمات جتميع الأعمال
القيمة القابلة لال�سرتداد ملوجود �أو لوحدة منتجة للنقد هي قيمته قيد اال�ستخدام وقيمته العادلة ناق�صا ً تكاليف البيع� ،أيهما
�أكرب .ت�ستند القيمة قيد اال�ستخدام �إىل التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�صومة �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل
اخل�صم ملا قبل ال�رضيبة الذي يعك�س التقييمات ال�سوقية احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املحددة لذلك املوجود �أو الوحدة
املنتجة للنقد .يتم االعرتاف بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف احلالة التي تزيد فيها القيمة الدفرتية للموجود �أو للوحدة املنتجة
للنقد عن قيمته القابلة لال�سرتداد يف الربح �أو اخل�سارة .يتم تخ�صي�صها �أوال ً لتخفي�ض القيمة الدفرتية لأية �شهرة خم�ص�صة
للوحدة املنتجة للنقد ومن ثم لتخفي�ض املبالغ الدفرتية للموجودات الأخرى يف الوحدة املنتجة للنقد وذلك على �أ�سا�س التنا�سب.
ال يتم رد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة املتعلقة بال�شهرة .بالن�سبة للموجودات الأخرى يتم رد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة فقط �إىل
احلد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفرتية للموجود عن القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها ،بال�صايف من الإهالك والإطفاء ،لو
مل يتم االعرتاف بخ�سارة انخفا�ض يف القيمة.

(ل) املخزون
يقا�س املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها� ،أيهما �أقل .ت�ستند تكلفة املخزون �إىل قاعدة الوارد �أولً ي�رصف �أولً  .بالن�سبة
للمخزون امل�صنع والأعمال قيد التنفيذ ،تت�ضمن التكلفة ح�صة منا�سبة من تكاليف الت�صنيع غري املبا�رشة على �أ�سا�س القدرة
الت�شغيلية العادية.

(م) مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني
تقوم املجموعة بتكوين خم�ص�ص ملنافع نهاية اخلدمة للموظفني الأجانب وفقا ً ل�رشوط قانون العمل القطري .ت�ستحق هذه املنافع
ا�ستنادا ً �إىل الرواتب النهائية للموظفني ،وعدد �سنوات اخلدمة �رشيطة �إكمال حد �أدنى من اخلدمة .يتم احت�ساب خم�ص�ص للتكاليف
املتوقعة لهذه املنافع على مدى فرتة العمل.
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فيما يتعلق باملوظفني القطريني ،تقوم املجموعة بامل�ساهمة يف �صندوق الهيئة العامة للمعا�شات حم�سوبة كن�سبة مئوية من
رواتب املوظفني .التزامات املجموعة حمدودة بهذه امل�ساهمات التي يتم �رصفها عند موعد ا�ستحقاقها.

(ن) املخ�ص�صات
يتم حتديد املخ�ص�صات بخ�صم التدفقات النقدية املتوقعة م�ستقبال مبعدل خ�صم ما قبل ال�رضيبة الذي يعك�س تقييمات ال�سوق
احلالية للقيمة النقدية للزمن واملخاطر اخلا�صة باملطلوب .يتم االعرتاف بحل اخل�صم كتكلفة مالية.

(�ش) قيا�س القيمة العادلة
"القيمة العادلة" هي ال�سعر الذي ميكن ا�ستالمه مقابل بيع �أ�صل �أو دفعه مقابل حتويل مطلوب يف معاملة نظامية بني م�شاركني
يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س للأ�صل� ،أو يف حالة غيابه ،يف �أف�ضل �سوق ميكن للمجموعة الو�صول �إليه يف ذلك التاريخ .القيمة العادلة
ملطلوب تعك�س خماطر تعرثه.
تتطلب عدد من ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�صاحات للمجموعة قيا�س القيم العادلة لكل من الأ�صول واملطلوبات املالية وغري املالية.
عند توفر �أحدها ،تقوم املجموعة بقيا�س القيمة العادلة للأداة با�ستخدام ال�سعر املدرج يف �سوق ن�شط لتلك الأداة .يعترب كون ال�سوق
ن�شطا لو كانت املعامالت لأ�صل �أو مطلوب تتم بتواتر و�أحجام كافية لتوفري معلومات ت�سعري على نحو م�ستمر.
لو مل يكن هناك �سعر مدرج يف �سوق ن�شط ،تقوم املجموعة با�ستخدام تقنيات تقييم ت�ضاعف ا�ستخدام املدخالت ذات ال�صلة التي
ميكن مالحظتها ،وتقل�ص من ا�ستخدام املدخالت التي ال ميكن مالحظتها .يدرج يف تقنيات التقييم املختارة جميع العوامل التي
ي�أخذها امل�شاركون يف ال�سوق يف اعتبارهم عند ت�سعري املعاملة.
لو كان للأ�صل �أو للمطلوب املقا�س بالقيمة العادلة �سعر عر�ض و�سعر طلب عندها تقوم املجموعة بقيا�س الأ�صول واملراكز طويلة
الأجل ب�سعر العر�ض واملطلوبات واملراكز ق�صرية الأجل ب�سعر الطلب.
�أف�ضل دليل على القيمة العادلة لأداة مالية يف تاريخ االعرتاف املبدئي هو �سعر املعاملة� ،أي القيمة العادلة للمقابل املدفوع �أو
امل�ستلم .عندما حتدد املجموعة �أن القيمة العادلة عند االعرتاف املبدئي تختلف عن �سعر املعاملة وال يتم �إثبات القيمة العادلة �سواء
بوا�سطة �سعر مدرج يف �سوق ن�شط لأ�صل �أو ملطلوب مطابق �أو باال�ستناد �إىل تقنية تقييم ميكن �أن يحكم ب�أن �أية مدخالت ال ميكن
مالحظتها على �أنها غري هامة فيما يتعلق بالقيا�س ،عندها تقا�س الأداة املالية مبدئيا بالقيمة العادلة معدلة بغر�ض ت�أجيل الفرق بني
القيمة العادلة عند االعرتاف املبدئي و�سعر املعاملة .يف �أعقاب ذلك يتم االعرتاف بذلك الفرق يف الربح �أو اخل�سارة على �أ�سا�س منا�سب
على مدى عمر الأداة على �أال يتخطى الوقت الذي يتم فيه دعم التقييم بالكامل ببيانات �سوقية ميكن مالحظتها �أو �إقفال املعاملة.

(�ص) العائدات على ال�سهم
تعر�ض املجموعة بيانات عائداتها الأ�سا�سية واملخففة لل�سهم بالن�سبة لأ�سهمها العادية .يحت�سب العائد الأ�سا�سي لل�سهم
بق�سمة الربح �أو اخل�سارة املن�سوبة حلاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل الفرتة.
يتم حتديد العائد املخفف للأ�سهم بت�سوية الربح �أو اخل�سارة املن�سوبة �إىل حاملي الأ�سهم العادية واملتو�سط املرجح لعدد
الأ�سهم القائمة ب�آثار الأ�سهم العادية املخففة املحتملة والتي ت�شتمل على كمبياالت قابلة للتحويل وخيارات �أ�سهم ممنوحة
للموظفني� ،إن وجدت.

(�ض) التقارير القطاعية
القطاع الت�شغيلي هو �أحد مكونات املجموعة التي تقوم مبزاولة �أن�شطة �أعمال ميكن للمجموعة �أن جتني منها �إيرادات وتتكبد
م�رصوفات ،مت�ضمنة الإيرادات وامل�رصوفات املتعلقة باملعامالت مع �أي من املكونات الأخرى للمجموعة والتي تتم مراجعة نتائج
ت�شغيلها ب�صورة منتظمة من قبل �إدارة املجموعة (ب�صفتها متخذ القرار الت�شغيلي الرئي�سي) بغر�ض اتخاذ قرارات حول املوارد
املخ�ص�صة لكل قطاع وتقييم �أدائه والذي تتوفر له معلومات مالية منف�صلة.
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�	-4إدارة املخاطر املالية ور�أ�س املال
(�أ) �إدارة املخاطر املالية
تتعر�ض املجموعة للمخاطر التالية التي تن�ش أ� من ا�ستخدامها للأدوات املالية:
	•خماطر االئتمان؛
	•خماطر ال�سيولة؛
	•خماطر ال�سوق.
يعر�ض هذا الإي�ضاح املعلومات حول تعر�ض املجموعة لكل خطر من املخاطر �أعاله و�أهداف و�سيا�سات و�أ�ساليب املجموعة يف قيا�س
و�إدارة املخاطر .مت �إدراج املزيد من الإف�صاحات الكمية �ضمن هذه البيانات املالية املوحدة.
تقع على عاتق جمل�س �إدارة املجموعة امل�س�ؤولية الكلية عن و�ضع والإ�رشاف على �إطار عمل �إدارة املخاطر باملجموعة .يتم و�ضع
�سيا�سات �إدارة املخاطر باملجموعة لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجهها املجموعة ولو�ضع حدود و�ضوابط خماطر منا�سبة
ور�صد املخاطر.

خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية على املجموعة يف حال ف�شل عميل �أو طرف مقابل يف الأداة املالية يف الوفاء
بالتزاماته التعاقدية.

ذمم جتارية مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى

يت�أثر تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان ب�شكل رئي�سي باخل�صائ�ص الفردية لكل طرف .يجعل املجموعة خدماتها لأكرث من 1977
عميل ( 1453 :2015عميل) �أكرب  5عمالء ما ميثل  )٪41 :2015( ٪34من الذمم التجارية املدينة .وقد متكن خطر الرتكيز من خالل تعزيز
ر�صد وتتبع الدوري .لدى املجموعة �سيا�سة �صارمة لفح�ص االئتمان قبل تقدمي اخلدمات ب�صورة �آجلة .تقوم �إدارة بتقييم اجلدارة
االئتمانية لكل عميل قبل الدخول يف عقود .تقوم الإدارة �أي�ضا ً كما با�ستعرا�ض دوري لتح�صيل الذمم التجارية والذمم املدينة الأخرى
ولديها �سيا�سة تكوين خم�ص�ص لأي قيمة تبني عدم احتمالية حت�صيلها و�إعدام �أي قيمة كديون معدومة تبني ت�أكيد عدم �صالحيتها.
ونتيجة لذلك ،ترى الإدارة �أنه ال يوجد خماطر ائتمان كبرية على الذمم التجارية والذمم املدينة الأخرى كما ورد يف بيان املركز املايل.
الأر�صدة لدى البنوك

لدى املجموعة �أر�صدة لدى بنوك تتمتع بامل�صداقية وال�سمعة اجليدة يف دولة قطر ومتلك ت�صنيفات ائتمانية عالية .لذا ترى الإدارة �أن
خماطر االئتمان فيما يتعلق بهذه الأر�صدة يف �أدنى حدودها.
مت تقدمي املزيد من املعلومات حول تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان بالإي�ضاح رقم .26

خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي خماطر مواجهة املجموعة ل�صعوبات يف الوفاء بالتزاماتها امل�صاحبة ملطلوباتها املالية التي يتم �سدادها �إما بالدفع
نقدا �أو بوا�سطة موجود مايل �آخر .منهج الإدارة يف �إدارة ال�سيولة هو الت�أكد ما �أمكن ذلك �أنها متلك �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند
ا�ستحقاقها ،يف ظل الأو�ضاع العادية وال�صعبة معا ،دون تكبد خ�سائر غري مقبولة �أو املخاطرة بالإ�رضار ب�سمعة املجموعة.
مت تقدمي املزيد من املعلومات حول تعر�ض املجموعة ملخاطر ال�سيولة بالإي�ضاح رقم .26

خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق هي خماطر التغريات يف �أ�سعار ال�سوق مثل �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية و�أ�سعار الفائدة و�أ�سعار الأ�سهم التي ت�ؤثر
على �إيراد املجموعة �أو قيمة ما حتتفظ به من �أدوات مالية .هدف �إدارة خماطر ال�سوق هو �إدارة وال�سيطرة على التعر�ض ملخاطر ال�سوق
يف �إطار معايري مقبولة مع املحافظة على �أف�ضل عائدات.
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خماطر العمالت

تن�ش أ� خماطر العمالت الأجنبية عندما يتم تقييم املعامالت التجارية امل�ستقبلية �أو املوجودات �أو املطلوبات املعرتف بها بعملة
لي�ست العملة الوظيفية للمجموعة .تتعر�ض املجموعة �إىل خماطر �رصف العمالت الأجنبية الناجتة من خمتلف العمالت وب�صفة
�أ�سا�سية الدوالر الأمريكي .وحيث �أن الدوالر الأمريكي مربوط بالريال القطري ف�إن املجموعة غري معر�ضة ملخاطر عمالت عند تعاملها
بهذه العملة .تر�صد الإدارة تقلبات �أ�سعار ال�رصف الأجنبية على �أ�سا�س م�ستمر وتت�رصف بناء على ذلك.
خماطر معدالت الفائدة

حيث �أنه لي�س لدى املجموعة موجودات حتمل معدالت فائدة كبرية لذا ف�إن �إيراد املجموعة وتدفقه النقدي الت�شغيلي م�ستقالن على
نحو كبري عن التغريات يف معدالت الفائدة بال�سوق .تن�ش�أ خماطر معدالت الفائدة باملجموعة من الودائع البنكية والقرو�ض .الودائع
البنكية املودعة مبعدالت �رصف ثابتة تعر�ض املجموعة ملعدل فائدة التدفق النقدي .تر�صد الإدارة تقلبات �أ�سعار الفائدة على نحو
م�ستمر وتت�رصف بناء على ذلك.

(ب)	�إدارة ر�أ�س املال
�إن الهدف الأ�سا�سي لإدارة املجموعة لر�أ�س املال هو املحافظة على قاعدة ر�أ�سمالية قوية لكي تدعم �أعمالها وال�ستمرارية تطور
الأعمال م�ستقبال ً .تر�صد الإدارة هيكل ر�أ�س املال و�إدخال تعديالت عليه يف �ضوء التغريات يف الأحوال االقت�صادية.

 -5ممتلكات و�آالت ومعدات
التكلفة
يف  1يناير ( 2016املعدلة)
�أثر تعديل الأخطاء
يف  1يناير ( 2016املعدلة)
�إ�ضافات
املحول من م�رشوعات حتت
التنفيذ
ا�ستبعادات
�إعدامات
يف  31دي�سمرب 2016
الإهالك املرتاكم
يف  1يناير ( 2016املعدلة)
اثر تعديل الأخطاء
يف  1يناير ( 2016املعدلة)
�إهالك الفرتة
ا�ستبعادات
�إعدامات
يف  31دي�سمرب 2016

�أرا�ضي

مباين و�إن�شاءات

�آالت ومعدات

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

�سيارات ومعدات
مكتبية و�أثاث

48.637.470
48.637.470
-

974.358.530
()185.878.379
788.480.151
45.532.809

526.938.926
526.938.926
12.400.770

656.622.695
656.622.695
42.081.836

242.229.714
()15.719.796
1.060.522.878 48.637.470
-

220.510.731
()20.510.811
199.999.920
52.720.461
()12.376.511
240.343.870

�صايف القيمة الدفرتية
820.179.008 48.637.470
يف  31دي�سمرب 2016

ريال قطري

57.590.344
24.354.017
()31.211.158
725.083.717 563.693.713
300.139.542
300.139.542
29.050.316
329.189.858

444.920.904
444.920.904
102.947.702
()23.393.559
524.475.047

200.608.670 234.503.855

بواخر

م�رشوعات
حتت التنفيذ

ريال قطري

ريال قطري

277.870.703
277.870.703
-

244.938.324
244.938.324
406.357.198

جمموع

ريال قطري
2.729.366.648
()185.878.379
2.543.488.269
506.372.613

(- )372.632.545
48.458.470
()31.693.268
()31.693.268
()50.161.145
()3.230.191
2.968.006.469 275.432.786 294.635.905
106.163.585
106.163.585
13.704.007
()15.385.596
104.481.996

-

1.071.734.762
()20.510.811
1.051.223.951
198.422.486
()15.385.596
()35.770.070
1.198.490.771

1.769.515.698 275.432.786 190.153.909
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�أرا�ضي

التكلفة
يف  1يناير ( 2015املدققة)
اثر التعديل (�إي�ضاح )27
يف  1يناير ( 2015املعدلة)
�إ�ضافات
املحول من م�رشوعات
حتت التنفيذ
ا�ستبعادات
�إعدامات
يف  31دي�سمرب
(2015املعدلة)

ريال قطري
85.602.537
()247.181
85.355.356
-

مباين و�إن�شاءات

ريال قطري
510.123.191
()114.031.454
396.091.737
3.881.874

388.506.540
(- )36.717.886
48.637.470

788.480.151

(تتمة)

�آالت ومعدات

�سيارات ومعدات
مكتبية و�أثاث

ريال قطري
510.747.490
()38.500.289
472.247.201
42.594.885

ريال قطري
518.512.965
()5.060.077
513.452.888
43.852.827

بواخر

م�رشوعات
حتت التنفيذ

جمموع

ريال قطري
277.870.703
277.870.703
-

ريال قطري
542.745.461
()13.201.957
529.543.504
215.957.180

12.096.840
-

99.958.980
()642.000

-

(- )500.562.360
()36.717.886
()642.000
-

526.938.926

656.622.695

277.870.703

244.938.324

ريال قطري
2.445.602.347
()171.040.958
2.274.561.389
306.286.766

2.543.488.269

الإهالك املرتاكم
يف  1يناير ( 2015املدققة)
اثر تعديل الأخطاء
يف  1يناير ( 2015املعدلة)
�إهالك الفرتة
�إعدامات
يف  31دي�سمرب 2015
(مع ّدلة)

-

138.766.036
24.935.324
163.701.360
36.298.560
-

285.503.816
()28.378.403
257.125.413
43.014.129
-

331.252.693
35.885.577
367.138.270
78.235.591
()452.957

92.270.047
3
92.270.050
13.893.535
-

-

847.792.592
32.442.501
880.235.093
171.441.815
()452.957

-

199.999.920

300.139.542

444.920.904

106.163.585

-

1.051.223.951

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2015

48.637.470

588.480.231

226.799.384

211.701.791

171.707.118

244.938.324

1.492.264.318

ا�ستلمت املجموعة منح حكومية على �شكل نقل الأ�صول غري النقدية (�ستة �أرا�ضي واقعة يف دولة قطر) ،خالل عامي  2005و 2006
بدون �أى مقابل ،لغر�ض بناء وت�شغيل حمطات البنزين على هذه الأرا�ضي ،والتي مت انتقال امللكية من وزارة البلدية والتخطيط العمراين
للمجموعة ،بالرغم من ذلك قررت املجموعة باالعرتاف ببند الأرا�ضي التي مت انتقال امللكية �إليها بقيمة ا�سمية وهي  1ريال قطري.
يف تاريخ  31دي�سمرب  ،2016ا�ستلمت املجموعة  11قطعة ار�ض تقع يف دولة قطر من وزارة البلدية والتخطيط العمراين ،لنف�س الغر�ض
على النحو الوارد �أعاله مل تنقل �شهادة امللكية حتى الآن من وزارة البلدية والتخطيط العمراين.
لدى املجموعة �ست �سفن التي تعمل ب�شكل رئي�سي يف تزويد ال�سفن بالوقود الثقيل وغاز متو�سط والديزل اخلفيف .وبالإ�ضافة
�إىل �أن�شطة التزود بالوقود ويتم ت�أجري هذه ال�سفن �أي�ضا لت�أجري مبوجب اتفاقات الت�أجري مع كبار العمالء مثل فالن�سيا وكيم للنفط
ولنقل النفط بني املوانئ.
جميع ال�سفن لديها ملكية م�شرتكة بني �رشكة قطر البحرية للخدمات ب�صفتها �رشكة تابعة مملوكة بالكامل ل�رشكة قطر للوقود
 وقود .وغريها من ال�رشكات كما هو مو�ضح �أدناها�سم الباخرة

�سدرة م�سيعيد
�سدرة الغارية
�سدرة الوجبة
�سدرة الزبارة
�سدرة را�س لفان
�سدرة الوكرة
�سدرة الرميلة

املالك امل�سجل

�رشكة �سدرة م�سيعيد للنقل البحري ،بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"
�رشكة �سدرة الغارية للنقل البحري ،بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"
�رشكة �سدرة الوجبة للنقل البحري ،بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"
�رشكة �سدرة الزبارة للنقل البحري ،بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"
�رشكة �سدرة را�س لفان للنقل البحري ،بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"
�رشكة �سدرة الوكرة للنقل البحري ،بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"
�رشكة �سدرة الرميلة للنقل البحري ،بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"

بلد املن�ش�أ

جمهورية ليبرييا
جمهورية ليبرييا
جمهورية ليبرييا
جمهورية ليبرييا
جمهورية ليبرييا
جمهورية ليبرييا
جمهورية ليبرييا

مت توزيع الإهالك على تكلفة املبيعات بقيمة  150.066.649ريال قطري ( )116.502.002 :2015وم�صاريف �إدارية وعمومية بقيمة
 47.754.837ريال قطري (�( .)54.939.813 :2015إي�ضاح )20
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2016
ريال قطري

التكلفة
يف  1يناير (مع ّدل)
�إ�ضافات
يف  31دي�سمرب

988.385.989
988.385.989

جممع الإهالك
يف  1يناير (مع ّدل)
�إ�ضافات
يف  31دي�سمرب

()20.510.811
()54.468.216
()74.979.027

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب

913.406.962

(تتمة)

( 2015معدلة)
ريال قطري
185.878.379
802.507.610
988.385.989
()13.532.653
()6.978.158
()20.510.811
967.875.178

وت�شمل العقارات اال�ستثمارية عددا ً من العقارات التجارية التي يتم ت�أجريها لطرف ثالث .كل من عقود الإيجار يت�ضمن فرتة �أولية غري
قابلة للإلغاء ترتاوح بني � 10-2سنوات .يتم التفاو�ض الحقا ً على التجديد مع امل�ست�أجر .ال يتم تقا�ضي الإيجارات املحتملة.
ال يتم االعرتاف على التغريات يف القيمة العادلة حيث �أن املجموعة تقوم باالعرتاف بطريقة هذه العقارات اال�ستثمارية التكلفة
وتعرف باال�ستثمارات بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم.
مت حتديد القيمة العادلة لتلك اال�ستثمارات من قبل مقيمني للملكية خارجيني وم�ستقلني ،لديهم امل�ؤهالت املهنية املعرتف بها والتي
تعد منا�سبة ،وخربة حديثة يف املواقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه .يقوم املقيمني امل�ستقلني الحت�ساب القيم العادلة للمحفظة
اال�ستثمارية العقارية للمجموعة كل � 12شهرا ً.
وقد مت ت�صنيف قيا�س القيمة العادلة جلميع العقارات اال�ستثمارية كقيمة عادلة للم�ستوى  3على �أ�سا�س �أ�ساليب التقييم
امل�ستخدمة للمدخالت.
بلغت قيمة العقارات اال�ستثمارية با�ستخدام نهج مماثل لل�سوق .يف �إطار النهج املماثل لل�سوق ،يتم تقدير القيمة العادلة للممتلكات
على �أ�سا�س عمليات مماثلة .وي�ستند نهج مقارنة ال�سوق على مبد�أ اال�ستبدال التي مبوجبها �أي م�شرتي حمتمل لن يدفع �أكرث مما
�سيتكلف ل�رشاء عقار بديل .وحدة املقارنة املطبقة من قبل املثمن هي القيمة امل�ستهلكة للمباين للمرت املربع و�سعر ال�سوق للقدم
املربع الواحد للأر�ض .بلغت القيمة العادلة الإجمالية للعقارات اال�ستثمارية كما يف  31دي�سمرب  2016مبلغ  726.428.000ريال قطري.
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 -7موجودات مالية متاحة للبيع
متثل موجودات مالية متاحة للبيع ا�ستثمارات يف �أ�سهم الكيانات املدرجة يف بور�صة قطر .يف تاريخ التقرير ،كانت تفا�صيل الأر�صدة
اخلتامية على النحو التايل:
2016
ريال قطري

�رشكة قطر للكهرباء واملاء �ش.م.ق
قطر لنقل الغاز �ش.م.ق
�صناعات قطر �ش.م.ق
البنك التجاري القطري �ش.م.ق
�رشكة بروة العقارية �ش.م.ق
بنك قطر الوطني �ش.م.ق
كيوتل �ش.م.ق
جمموعة اخلليج التكافلي �ش.م.ق
بنك الدوحة �ش.م.ق
�رشكة فودافون قطر �ش.م.ق
�رشكة زاد القاب�ضة �ش.م.ق
م�سيعيد للبرتوكيماويات القاب�ضة �ش.م.ق
بنك قطر الدويل الإ�سالمي �ش.م.ق
قطر الإ�سالمية للت�أمني �ش.م.ق
�رشكة مزايا قطر للتطوير العقاري �ش.م.ق
جممع �رشكات املناعي �ش.م.ق
قطر الوطنية للمالحة والنقل �ش.م.ق
اال�ستثمار يف ال�صكوك
ال�رشكة القطرية لل�صناعات
املرية (كيو انف�ست)
كانت احلركة يف املوجودات املالية املتاحة للبيع خالل ال�سنة كما يلي:

الر�صيد يف  1يناير (املعدل)
�إ�ضافات خالل ال�سنة
ا�ستبعادات خالل ال�سنة
�صايف احلركة يف احتياطي القيمة العادلة (�إي�ضاح )16
خ�سائر انخفا�ض يف قيمة موجودات مالية متاحة للبيع (�إي�ضاح )20
الر�صيد يف  31دي�سمرب
تدرج القيمة العادلة

158.816.621
448.214.138
29.770.299
39.850.586
154.104.321
27.000.248
10.334.347
25.936.331
70.430.750
35.319.322
4.558.330
147.483.380
106.621.118
49.640.906
76.013.758
262.581.970
7.794.442
13.065.000
1.667.535.867
2016
ريال قطري
1.647.258.919
541.003.311
()487.285.078
()12.993.080
()20.448.205
1.667.535.867

2015
ريال قطري
253.555.204
414.651.503
155.236.941
94.290.580
4.405.896
28.056.804
52.944.073
31.059.927
51.113.457
12.713.792
23.204.298
866.250
162.116.160
4.410
81.249.656
16.195.854
16.854.900
248.739.214
1.647.258.919
( 2015معدلة)
ريال قطري
1.406.239.626
1.009.837.315
()491.005.327
()140.919.896
()136.892.799
1.647.258.919

ت�ستخدم املجموعة التدرج التايل لتحديد والإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية با�ستخدام �أ�ساليب التقييم.
امل�ستوى  :1مدرجة (غري املعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات واملطلوبات املتطابقة.
امل�ستوى  :2تقنيات �أخرى ،والتي تكون جميع مدخالتها التي لها ت�أثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة ملحوظة� ،سواء ب�شكل
مبا�رش �أو غري مبا�رش.
امل�ستوى  :3التقنيات التي ت�ستخدم مدخالت والتي لها ت�أثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ال ت�ستند �إىل البيانات ال�سوقية
والتي ميكن مالحظتها.
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كما يف  31دي�سمرب  2016و 31دي�سمرب  2015ا�ستلمت املجموعة الفئات التالية من الأدوات املالية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة:

الأ�صول املالية

موجودات مالية متاحة للبيع  -الأ�صول املالية

2016
ريال قطري
1.667.535.867

امل�ستوى 1
ريال قطري
1.667.535.867

-

موجودات مالية متاحة للبيع  -الأ�صول املالية

2015
ريال قطري
1.647.258.919

امل�ستوى 1
ريال قطري
1.647.258.919

-

امل�ستوى 2
ريال قطري
امل�ستوى 2
ريال قطري

-

-

امل�ستوى 3
ريال قطري
امل�ستوى 3
ريال قطري

خالل الفرتة  /ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016و 31دي�سمرب  ،2015مل تكن هناك حتويالت بني قيا�سات القيمة العادلة امل�ستوى 1
وامل�ستوى  ،2ومل يكن هناك نقل من و�إىل م�ستوى  3لقيا�س القيمة العادلة.

 -8ال�شهرة
املتعلقة ب�رشكة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م (كيو جت)
املتعلقة ب�رشكة وقود لفح�ص املركبات ذ.م.م (فاح�ص)

2016
ريال قطري
57.700.022
75.235.110
132.935.132

2015
ريال قطري
57.700.022
75.235.110
132.935.132

قامت املجموعة بح�ساب تقييم داخلي للح�صول على م�ؤ�رش انخفا�ض قيمة ال�شهرة كما يف  31دي�سمرب عام  .2016مت التقييم
بناءً على البيانات املالية لل�رشكات التابعة و�أخذ يف االعتبار بيئة الأعمال التي تقوم بها .وبناءً على هذه الدرا�سة ،ا�ستنتجت الإدارة
�أن مل يكن هناك �أي م�ؤ�رش على انخفا�ض القيمة التي ت�ستدعي مراجعة �ضعف الكامل .وكانت املجموعة التي نفذت فيما �سبق
ا�ستعرا�ضا انخفا�ض قيمة ال�شهرة كما يف  31دي�سمرب  .2012وبناء على هذا اال�ستنتاج ،املبالغ التي ميكن ا�سرتدادها من ال�رشكات
التابعة� ،رشكة قطر لوقود الطائرات وفاح�ص ،والتي هي وحدات توليد النقد التي تخ�ص ال�شهرة ،وقد مت حتديدها على �أ�سا�س احت�ساب
القيمة امل�ستخدمة با�ستخدام التدفقات النقدية املتوقعة .وتتلخ�ص االفرتا�ضات املرتبطة بها على النحو التايل؛
	•تاريخ التقييم هو  31دي�سمرب .2012
	•ا�ستمرارية ظروف ال�سوق املحلية واملعدل الطبيعي املتوقع للنمو.
	•االعتماد على الإيرادات املقدرة وامل�صاريف والتدفقات النقدية لل�سنة  2018-2015املقدمة من قبل الإدارة.
	•تعتمد الإدارة على منهج ت�سعري الأ�صول الر�أ�سمالية لتحديد تكلفة حقوق امللكية .بلغت ن�سبة خالية من املخاطر التاريخي ٪5.5
لت�صل �إىل  ،٪7وفقا لإ�صدار ال�سابع من �سندات احلكومة التي ن�ضجت يف عام  .2010من ناحية �أخرى� ،أقرّت �إدارة التدابري ت�ساهال ً
كبريا ً لتداولها يف �سوق م�صلحة قطر والتنب�ؤ املتوقع معدل خالية من املخاطر لتكون  ،٪5.5و�أ�سعار ال�سندات احلكومية �إىل نحو
 ،٪3.25و�سوف تزيد خالل الفرتة املقبلة ،لكنها لن تتجاوز  ٪5.5خالل الـ� 5سنوات املقبلة.
	•�إن خماطر ال�سوق يف قطر هي  ٪8التي ت�شري �إىل �أن خماطر ال�سوق ميكن ح�ساب ملدة ت�صل �إىل .٪13.5
	•تقنية الت�سعري امل�ستخدمة لتقييم �أعمال قطر لوقود الطائرات هي نهج التدفق النقدي للك�سب وذلك م�ستوحى من فاح�ص
وهو منوذج النمو امل�ستمر.
	•وكان االفرتا�ض الرئي�سي للقيمة يف ح�سابات ا�ستخدام معدل اخل�صم املمثل يف متو�سط تكلفة املجموعة املرجحة لر�أ�س املال
متو�سط التكلفة املرجحة لر�أ�س املال امل�ستخدمة يف ح�ساب القيمة احلالية للتدفق النقدي احلر من العملية هو  ٪9لوقود
للطائرات و  ٪ 11لفاح�ص.
	•بلغت قيمة الأ�سهم با�ستخدام النهج املذكور �أعاله �إىل  754.000.000ريال قطري لوقود للطائرات و  214مليون ريال قطري لفاح�ص.
	•امل�صدر الرئي�سي للمعلومات والبيانات املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف دي�سمرب � 2010إىل  31دي�سمرب  ،2012والبيانات املالية غري
املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2013
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ا�ستمدت التوقعات ل�رشكة وقود للطائرات للعام  2016من االفرتا�ضات التالية:

	•معدل النمو ال�سنوي ل�رشكة وقود للطائرات هو  ٪10.5عن كل �سنة من الإ�سقاط ،كما مت ا�شتقاق الأ�سعار من خالل جمع ثالثة
عوامل املذكورة فيما بعد،

		 �سعر البنزين املفرت�ضة هو اخلليج العربي (( )MOPAGبالدوالر الأمريكي �سنتا ً للغالون) .ويفرت�ض هذا �إىل زيادة يف معدل منو
�أ)
�سنوي قدره � ٪5سنويا ً.
ب) الأق�ساط التي تتقا�ضاها �رشكة قطر للبرتول (يف الواليات املتحدة �سنتا ً للغالون الواحد) .يفرت�ض هذا �أن تبقى م�ستقرة يف
� 10.25سنت  /غالون.
ج) هام�ش الربح الإجمايل (يف �سنتا للغالون الواحد) .يفرت�ض هذا �أن تبقى م�ستقرة عند � 15سنتا  /جالون.

	•ت�شمل الإيرادات الأخرى �إيرادات الفوائد التي حت�سب على النحو  ٪2من �أر�صدة متو�سط البنك املتوقع يف ال�سنة ،والإيرادات املتنوعة
والتي يفرت�ض �أن تكون  75.000ريال قطري �سنويا ً.
	•وت�شمل النفقات النقدية القوى العاملة والتكاليف ذات ال�صلة والنفقات النقدية الأخرى كل واحدة منها من املفرت�ض �أن يزيد
�سنويا بن�سبة .٪3
	•يقوم الإ�سقاط لر�سوم �إدارة على اتفاق الر�سوم الإدارية ،التي قطر للوقود �رشكة �ش.م.ق ("ال�رشكة الأم") يحق له احل�صول على ر�سوم
من �رشكة قطر لوقود الطائرات لتوفري خدمات �إدارة على  ٪3من �صايف الربح ال�سنوي قبل ر�سوم الإدارة.
	•وقد افرت�ض ح�صة الأرباح املوظف �أن يكون  850ريال قطري للعام  2015و 2016على �أ�سا�س متو�سط فرتات  /ال�سنوات التاريخية.
	•ويفرت�ض �أن �إيرادات املبيعات �إىل زيادة يف معدل منو �سنوي قدره  ٪6الذي يقوم على �أ�سا�س النمو التاريخي يف عائدات املبيعات.

	•من املتوقع �أن تزيد مبعدل منو �سنوي يبلغ  ٪8وفقا ً لتوقعات الإدارة لعام  2016جميع النفقات ،مبا يف ذلك تكاليف اليد العاملة،
وغريها من النفقات.

التغريات احل�سا�سة يف الفر�ضيات:

فيما يتعلق بتقييم قيمة يف ا�ستخدام وحدات توليد النقد ،وتعتقد الإدارة �أن �أي تغيري حمتمل معقول يف �أي من االفرتا�ضات الرئي�سية
�أعاله �سوف يجعل القيمة الدفرتية للوحدة لتتجاوز قيمتها القابلة لال�سرتداد.
انتهت الإدارة من مراجعة هذا التقرير و ا�ستخدام هذه االفرتا�ضات وانتهت �إىل �أنه ال يوجد �أي انخفا�ض يف ال�شهرة كما يف  31دي�سمرب .2016
�إن الإدارة ت�رشف على �أي تغيريات ميكن �أن حتدث يف عام  2017والتي �سوف جتنيها الإدارة لإعادة قيا�س ال�شهرة املحت�سبة.

 -9املخزون
وقود الطائرات
املواد وقطع الغيار
زيت الوقود الثقيل
وقود الديزل
جرد خمازن البيع بالتجزئة
زيت الوقود املكرر�-سوبر
زيت الوقود املكرر-الدرجة املمتازة
�أ�صناف املخزون �أخرى
خم�ص�ص ملخزون بطيء احلركة
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2016
ريال قطري
51.460.585
93.509.231
59.887.104
99.698.682
26.207.735
3.423.164
3.219.225
7.966.658
345.372.384
()64.877.354
280.495.030

2015
ريال قطري
66.698.641
127.581.229
59.887.104
58.489.388
21.169.133
12.186.145
17.171.796
7.604.590
370.788.026
370.788.026

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
وكانت حركة املخزون بطيء احلركة خالل ال�سنة كما يلي:

كما يف  1يناير
املكون خالل ال�سنة (�إي�ضاح )20
كما يف  31دي�سمرب

2016
ريال قطري
689.307
64.188.047
64.877.354

(تتمة)

2015
ريال قطري
555.509
133.798
689.307

 -10معامالت مع �أطراف ذات عالقة
متثل الأطراف ذات العالقة حاملي الأ�سهم الرئي�سني� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار موظفي الإدارة باملجموعة وال�رشكات التي تتم
ال�سيطرة عليها �أو ال�سيطرة امل�شرتكة عليها من جانب تلك الأطراف .يتم اعتماد �سيا�سات وبنود الت�سعري لهذه التعامالت من جانب
�إدارة املجموعة.

(�أ) امل�ستحق من �أطراف ذو عالقة
2016
ريال قطري
را�س غاز
�رشكة قطر للغاز املحدودة ("قطر غاز")
املروحيات �ش.م.ق اخلليج
�رشكة اخلليج العاملية للحفر
قطر للأملنيوم ("�ألومنيوم قطر")
قطر �ستيل �رشكة �ش.م.ق
�رشكة قطر للبرتوكيماويات ("قابكو") �ش.م.ق
�رشكة قطر للإ�ضافات البرتولية ("كفاك")
�رشكة قطر للكيماويات املحدودة ("كيوكيم")
�رشكة �أمواج خلدمات التموين
�رشكة قطر للأ�سمدة ("قافكو")
�أوريك�س
�رشكة كاتيك�س املحدودة
�رشكة ال�شاهني ح�سنا اخلدمات
ال�سيف املحدودة
�رشكة غزال
�رشكة قطر القاب�ضة
�رشكة قطر غاز للت�شغيل املحدودة
�رشكة قطر لت�شغيل الغاز
قطر للبرتول

13.535.717
2.937.420
3.596.259
1.010.670
1.330.523
1.510.090
2.825.004
759.390
1.315.625
260.437
827.987
631.329
6.370
40.871
13.473
53.412
6.313.763
33.040
447.260.751
484.262.131

( 2015معدلة)
ريال قطري
15.115.068
7.870.704
3.602.490
2.105.511
793.190
621.116
931.182
1.428.504
1.349.236
10.924.586
2.234.530
1.264.500
154.915
38.348
83.404
53.412
312.131.606
360.702.302

(ب) امل�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة
�رشكة قطر للأ�سمدة ("قافكو")
قطر للبرتول

2016
ريال قطري

3.423.039.289
3.423.039.289

2015
ريال قطري

26.120
1.878.969.692
1.878.995.812
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(ج) معامالت مع �أطراف ذات عالقة
تقوم املجموعة يف �سياق الأعمال االعتيادية بتنفيذ املعامالت مع قطر للبرتول والتي تتكون من امل�شرتيات العادية وتقدمي اخلدمة.
ال�رشاء من �رشكة قطر للبرتول وفقا لل�رشوط التعاقدية املعتمدة من قبل �إدارة املجموعة .تفا�صيل املعامالت مع هذا الطرف ذي
العالقة هي كما يلي:
قطر للبرتول  -مبيعات
قطر للبرتول  -م�شرتيات

2016
ريال قطري
447.260.751
11.401.316.170

( 2015معدلة)
ريال قطري
312.131.606
10.663.924.547

حققت املبيعات للأطراف ذات العالقة وفقا ً لل�رشوط املماثلة لتلك املوجودة يف املعامالت التي تبينت من خالل الأر�صدة املعلقة يف
نهاية ال�سنة والغري م�ضمونة وبدون فائدة وت�سوية للنقد .مل تكن هناك �أي �ضمانات مقدمة �أو واردة لأية ذمم مدينة �أو دائنة مع
الأطراف ذات العالقة .مل ت�سجل املجموعة �أي انخفا�ض يف قيمة الذمم املتعلقة باملبالغ امل�ستحقة على الأطراف ذات عالقة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  :2015( 2016ال �شيء) .يتم عمل هذا التقييم كل �سنة مالية من خالل فح�ص املركز املايل للطرف ذي عالقة
وال�سوق الذي يعمل فيه طرف ذي عالقة.

(د) مكاف�آت الإدارة العليا
بدالت �أخرى للمدراء
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة (�أ)
رواتب مدراء تنفيذيني
بدالت �إعارة

2016
ريال قطري
1.697.582
13.600.000
28.076.759
4.068.528
47.442.869

2015
ريال قطري
3.906.776
13.600.000
27.362.788
6.321.416
51.190.980

(د) اقرتح جمل�س الإدارة توزيع مبلغ  13.600.000ريال قطري ( )13.600.000 :2015مبثابة مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن عام  2016وفقا ً
لأحكام املواد الت�شغيلية ،واملادة رقم  ،46اجلزء اخلام�س ،بناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادي لل�رشكة الذي عقد يف  6مار�س .2016

 -11ذمم جتارية مدينة
ذمم جتارية مدينة
ناق�صا :خم�ص�ص انخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدينة

كانت �أعمار الذمم التجارية املدينة غري املنخف�ضة كالتايل:
�أ) ذمم مدينة غري مت�أخرة وغري م�شكوك يف حت�صيلها
لي�ست م�ستحقة بعد
�أقل من  30يوم
� 31إىل  60يوم
� 61إىل  90يوم
ب) ذمم مدينة مت�أخرة وغري م�شكوك يف حت�صيلها
 180-91يوم
ج) ذمم مدينة مت�أخرة وم�شكوك يف حت�صيلها
�أكرث من  181يوم
د) احلركة يف االنخفا�ض يف الذمم املدينة
الر�صيد كما يف  1يناير
املخ�ص�ص خالل ال�سنة (�إي�ضاح )20
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب
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2016
ريال قطري
2.411.505.674
()83.398.387
2.328.107.287
2016
ريال قطري

( 2015معدلة)
ريال قطري
1.770.020.590
()1.835.849
1.768.184.741
2015
ريال قطري

388.979.005
274.027.983
106.219.541
64.168.600

1.278.407.175
221.903.670
65.331.530
102.538.242

145.377.103

53.291.327

1.432.733.442
2.411.505.674

48.548.646
1.770.020.590

1.835.849
81.562.538
83.398.387

1.062.277
773.572
1.835.849
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تعتقد املجموعة �أن املبالغ دون عوائق التي مر تاريخ ا�ستحقاقها �أكرث من  30يوما ً ،على �أ�سا�س ال�سلوك التاريخي دفع وحتليل
م�ستفي�ض ملخاطر االئتمان للعمالء ،مبا يف ذلك العمالء الكامنة وراء الت�صنيفات االئتمانية ،عندما تكون متاحة� .أكرث من امل�ستحقات
املذكورة �أعاله �إما م�ضمونة مقابل كفالة م�رصفية �أو هي امل�ستحقات من اجلهات احلكومية.

 -12مدفوعات مقدماً وذمم مدينة �أخرى
�أر�صدة لدى م�ضارب للمحافظ اال�ستثمارية
ال�سلف والقرو�ض للموظفني
�أوراق القب�ض
الودائع امل�سرتدة
دفعات مقدمة للموردين واملقاولني
م�صاريف مدفوعة م�سبقا
فوائد مدينة
�إيرادات م�ستحقة (�أ)
ذمم مدينة من وزارة املالية
ذمم مدينة �أخرى

2016
ريال قطري
275.410.152
63.942.091
15.880.546
17.750.634
16.066.920
782.934
5.300.323
16.222.677
136.500.000
47.528.811
595.385.088

2015
ريال قطري
247.327.882
60.957.870
38.169.695
33.120.886
10.342.167
3.515.219
2.329.491
15.829.517
29.178.379
440.771.106

(� )13رشكة قطر للوقود لديها �إيرادات م�ستحقة للفرتة من يوليو � 2012إىل دي�سمرب  2016نتيجة التعوي�ضات التي �سيتم ا�سرتدادها
من قطر للبرتول من تكلفة الغاز الطبيعي امل�ضغوط املقدمة ملحطات كروه ،بناءً على عقد البيع وال�رشاء للغاز الطبيعي بني قطر
للوقود و�رشكة قطر للبرتول وهو ما متت املوافقة عليه يف  25يوليو .2012

 -13نقد وما يف حكم النقد
نقد يف ال�صندوق
نقد لدى البنوك
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع ثابتة

2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

789.595

1.017.419

656.782.505
2.510.462.696
3.168.034.796

603.454.109
1.795.815.401
2.400.286.929

خالل العام كان لدى املجموعة ودائع حتمل �سعر الفائدة بني  %1و � %3.5سنويا ( %2 :2015و � %3سنويا) وجميعها ت�ستحق خالل ت�سعني
يوما �أو �أقل.

 -14ر�أ�س املال
املعرتف به:
� 100.000.000سهم عادي بقيمة  10ريال قطري لل�سهم
ر�أ�س املال امل�رصح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل � 91.216.125سهم (� 84.459.375 :5201سهم)
قيمة ال�سهم  10رياالت قطرية.

2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

1.000.000.000

1.000.000.000

912.161.250

844.593.750

خالل العام كان لدى املجموعة ودائع حتمل �سعر الفائدة بني  %1و � %3.5سنويا ( %2 :2015و � %3سنويا) وجميعها ت�ستحق خالل ت�سعني
يوما ً �أو �أقل.
69

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

(تتمة)

 -15احتياطي قانوين
وفقا ً لن�صو�ص قانون ال�رشكات القطري رقم  11لعام  2015يجب حتويل ما يعادل  %10من �صايف ربح ال�سنة لكل �رشكة ت�أ�س�ست يف
دولة قطر �إىل ح�ساب احتياطي قانوين �إىل �أن يعادل ر�صيد هذا االحتياطي القانوين ن�سبة  %50من ر�أ�س املال املدفوع لل�رشكة .ال ميكن
ا�ستخدام االحتياطي القانوين �إال لأغرا�ض حمددة ،وغري متاح للتوزيع ويخ�ضع لأحكام القانون املذكور �أعاله بناء على خف�ض ر�أ�س املال.

 -16احتياطي القيمة العادلة

احتياطي القيمة العادلة ي�شمل التغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع حتى يتم بيعها �أو عند
انخفا�ض قيمتها.
احلركة على التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع كما يلي:
كما يف  1يناير
�صايف التغري يف القيمة العادلة
�إعادة الت�صنيف �إىل بيان الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع
كما يف  31دي�سمرب

 -17مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
الر�صيد كما يف  1يناير
املكون خالل ال�سنة (�إي�ضاح )20
املدفوع خالل ال�سنة
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

 -18ذمم جتارية دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
ذمم جتارية دائنة (املوردين واملقاولون الدائنون)
م�رصوفات م�ستحقة
توزيعات �أرباح دائنة
مبالغ حمتجزة
ت�أمينات م�سرتدة
خم�ص�صات
م�رصوفات م�ستحقة �إىل مطار الدوحة الدويل
�أر�صدة دائنة �أخرى

�	-19إيرادات
بيع املنتجات البرتولية املكررة
بيع من حمطات البنزين
مبيعات زيوت الت�شحيم واللوازم
الإيرادات من خدمات الفح�ص الفني
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2016
ريال قطري
138.561.858
()12.993.080
125.568.778

2016
ريال قطري
90.604.661
51.427.851
()5.620.396
136.412.116

2016
ريال قطري
109.790.823
63.102.924
111.628.730
46.944.779
37.530.169
67.469.080
61.322.031
497.788.536

2016
ريال قطري
11.218.239.695
2.523.735.110
28.336.923
73.631.474
13.843.943.202

( 2015معدلة)
ريال قطري
267.400.889
()265.731.830
136.892.799
138.561.858

2015
ريال قطري
76.294.853
19.763.170
()5.453.362
90.604.661

2015
ريال قطري
81.651.733
54.904.238
97.331.240
30.352.348
34.984.836
118.668.241
53.815.562
471.708.198

( 2015معدلة)
ريال قطري
11.387.310.593
1.728.074.199
5.029.940
67.086.855
13.187.501.587

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 -20م�صاريف �إدارية وعمومية
تكاليف املوظفني
م�صاريف �إهالك
عالوة موظفني
مكاف�أة جمل�س الإدارة
بدالت اللجان الأخرى
ر�سوم الت�أمني
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
م�صاريف ت�سويقية واال�شرتاكات
ر�سوم مرافق
م�صاريف االت�صاالت
م�صاريف �إيجارات
نفقات الت�شغيل لل�سيارات
م�صاريف حكومية
م�صاريف ال�سفر
نفقات التقاعد واملعا�شات
م�صاريف توظيف وتدريب املوظفني
م�صاريف التخلي�ص اجلمركي
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة الذمم املدينة (�إي�ضاح )11
م�رصوف خم�ص�ص ق�ضايا
م�صاريف الدعم الفني
انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع (�إي�ضاح )7
امل�صاريف العمومية والإدارية الأخرى
انخفا�ض قيمة املخزون بطيء احلركة (�إي�ضاح )9
انخفا�ض قيمة الآالت واملعدات

�	-21إيرادات �أخرى
ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
منح حكومية
توزيعات الأرباح
ربح من ت�أجري �سيارات نقل وقود
ر�سوم �إدارية و الإيرادات الأخرى
�إيرادات الإيجارات
�إيرادات ت�أجري ال�سفن
�إيرادات �أخرى
�أرباح فوائد
خم�ص�ص بدالت جمل�س الإدارة للعام ال�سابق
خم�ص�ص عالوة املوظفني للعام ال�سابق

2016
ريال قطري
571.902.348
47.102.941
47.754.837
13.600.000
1.697.582
12.876.154
51.427.851
21.842.081
11.987.414
13.649.095
8.608.700
24.594.066
5.808.346
756.117
6.932.484
1.702.191
6.036.986
81.562.538
20.448.205
60.354.437
64.188.047
14.391.075
1.089.223.495

2016
ريال قطري
136.500.000
89.430.204
58.352.903
6.781.854
73.033.266
51.321.655
59.748.633
475.168.515

(تتمة)

( 2015معدلة)
ريال قطري
486.442.640
57.797.600
54.939.813
13.600.000
3.906.776
11.279.511
19.763.170
25.616.695
7.951.775
14.782.872
6.893.931
9.862.438
4.200.351
1.639.533
5.757.131
1.916.469
5.360.124
773.572
5.049.600
44.181.269
136.892.799
129.893.245
133.798
1.048.635.112

2015
ريال قطري
46.713.865
54.600.000
82.497.124
52.880.400
35.987.432
27.287.089
27.158.728
71.425.306
49.642.823
37.823.617
10.882.936
496.899.320
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 -22العائد الأ�سا�سي على ال�سهم
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بق�سمة �صايف ربح ال�سنة املن�سوب مل�ساهمي ال�رشكة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية
القائمة خالل ال�سنة كما يلي:
2016
ريال قطري

ربح ال�سنة املن�سوب ملالكي ال�رشكة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة
العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد

مت احت�ساب املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم كما يلي:

الأ�سهم يف بداية ال�سنة
�أثر الأ�سهم املجانية امل�صدرة ل�سنة 2016
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

883.110.228
91.216.125
9.68
2016
ريال قطري
91.216.125
91.216.125

2015
ريال قطري
1.050.060.646
91.216.125
11.51

2015
ريال قطري
84.459.375
6.756.750
91.216.125

 -23توزيعات الأرباح
وافق م�ساهمي ال�رشكة يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية ال�سنوية املنعقدة بتاريخ  6مار�س  2016توزيع �أرباح نقدية بواقع 8.2
ريال قطري لكل �سهم للم�ساهمني ب�إجمايل  692.566.875ريال قطري لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2015بالإ�ضافة �إىل � 8أ�سهم
جمانية منحة لكل � 100سهم يف ال�رشكة :2014( .وافق امل�ساهمون على توزيع �أرباح نقدية بقيمة  9رياالت لل�سهم الواحد مع
البالغة جمموع  760.134.375ريال قطري).
اقرتح جمل�س الإدارة توزيع  7ريال قطري لل�سهم ب�إجمايل  638.512.875ريال قطري بالإ�ضافة �إىل توزيع �أ�سهم جمانية � 9سهم لكل
� 100سهم املنتهية يف  ٣١دي�سمرب � 2016سوف يتم عر�ض توزيعات الأرباح املقرتحة على اجتماع اجلمعية العامة للموافقة عليها.

 -24القطاعات الت�شغيلية
متار�س املجموعة عملياتها ب�صورة �أ�سا�سية يف جماالت بيع وتوزيع منتجات النفط املكرر والفح�ص الفني لل�سيارات� .إن �أكرث من %95
من �إيرادات املجموعة تنتج من بيع وتوزيع املنتجات البرتولية املكررة.
�إن القطاع اجلغرايف لل�رشكة داخل دولة قطر فقط� .إن القطاع الت�شغيلي هو جزء من املجموعة الذي ميار�س �أن�شطة الأعمال التي
من املمكن �أن تتم من خاللها ك�سب �أرباح �أو تكبد م�رصوفات ،مت�ضمنا ً ذلك الأرباح وامل�رصوفات املتعلقة باملعامالت مع �أطراف �أخرى
باملجموعة .تتم مراجعة نتائج جميع قطاعات الت�شغيل ب�صفة دورية من قبل الرئي�س التنفيذي للمجموعة التخاذ قرارات حول
توزيع املوارد على القطاع وتقييم �أدائه و�ضمان توفر معلومات مالية منفردة لكل قطاع.
�إن نتائج القطاع التي يتم تقدميها �إىل الرئي�س التنفيذي تت�ضمن بنود مت تخ�صي�صها ب�صورة مبا�رشة �إىل القطاع وكذلك التي
مت توزيعها على �أ�سا�س معقول .البنود غري املوزعة تتكون ب�شكل رئي�سي من موجودات ال�رشكة (املركز الرئي�سي للمجموعة)
وم�صاريف املركز الرئي�سي.
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2016

املنتجات
البرتولية املكررة

ريال قطري

الفح�ص الفني
للمركبات

ريال قطري

التعديالت
واال�ستبعادات

ريال قطري

(تتمة)

املوحدة

ريال قطري

الإيرادات
الإيرادات بني القطاعات

13.770.311.728
4.791.187.071

73.631.474
-

()4.791.187.071

13.843.943.202
-

�إجمايل الإيرادات

18.561.498.799

73.631.474

()4.791.187.071

13.843.943.202

�أرباح القطاعات ال�صادر عنها التقرير

1.087.548.538

30.368.917

()142.893.248

975.024.207

التعديالت
واال�ستبعادات
ريال قطري

ريال قطري

الإيرادات
الإيرادات بني القطاعات

13.120.414.732
4.948.637.306

67.086.855
-

()4.948.637.306

13.187.501.587
-

�إجمايل الإيرادات

18.069.052.038

67.086.855

()4.948.637.306

13.187.501.587

�أرباح القطاعات ال�صادر عنها التقرير

1.275.842.575

()16.803.635

()109.067.767

1.149.971.173

2015

املنتجات
البرتولية املكررة
ريال قطري

الفح�ص الفني
للمركبات
ريال قطري

املوحدة

ت�سوية الأرباح
2016
ريال قطري
1.117.917.455
()142.893.248
975.024.207

ربح القطاعات
توزيع الأرباح بني ال�رشكات التابعة

2015
ريال قطري
1.259.038.940
()109.067.767
1.149.971.173

موجودات ومطلوبات القطاعات الت�شغيلية
2016
موجودات القطاعات
مطلوبات القطاع
2015
موجودات القطاعات
مطلوبات القطاع

م�شتقات املنتجات
البرتولية املكررة
ريال قطري
13.826.104.118
6.453.032.200
م�شتقات املنتجات
البرتولية املكررة
ريال قطري
11.223.575.720
3.993.900.685

الفح�ص الفني
للمركبات
ريال قطري
192.081.241
16.939.353
الفح�ص الفني
للمركبات
ريال قطري
161.392.549
16.619.578

التعديالت
واال�ستبعادات
ريال قطري
()2.678.507.368
()2.412.731.612

املوحدة
2016
ريال قطري
11.339.677.991
4.057.239.941

التعديالت
واال�ستبعادات
ريال قطري

املوحدة
2015
ريال قطري

()1.803.901.618
()1.569.211.592

9.581.066.651
2.441.308.671

73

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

(تتمة)

 -25االلتزامات املحتملة واالرتباطات
االرتباطات
االرتباطات الت�شغيلية  -املجموعة كم�ست�أجر

دخلت املجموعة يف الإيجارات التجارية على قطع معينة من الأرا�ضي وبع�ض العقارات ال�سكنية .هذه الإيجارات لها متو�سط عمر
يبلغ ما بني ثالث �إىل خم�س �سنوات مع عدم وجود خيارات جتديد املدرجة يف العقود .ال توجد �أية قيود املفرو�ضة على البنك من جراء
الدخول يف هذه الإيجارات.
احلد الأدنى من الإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية غري القابلة للإلغاء كما يف  31دي�سمرب  2016هي
على النحو التايل.
2016
ريال قطري

خالل �سنة واحدة
بعد �سنة واقل من خم�س �سنوات
�أكرث من خم�س �سنوات

20.607.104
38.076.713
3.295.480
61.979.297

2015
ريال قطري
13.418.695
22.607.483
55.112.050
91.138.228

االرتباطات الت�شغيلية  -املجموعة كم�ؤجر

دخلت املجموعة يف ت�أجري امل�ساحات التجارية يف حمطات الوقود وخزانات وقود الديزل ،وامل�شاريع امل�شرتكة املحلية والعمالء الدوليني.
هذه العقود غري القابلة للإلغاء لديهم ال�رشوط املتبقية �أقل من �سنة واحدة .ت�شمل جميع عقود الإيجار �رشط لتمكني تعديل بالزيادة
من قيمة الإيجار على �أ�سا�س �سنوي وفقا ً لظروف ال�سوق ال�سائدة.
2016
ريال قطري

خالل �سنة واحدة

ارتباطات ر�أ�س مالية

ارتباطات ر�أ�س مالية

149.879.275
2016
ريال قطري
185.143.753

2015
ريال قطري
171.788.161

2015
ريال قطري
386.885.485

االرتباطات الر�أ�سمالية لعام  2016متثل بناء  12حمطات البنزين �إ�ضافية مببلغ  185.143.753ريال قطري ( 386.885.485 :2015ريال
قطري وتخ�ص بناء  18حمطة).
االلتزامات املحتملة

�ضمانات بنكية
خطابات االئتمان

2016
ريال قطري
4.961.278
57.961.391

2015
ريال قطري
125.255
1.200.397

تتوقع املجموعة �أي التزامات مادية �سوف تن�ش�أ من خطابات ال�ضمان واالعتمادات املذكورة �أعاله ،التي ت�صدر يف �سري العمل العادي.
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�	-٢٦إدارة املخاطر املالية
( )١خماطر االئتمان
تن�سب خماطر ائتمان املجموعة يف الأ�سا�س للذمم التجارية املدينة والذمم املدينة الأخرى وم�ستحقات من �أطراف ذات عالقة والأر�صدة
البنكية .ت�سعى املجموعة للحد من خماطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء بو�ضع حدود ائتمان للعمالء الأفراد ور�صد الذمم املدينة
القائمة .يتم القيام بتقييمات االئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باالئتمان ويتم اعتمادها من جانب �إدارة املجموعة.
خماطر االئتمان على الأر�صدة لدى البنوك حمدودة لأن الأطراف املقابلة هي بنوك ذات ت�صنيفات ائتمانية عالية م�سندة لها من قبل
وكاالت ت�صنيف ائتمان عاملية .يتم االحتفاظ بالأر�صدة البنكية لدى بنوك مرموقة داخل وخارج قطر .ونظرا ل�سمعة هذه البنوك ال
تتوقع الإدارة �إخالل هذه البنوك بالتزاماتها.
تقوم ال�رشكة بتكوين خم�ص�ص للذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها وتتم مراجعة تقدير مثل هذا املخ�ص�ص على نحو دوري ويتم
و�ضعه على �أ�سا�س كل حالة على حدة .يرجى الرجوع �إىل الإي�ضاح رقم  11لأعمار الذمم التجارية املدينة.

( )٢خماطر ال�سيولة
�إجمايل مطلوبات املجموعة غري حمملة بفوائد وتدير املجموعة خماطر ال�سيولة باالحتفاظ باحتياطيات منا�سبة وبالر�صيد امل�ستمر
للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومقارنة اال�ستحقاقات للموجودات واملطلوبات املالية.
فيما يلي اال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية مت�ضمنة مدفوعات م�رصوفات التمويل وبا�ستبعاد �أثر اتفاقيات املقا�صة� ،إن
وجدت.
2016
م�ستحق لأطراف ذات عالقة
ذمم جتارية دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى

2015
م�ستحق لأطراف ذات عالقة
ذمم جتارية دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى

القيمة الدفرتية

ريال قطري
3.423.039.289
497.788.536
3.920.827.825
القيمة الدفرتية
ريال قطري
1.878.995.812
471.708.198
2.350.704.010

�إجمايل تدفقات نقدية
تعاقدية غري خم�صومة

ريال قطري

()3.423.039.289
()497.788.536
()3.920.827.825
�إجمايل تدفقات نقدية
تعاقدية غري خم�صومة
ريال قطري
()1.878.995.812
()471.708.198
()2.350.704.010

�أقل من �سنة

� 5-1سنة

ريال قطري

ريال قطري

()3.423.039.289
()497.788.536
()3.920.827.825

-

�أقل من �سنة

� 5-1سنة

ريال قطري

ريال قطري

()1.878.995.812
()471.708.198
()2.350.704.010

-

( )3خماطر ال�سوق
(�أ) خماطر �سعر ال�سهم

تتعر�ض املجموعة ملخاطر �سعر ال�سهم فيما يتعلق باملوجودات املالية املتاحة للبيع .تقوم املجموعة بتقييم القيمة ال�سوقية
احلالية والعوامل الأخرى مت�ضمنة التقلبات االعتيادية يف �سعر ال�سهم للأوراق املالية املدرجة والعوامل الأخرى ذات العالقة مثل
التقارير الدورية من مدير اال�ستثمار املتعلقة بالأ�سهم غري املدرجة بغر�ض تقييم خماطر ال�سوق.
يتوقع �أن ينتج عن الزيادة �أو النق�ص بن�سبة  %10يف القيم ال�سوقية ملحفظة اال�ستثمارات املتاحة للبيع املدرجة للمجموعة ،زيادة �أو
نق�ص مببلغ 166مليون ريال قطري ( 164مليون ريال قطري يف  )2015يف املوجودات وحقوق امللكية للمجموعة.
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(ب) خماطر العمالت

�إن خماطر العمالت هي اخلطر من تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب تقلبات �أ�سعار العمالت الأجنبية� .إن العملة الوظيفية
لل�رشكة واملعامالت اجلوهرية بالعمالت الأجنبية تتم بعمالت مربوطة بالدوالر الأمريكي لذلك ترى الإدارة �أن تعر�ض ال�رشكة ملخاطر
العمالت �ضئيل.

�إدارة خماطر ر�أ�س املال

تدير املجموعة ر�أ�سمالها ل�ضمان مقدرتها على العمل على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرار ،ويف نف�س الوقت حتقيق احلد الأق�صى من العائد
للم�ساهمني من خالل اال�ستغالل الأمثل للقرو�ض وحقوق امللكية .علما بان اال�سرتاتيجية العامة للمجموعة مل يطر أ� عليها تغيري
مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة.

 -27تعديل �أر�صدة �سنوات �سابقة
خالل �سنة  ،2016قامت ال�رشكة بتعديل الأخطاء التالية-:
متثل املوجودات املالية املتاحة للبيع ا�ستثمارات يف �أ�سهم كيانات مدرجة يف بور�صة قطر .مت �إجراء التعديل نتيجة حلدوث انخفا�ض
كبري يف القيمة ال�سوقية للأ�سهم ،والتي ا�ستوفت �رشوط خ�سائر انخفا�ض القيمة ليتم �إدراجها يف ح�ساب الربح �أو اخل�سارة كما يف
 31دي�سمرب  2015وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم " 39الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س" .اعرتفت ال�رشكة بهذا االنخفا�ض يف ح�ساب
احتياطي القيمة العادلة بدال ً من �إدراجه �ضمن ح�ساب الربح �أو اخل�سارة يف ال�سنة ال�سابقة .نتيجة لذلك ،مت تعديل البيانات املالية
لل�سنة ال�سابقة بحيث تعك�س ت�أثري خ�سارة انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع يف احل�سابات التالية.
ت�شمل املمتلكات والآالت واملعدات لل�رشكة املبنى الذي ي�ستخدم جزئيا ً من قبل ال�رشكة وجزئيا ً لتوليد �إيرادات الإيجار .يعترب اجلزء
املخ�ص�ص لتوليد �إيرادات الإيجار جزء جوهري وميكن حتديده ب�صورة م�ستقلة وهو ما يتوافق مع معيار املحا�سبة الدويل رقم 40
"اال�ستثمارات العقارية" والذي ين�ص على اعتبارها كا�ستثمارات عقارية .نتيجة لذلك ،مت �إعادة ت�صنيف جزء من بناء من املمتلكات
والآالت واملعدات �إىل العقارات اال�ستثمارية ب�صايف القيمة الدفرتية.
ت�شمل املمتلكات والآالت واملعدات لل�رشكة حمطات الوقود التي ت�ستخدم جزئيا لتوليد �إيرادات الإيجار .يعترب اجلزء املخ�ص�ص لتوليد
�إيرادات الإيجار جزء جوهري وميكن حتديده ب�صورة م�ستقلة وهو ما يتوافق مع معيار املحا�سبة الدويل رقم " 40اال�ستثمارات العقارية"
والذي ين�ص على اعتبارها كا�ستثمارات عقارية .نتيجة لذلك ،مت �إعادة ت�صنيف جزء من بناء من املمتلكات والآالت واملعدات �إىل
العقارات اال�ستثمارية ب�صايف القيمة الدفرتية.
تت�ضمن الذمم املدينة التجارية للمجموعة ر�صيد عميل مت �إ�صدار فواتري زائدة له العام املا�ضي ب�سبب الفرق بني �سعر العقد وال�سعر
العادي للعمالء الآخرين ،خالل ال�سنة قامت املجموعة بتعديل الر�صيد يف الأرباح املدورة والذمم التجارية املدينة للعام ال�سابق.
يت�ضمن ح�ساب الأر�صدة الدائنة للمجموعة م�صاريف متعلقة بالفرتة املالية ال�سابقة .خالل العام قامت املجموعة بتعديل الر�صيد
يف الأرباح املدورة والذمم التجارية الدائنة للعام ال�سابق.
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يلخ�ص اجلدول التايل الت�أثري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة- :
�أر�صدة متعلقة ببيان املركز املايل

الر�صيد
كما مت عر�ضه �سابقا ً

ريال قطري

املمتلكات والآالت واملعدات
ا�ستثمارات عقارية
الذمم التجارية املدينة
ذمم جتارية دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
احتياطي القيمة العادلة
الأرباح املدورة
احل�صة غري امل�سيطرة
�أر�صدة متعلقة ببيان الربح
�أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر

�إيرادات
م�صاريف �إدارية وعمومية

1.657.631.886
802.507.610
1.808.714.609
442.373.222
1.669.059
5.630.043.950
274.987.562
الر�صيد
كما مت عر�ضه �سابقا ً

ريال قطري

13.228.031.455
886.106.713

التعديل

ريال قطري
()165.367.568
165.367.568
()40.529.868
29.334.976
136.892.799
()203.058.267
()3.699.376

التعديل

ريال قطري
()40.529.868
162.528.399

الر�صيد املع ّدل
كما يف  31دي�سمرب 2015

ريال قطري

1.492.264.318
967.875.178
1.768.184.741
471.708.198
138.561.858
5.426.985.683
271.288.186
الر�صيد املع ّدل
كما يف  31دي�سمرب 2015

ريال قطري

13.187.501.587
1.048.635.112

�	-28أمر مهم
كما يف  31دي�سمرب  ،2016تعر�ضت املجموعة ملخاطر من مورد واحد ناجت عن فروق الأ�سعار لل�سنوات املالية ال�سابقة .اعرتفت املجموعة
بامل�شرتيات على �أ�سا�س معادلة ال�سعر املعتمد ،يف حني �أن املورد ي�سجل تلك املبيعات ب�شكل خمتلف.
بناءً على �أهمية املبالغ املتنازع عليها ،عقدت �إدارة املجموعة العديد من االجتماعات مع �إدارة املورد وجميع الأطراف الأخرى املعنية
حلل هذا النزاع يف �أقرب وقت ممكن.
ترى الإدارة �أنه ال يوجد هناك م�س�ؤولية �إ�ضافية على ال�رشكة .كما �أنهم يعتقدون �أنه ال يوجد �أ�سا�س لأي مطالبات �إ�ضافية ،و�سوف
يتم حل هذه امل�س�ألة.

� -29أرقام املقارنة
متت �إعادة ت�صنيف �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة ،متى كان ذلك �رضوريا ً ،لتتفق مع طريقة العر�ض لل�سنة احلالية .ال ت�ؤثر �إعادة
الت�صنيفات على �صايف الربح �أو �صايف املوجودات �أو حقوق ملكية ال�صادر عنها التقرير �سابقا ً بخالف �أثر التعديالت على �أر�صدة
ال�سنوات ال�سابقة املف�صح عنها.
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