�شركة قطر للوقود �ش.م.ق.ع ("وقود")
دعوة اجلمعية العمومية ال�سنوية،
تقرير جمل�س الإدارة والبيانات املالية املوحدة
دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية
يت�شرف جمل�س �إدارة قطر للوقود ("وقود") بدعوة امل�ساهمني الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية لل�شركة الذي �سيعقد يف متام ال�ساعة الرابعة
والن�صف من م�ساء يوم الإثنني املوافق  2019/03/25فندق ريتز  -كارلتون ،ويف حالة عدم اكتمال الن�صاب �سوف يعقد الإجتماع الثاين للجمعية العادية يوم الإثنني
املوافق  2019/04/01يف نف�س الوقت وهو ال�ساعة الرابعة والن�صف واملكان قاعــة عبد اهلل بن حمد العطية يف برج وقود وذلك ملناق�شة جدول الأعمال املبني �أدناه

جدول �أعمال اجلمعية العمومية العادية:
�سماع كلمة رئي�س جمل�س الإدارة.
.1
مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2018/12/31
.2
مناق�شة تقرير مراقب احل�سابات اخلارجي عن ميزانية ال�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف .2018/12/31
.3
الت�صديق على امليزانية العمومية لل�شركة .2018/12/31
.4
املوافقة على اقرتاح الإدارة على توزيع أرباح نقدية بن�سبة  %80عن عام . 2018
.5
مناق�شة وامل�صادقة على تقرير احلوكمة للعام املايل .2018
.6
�	.7إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2018/12/31وحتديد مكاف�آتهم.
املوافقة على تعيني مراقب خارجي للح�سابات للعام املايل  2019وحتديد �أتعابه.
.8
مالحظة:
• قبل مدة �سبعة �أيام من تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية �سيكون متوفراً مبوقع ال�شركة بربج وقود باخلليج الغربي بياناً تف�صيلياً يو�ضح املكاف�آت ور�سوم ح�ضور
التح�صل عليها بوا�سطة رئي�س جمل�س الإدارة �أو ب�أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س.
اجلل�سات والنفقات واملزايا واالمتيازات� ،إن كانت ،والتي مت
ّ
• يرجى التكرم باحل�ضور �إىل قاعة الإجتماع قبل موعد الإجتماع ب�ساعة على الأقل لت�سهيل �إجراءات الت�سجيل.
• يف حالة تعذّر ح�ضوركم �شخ�صياً ،يرجى توكيل �شخ�ص آخر لينوب عنكم يف ح�ضور الإجتماع املذكور وذلك با�ستخدام النموذج املتاح على موقع ال�شركة الإلكرتوين
( .)www.woqod.comوبالن�سبة لل�شركات يجب �إح�ضار الكتاب موقع و ممهور بختم ال�شركة لل�شخ�ص املفو�ض بح�ضور الإجتماع.
• ال يجوز منح وكيل غري م�ساهم �أو ع�ضو يف جمل�س إدارة التوكيل .كما يجب �أن ال يتجاوز عدد الأ�سهم التي يف حوزة الوكيل عن  ٪5من ر�أ�س املال املدفوع
(� )4,971,279سهم.
• يتم توزيع الأرباح يف يوم العمل التايل للجمعية العمومية وذلك من �أي فرع من فروع بنك قطر الوطني.
• تعترب الدعوة دعوة قانونية جلميع امل�ساهمني دون احلاجة �إىل �إر�سال دعوات خا�صة عرب الربيد وفقا للقانون رقم ( )11ل�سنة .2015
تقرير جمل�س االدارة  -ملخ�ص
وا�صلت وقود م�سرية التنمية والتحول الإيجابي يف عام  ،2018حيث �أظهرت جميع م�ؤ�شرات الأداء نتائج جيدة.
وتويل وقود �أولوية ق�صوى للجودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة يف موقع العمل حيث �أبدت امل�ؤ�شرات حت�سن ملحوظاً يف معدالت احلوادث والأمان وال�سالمة مقارنة
بالعام املا�ضي.
بلغ �صايف الدخل العائد للم�ساهمني  1.160مليون ريال يف العام  2018مقارنة بـ 964مليون ريال يف العام � 2017أي بزيادة قدرها  .%20وحقق العائد على ال�سهم منوا
مبعدل  %20حيث بلغ 11.7ريال يف العام  2018مقارنة بـ  9.7ريال يف العام  .2017وتعزى هذه النتائج املمتازة ب�شكل كبري لل�سيا�سات التي اتبعتها ال�شركة خالل العامني
املا�ضيني من �أجل حت�سني كفاءة العمليات وتر�شيد النفقات.
حققت ال�شركة رقما قيا�سيا من خالل افتتاحها لـ  32حمطة للوقود يف العام  2018وبزيادة مقدارها  %62من عدد املحطات التي افتتحتها منذ ت�أ�سي�سها يف العام .2002
مل تكتف ال�شركة ببناء حمطات الوقود فقط بل قامت �أي�ضا باالرتقاء مب�ستوى كفاءة وفاعلية املحطات القائمة عن طريق زيادة اعداد م�ضخات الوقود بن�سبة .%61
وقد �أدى ذلك لتقليل الزمن الذي ي�ستغرقه تزويد املركبات بالوقود يف املحطات ورفع من م�ستوى ر�ضا العمالء.
وتهدف ال�شركة اىل الو�صول بعدد حمطات الوقود اىل  134حمطة يف العام .2020
اما فيما يتعلق مببيعات املنتجات البرتولية ،فقد حققت وقود مبيعات قيا�سية و�صلت اىل  10.3مليار لرت يف عام  2018بن�سبة زيادة كلية بلغت  %4.2باملقارنة مع العام
 .2017اما مبيعات وقود الطائرات فقد بلغت ن�سبة منوها �أكرث من  %10حيث و�صلت كمية املبيعات زهاء الـ  5مليار لرت.
جنحت وقود يف جتديد اتفاقية بيع و�شراء املنتجات البرتولية (التي تخ�ضع للتنظيم احلكومي) وكذلك اتفاقية بيع و�شراء وقود الطائرات مع قطر للبرتول ملدة
� 5سنوات �إ�ضافية وجتديد اتفاقية توريد وقود ال�سفن ملدة عامني .كما تقدمت خطوات جتديد الإمتياز ملدة خم�س �سنوات باملوافقة عليه من جمل�س الوزراء املوقر,
و�سيوفر جتديد االتفاقيتني واالمتياز املزيد من اال�ستقرار لعمليات ال�شركة وي�ساعد يف حتقيق منوها امل�ستقبلي.
�أكملت وقود تو�سعة ت�سهيالت البيتومني ب�إ�ضافة �سعة تخزينية جديدة تبلغ  15.000طن مرتى� .ستمكن هذه الزيادة ال�شركة من االحتفاظ بح�صتها يف ال�سوق وتزويد
العمالء مبنتج البيتومني ب�أ�سعار تناف�سية .علما ب�أن باقي االعمال يف م�شروع الت�سهيالت �ستكتمل يف ابريل القادم� .أما بالن�سبة لل�شركات التابعة لوقود ،فقد ارتفع
حجم �إيرادات ومبيعات �شركة قطر لوقود الطائرات "كيوجت" ب�أكرث من  %45و %10على التوايل .ورفعت �شركة وقود لفح�ص املركبات "فاح�ص" �إيراداتها ب�أكرث
من  %50يف عام  ،2018حيث وقعت ال�شركة اتفاقية جديدة مدتها � 5سنوات مع وزارة الداخلية يف �شهر يونيو  2018ومن ثم �ستبقى اجلهة الوحيدة املفو�ضة بالقيام
ب�أعمال فح�ص املركبات يف دولة قطر� .أما �شركة وقود للخدمات البحرية فقد حققت �أرباحا �صافية بلغت  47مليون ريال مقارنة بـ 29مليون ريال عن العام .2017
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تقرير مدقق الح�سابات الم�ستقل

�إىل ال�سادة امل�ساهمني يف �شركة قطر للوقود �ش.م.ق.ع"(.وقود")
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
الر�أي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة ل�شركة قطر للوقود �ش.م.ق.ع"( .وقود") ("ال�شركة") وال�شركات التابعة لها ("املجموعة") ،والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املوحد كما
يف  31دي�سمرب  2018والبيانات املوحدة للربح �أو اخل�سارة ،والربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر ،والتدفقات 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  2018و�أدائها املايل املوحد
وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
�أ�سا�س الر�أي
لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق .قمنا مبزيد من التو�ضيح مل�س�ؤوليتنا وفقا لتلك املعايري يف اجلزء اخلا�ص مب�س�ؤوليات املدقق 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.
�أمور التدقيق الأ�سا�سية
�إن �أمور التدقيق الأ�سا�سية وفقاً 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�أياً منف�صالً عن هذه الأمور.
راجع �إي�ضاحات  2و 3حول البيانات املالية املوحدة
و�صف �أمور التدقيق الأ�سا�سية
الإنتقال وتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم " 9الأدوات املالية"
ركزنا على هذا الأمر نظرا لأن:
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم " 9الأدوات املالية" ( كما يذكر "املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )"9الذي طبقته املجموعة يف  1يناير :2018
• يتطلب معاجلات حما�سبية معقدة ،تت�ضمن ا�ستخدام تقديرات و�أحكام ي�ستند عليها حتديد التعديالت التي يتم �إدخالها عند االنتقال،
• و نتج عنه تغري جوهري يف العمليات والبيانات وال�ضوابط التي مل تخ�ضع �سابقا لالختبار.
• كان التعديل الذي �أجري على الأرباح املدورة نتيجة لالنتقال للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9مبلغ  118.381.862ريال قطري كما يف  1يناير  ،2018قامت املجموعة
�أي�ضا" باالعرتاف مببلغ  34.251.907مليون ريال قطري كخ�سائر ائتمانية متوقعة للموجودات املالية خالل  2018يف بيات الربح واخل�سارة املوحد نتيجة تطبيق املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم .9
كيفية تناول الأمر يف �أعمال التدقيق
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر ،من بني �أمور �أخرى ،ما يلي:
• تقييم مدى مالئمة اختيار الإدارة لل�سيا�سات املحا�سبية على �أ�سا�س متطلبات املعايري اجلديدة ،وفهمنا للأعمال واملمار�سات املتبعة يف هذا القطاع.
• تقييم العملية التي تتبعها الإدارة يف اختيار نهج "اخل�سائر االئتمانية املتوقعة".
• تقييم مدى معقولية افرتا�ضات � /أحكام الإدارة الأ�سا�سية حول قرارات الت�صنيف والقيا�س.
• �إ�شراك متخ�ص�صني يف �إدارة املخاطر املالية لتحدي الإفرتا�ضات والأحكام امل�ستخدمة يف هذا النهج.
• تقييم مدى اكتمال ودقة ومالئمة املعلومات الرئي�سية التي ا�ستخدمتها الإدارة يف �إعداد تعديالت االنتقال واحت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة خالل العام.
• تقييم اكتمال ودقة ومالئمة الإف�صاحات بالرجوع �إىل متطلبات املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة.
راجع �إي�ضاحات 2و3و  4حول البيانات املالية املوحدة
و�صف �أمور التدقيق الأ�سا�سية
املمتلكات والآالت واملعدات
ركزنا على هذا الأمر نظراً لأن:
• حتديد الأعمار الإنتاجية وم�صروف الإهالك لبند البواخر �ضمن املمتلكات والآالت واملعدات يتطلب من الإدارة �إجراء �أحكام وتقديرات هامة؛
ً
م�ستقل يف تقييم العقارات لتحديد قيمة العقارات كما يف 31
• �ضمن ر�صيد املمتلكات وا ّالالت واملعدات ،احتفظت املجموعة ب�أرا�ضي حتت منوذج �إعادة التقييم وعينت خب ًريا
دي�سمرب  .2018وقد قام خبري التقييم با�ستخدام �أحكام خا�صة يف حتديد مناذج التقييم واملدخالت �إىل النماذج.
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�شركة قطر للوقود �ش.م.ق.ع ("وقود")
دعوة اجلمعية العمومية ال�سنوية،
تقرير جمل�س الإدارة والبيانات املالية املوحدة
م�س�ؤوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة

كيفية تناول الأمر يف �أعمال التدقيق
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر ،من بني �أمور �أخرى ،ما يلي:
• تقييم عملية تقدير املجموعة للأعمار االنتاجية والقيم الباقية؛
• مقارنة ومرجعية الأعمار االنتاجية والقيم الباقية على �أ�سا�س معرفتنا بالقطاع لتحديد مالئمتها؛
• 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 مالءمة الإفرتا�ضات الرئي�سية بناء على معرفتنا بالقطاع،
• �إعادة احت�ساب م�صروف الإهالك ومقارنته مب�صروف الإهالك الوارد يف البيانات املالية املوحدة،
• تقييم مو�ضوعية وا�ستقاللية وكفاءة خبري التقييم الذي عينته املجموعة،
• �إ�شراك خربائنا يف التقييم العقاري لتقييم مدى مالءمة االفرتا�ضات التي ا�ستخدمها خبري التقييم
• تقييم كفاية �إف�صاحات املجموعة يف البيانات املالية املوحدة متا�شي ًا مع املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة.
راجع �إي�ضاحات 2و3و  21حول البيانات املالية املوحدة
و�صف �أمور التدقيق الأ�سا�سية
االعرتاف بالإيرادات
• ركزنا على هذا الأمر لأن الإيرادات بلغت  23.149.150.005ريال قطري لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  17.371.858.012 :2017( 2018ريال قطري) بن�سبة منو ٪33
• قامت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ بتطبيق املعيار اﻟدوﻲﻟ للتقارير املالية رﻗم  ١٥الإيرادات �ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول اﻋﺗﺑﺎر ًا ﻣن  ١يناير .٢٠١٨
• الإيرادات هي مقيا�س هام ت�ستخدم لتقييم �أداء املجموعة وينتج من م�صادر متنوعة .يف حني �أن االعرتاف وقيا�س االيرادات لي�س معقداً �إ بالن�سبة للمجموعة ،فقد يتم
الإعرتاف بالإيرادات ب�شكل غري مالئم من �أجل حت�سني نتائج الأعمال وحتقيق منو ايرادات مبا يتما�شى مع �أهداف املجموعة ،مما يزيد من خطر الأخطاء اجلوهرية.
كيفية تناول الأمر يف �أعمال التدقيق
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر ،من بني �أمور �أخرى ،ما يلي:
• تقييم مدى مالئمة اختيار ال�سيا�سات املحا�سبية على �أ�سا�س متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،15وفهمنا للأعمال وممار�سات القطاع.
• �إ�شراك خرباء تكنولوجيا املعلومات لدينا يف فح�ص عملية االعرتاف بالإيرادات ،والتي ت�شمل اختبار ال�ضوابط الألية ،مبا يف ذلك مواجهة ال�ضوابط بني �أنظمة تكنولوجيا
املعلومات املختلفة وت�صميم وفعالية الت�شغيل على ت�سجيل معامالت الإيرادات.
• تقييم ما �إذا كانت معامالت املبيعات من كل اجلوانب �سواء من جانب تاريخ بيان املركز املايل وكذلك �إ�شعارات اخل�صم ال�صادرة بعد نهاية ال�سنة مت ت�سجيلها يف الفرتة
ال�صحيحة.
• فح�ص القيود اليومية املدرجة يف ح�سابات الإيرادات ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على التعديالت اليدوية و�أي بنود غري عادية �أو غري منتظمة.
• تقييم مدى اكتمال ودقة ومالئمة الإف�صاحات املطلوبة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم .15

معلومات �أخرى

�إن جمل�س الإدارة امل�س�ؤول عن املعلومات الأخرى .ت�شمل املعلومات الأخرى املعلومات الواردة يف التقرير 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 هذا التاريخ.
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 التدقيق� ،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.
عند قراءة الأق�سام املتبقية من التقرير ال�سنوي� ،إذا تو�صلنا اىل وجود �أخطاء جوهرية عندها يتحتم علينا االت�صال مبجل�س الإدارة.

م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة عن 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 مدقق
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.
• 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 مدقق 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 مدقق احل�سابات .ومع ذلك ،ف�إن الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية قد تت�سبب يف �أن
تقوم املجموعة بالتوقف عن موا�صلة �أعمالها وفقا 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�شراف 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 يعتقد ب�شكل معقول
�أنها ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا وال�ضمانات ذات ال�صلة ،متى كان ذلك ممكنا.
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 مدقق 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 �ضرورية لأغرا�ض التدقيق .حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حما�سبية منتظمة وتتفق بياناتها املالية املوحدة مع تلك
ال�سجالت .بالإ�ضافة اىل ذلك قمنا ب�إجراء اجلرد الفعلي ملخزون ال�شركة وفقا للمبادئ املقررة .وقمنا بقراءة تقرير جمل�س الإدارة والذي �سوف يعر�ض �ضمن التقرير ال�سنوي،
واملعلومات املالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر و�سجالت ال�شركة .مل يرد �إىل علمنا وقوع �أية خمالفات لقانون ال�شركات التجارية القطري رقم  11ل�سنة � 2015أو لبنود النظام
الأ�سا�سي لل�شركة و�أية تعديالت عليه خالل ال�سنة ميكن �أن يكون لها �أثر جوهري على بيان املركز املايل املوحد لل�شركة �أو �أدائها كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2018
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�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�شكل عادل وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن الرقابة الداخلية التي حتدد الإدارة �أنها
�ضرورية 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.

بيان الربح �أو الخ�سارة المخت�صر الموحد

بيان المركز المالي المخت�صر الموحد

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ٢٠١8
مت عر�ض الأر�صدة بالألف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة �إىل خالف ذلك

كما يف  ٣١دي�سمرب2018
مت عر�ض الأر�صدة بالألف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة �إىل خالف ذلك

201٨

201٧

املوجودات
املوجودات غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
إ�ستثمارات عقارية
إ�ستثمارات مالية
ال�شهرة
�إجمايل املوجودات غري املتداولة

2.661.163
906.226
1.485.015
132.935
5.185.339

1.707.437
909.121
1.630.919
132.935
4.380.412

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

422.450
433.896
2.517.504
220.404
4.995.186
8.589.440
13.774.779

414.316
529.102
2.295.551
448.395
4.363.470
8.050.834
12.431.246

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
إحتياطي قانوين
إحتياطي القيمة العادلة
فائ�ض �إعادة التقييم
�أرباح مدورة
حقوق امللكية املن�سوبة مل�ساهمي ال�شركة الأم
ح�ص�ص غري م�سيطرة
�إجمايل حقوق امللكية

994.256
497.791
()7.485
531.793
6.014.885
8.031.240
247.383
8.278.623

املطلوبات
مطلوبات غري متداولة
م�ستحق لأطراف ذات عالقة
إلتزامات الت�أجري التمويلي
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

232.776
25.441
91.544
349.761

مطلوبات متداولة
م�ستحق لأطراف ذات عالقة
إلتزامات الت�أجري التمويلي
ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى
�إجمايل املطلوبات املتداولة
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

4.396.582
6.325
743.488
5.146.395
5.496.156
13.774.779

994.256
497.128
()128.075
5.708.491
7.071.800
290.060
7.361.860
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الإيرادات
تكلفة الإيرادات
إجمايل الربح

2018
23.149.150
()22.000.565
1.148.585

2017
17.371.858
()16.192.712
1.179.146

�إيرادات �أخرى
م�صروفات عمومية و�إدارية
�صايف ربح ال�سنة

466.956
()371.577
1,243,964

345.699
()428.773
1.096.072

من�سوب �إىل:
امل�ساهمني بال�شركة
ح�ص�ص غري م�سيطرة
�صايف ربح ال�سنة
العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد (بالريال القطري لل�سهم)

130.532
130.532
4.229.516
709.338
4.938.854
5.069.386
12.431.246

1.160.112
83.852
1.243.964

964.117
131.955
1.096.072

11.67

9.70

بيان الربح �أو الخ�سارة والدخل ال�شامل الآخر الموحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ٢٠١٨

مت عر�ض الأر�صدة بالألف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة �إىل خالف ذلك
�صايف ربح ال�سنة

201٨
1.243.964

201٧
1.096.072

بنود الدخل ال�شامل الآخر

بنود مت أو �سوف يتم �إدراجها الحقاً يف الربح �أو اخل�سارة

�صايف التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املالية

بنود لن يتم تبويبها الحقاً يف الربح �أو اخل�سارة

()262.120

-

�صايف التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املالية
فائ�ض �إعادة التقييم لل�سنة

140.326
531.793

-

�إجمايل الدخل ( /اخل�سارة) ال�شاملة الأخرى لل�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

672.119
1.916.083

()262.120
833.952

من�سوب �إىل:
امل�ساهمني بال�شركة
ح�صة غري م�سيطرة

1.829.770
86.313
1.916.083

710.473
123.479
833.952

مالحظة :البيانات املالية املن�شورة �أعاله لي�ست هي الن�سخة الكاملة من البيانات املالية املوحدة .ي�صدر تقرير التدقيق املن�شور ملدقق احل�سابات امل�ستقل على
الن�سخة الكاملة من البيانات املالية املوحدة املتاحة على موقع ال�شركةwww.woqod.com :

اعتمد جمل�س الإدارة هذه البيانات املالية املخت�صرة املوحدة املرحلية بتاريخ  ٢٥فرباير  ٢٠١٩ووقع عليها نيابة عن املجل�س:

�أحمد �سيف ال�سليطي
رئي�س جمل�س الإدارة

يعقوب حبيقة
كي بي �إم جي
�سجل مراقبي احل�سابات القطري رقم ()289
برتخي�ص من هيئة قطر للأ�سواق املالية :مدقق خارجي
رخ�صة رقم 120153

�سعد را�شد املهندي
الرئي�س التنفيذي
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