�شركة قطر للوقود (وقود) �ش.م.ق.ع.
البيانات املالية املخت�صرة املوحدة املرحلية لل�ستة
�أ�شهر املنتهية يف  ٣٠يونيو ٢٠١9
بيان المركز المالي المخت�صر الموحد

تقرير مدقق الح�سابات الم�ستقل حول مراجعة البيانات المالية المخت�صرة الموحدة المرحلية �إلى مجل�س �إدارة
�شركة قطر للوقود (وقود) �ش.م.ق.ع.

كما يف  30يونيو ٢٠١9
(مت عر�ض الأر�صدة ب�أالف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة �إىل خالف ذلك)
املوجودات
املوجودات غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
ا�ستثمارات عقارية
ا�ستثمارات مالية
ال�شهرة
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
املوجودات املتداولة
خمزون
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 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
املطلوبات
املطلوبات غري املتداولة
ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى
التزامات الت�أجري التمويلي
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
املطلوبات املتداولة
التزامات الت�أجري التمويلي
ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى
�إجمايل املطلوبات املتداولة
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

 ٣٠يونيو ٢٠١9
(مراجعة)

 ٣١دي�سمرب ٢٠١8
(مدققة)

٢٬٨٩٦٬٥٩٣
٨٨٩٬٥٠٥
١٬٥١٧٬٩١٩
١٣٢٬٩٣٥
٥٬٤٣٦٬٩٥٢

2٬661٬163

906.226
1٬485٬015
132٬935
5٬185٬339

٣٦٢٬٣٤٩
٢٬٠٤٤٬٧٤٥
١٧٨٬٢٢٨
٤٬٠١١٬١٤٦
٦٬٥٩٦٬٤٦٨
١٢٬٠٣٣٬٤٢٠

422.450
٢٬٩٥١٬٤٠٠
220.404
4٬995٬186
8٬589٬440
13٬774٬779

٩٩٤٬٢٥٦
٤٩٨٬٩١٥
٣٥٬٨٠٩
531٬793
٥،٧٥٠٬٠٧١
٧،٨١٠٬٨٤٤
١٨٤٬٠٩١
٧٬٩٩٤٬٩٣٥

994٬256
497٬791
()7٬485
531٬793
6٬014٬885
8٬031٬240
247٬383
8٬278٬623

232٬776
١٠٠٬٨٤٩
٩٧٬٦٨٦
٤٣١٬٣١١

232٬776
25٬441
91٬544
349٬761

١٨٬٢٢٥
٣٬٥٨٨٬٩٤٩
٣٬٦٠٧٬١٧٤
٤٬٠٣٨٬٤٨٥
١٢٬٠٣٣٬٤٢٠

6٬325
٥٬١٤٠٬٠٧٠
5٬146٬395
5٬496٬156
13٬774٬779

اعتمد جمل�س الإدارة هذه البيانات املالية املخت�صرة املوحدة املرحلية بتاريخ  17يوليو  ٢٠١9ووقع عليها نيابة عن املجل�س:

�أحمد �سيف ال�سليطي
رئي�س جمل�س الإدارة
17/07/2019 18:38

�سعد را�شد املهندي

الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي

املقدمة
لقد قمنا مبراجعة املركز املايل املخت�صر املوحد املرفق ل�شركة قطر للوقود (وقود) �ش.م.ق.ع.
("املجموعة") كما يف  ٣٠يونيو  ،٢٠١9وبيان الربح �أو اخل�سارة املخت�صر املوحد ،وبيان الربح �أو
اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املخت�صر املوحد ،وبيان التغريات يف حقوق امللكية املخت�صر املوحد،
وبيان التدفقات النقدية املخت�صر املوحد لل�ستة �أ�شهر املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�ضاحات حول
البيانات املالية املخت�صرة املوحدة املرحلية.

النتيجة
ا�ستنادا �إىل مراجعتنا ،مل يتبادر �إىل علمنا ما يجعلنا نعتقد ب�أن البيانات املالية املخت�صرة املوحدة
املرحلية كما يف ولفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  ٣٠يونيو  ٢٠١9مل يتم �إعدادها ،من جميع
اجلوانب اجلوهرية ،وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم " ٣٤التقارير املالية املرحلية".

�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املخت�صرة املوحدة املرحلية وفق ًا
ملعيار املحا�سبة الدويل رقم " ٣٤التقارير املالية املرحلية"� .إن م�س�ؤوليتنا هي �إ�صدار نتيجة حول هذه
البيانات املالية املخت�صرة املوحدة املرحلية ا�ستناد ًا �إىل �أعمال املراجعة التي قمنا بها.
نطاق املراجعة
لقد متت مراجعتنا وفقا للمعيار الدويل لإجراءات املراجعة رقم " ٢٤١٠مراجعة املعلومات املالية
املرحلية من قبل املدقق امل�ستقل للمن�ش�أة" ,تت�ضمن مراجعة البيانات املالية املرحلية �إجراء ا�ستف�سارات
من الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن الأمور املالية واملحا�سبية ،وتطبيق �إجراءات حتليلية بالإ�ضافة �إىل
�إجراءات مراجعة �أخرى� .إن نطاق املراجعة يقل كثري ًا عن نطاق التدقيق الذي يتم وفق ًا ملعايري التدقيق
الدولية ،وبالتايل ال ميكننا من احل�صول على الت�أكيد الذي يجعلنا على علم بكافة الأمور الهامة التي
ميكن حتديدها من خالل �أعمال التدقيق ،وعليه ف�إننا ال نبدي ر�أي تدقيق.

بيان الربح �أو الخ�سارة المخت�صر الموحد

لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  ٣٠يونيو ٢٠١9
مت عر�ض الأر�صدة ب�أالف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة �إىل خالف ذلك
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  ٣٠يونيو
٢٠١8
٢٠١9
(مراجعة)
(مراجعة)
الإيرادات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح

١٠٬٩٦٣٬٦٥٤
()١٠٬٣٨٥٬٤٦٨
٥٧٨٬١٨٦

١٠٬٨١٧٬١٥١
()١٠٬٢٥٠٬٢٥٦
566٬895

�إيرادات �أخرى
م�صروفات عمومية و�إدارية
�صايف ربح الفرتة

١٩٩٬٣١٢
()٢٠٩٬٦٤١
٥٦٧٬٨٥٧

192٬408
()221٬607
537٬696

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

٥٤٨٬٢٧٥
١٩٬٥٨٢

503٬217
34٬479

٥٦٧٬٨٥٧

537٬696

٠٬٥٥

0٬51

�صايف ربح الفرتة
العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد
(بالريال ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﻟﻠ�ﺳﻬﻡ)

 ١٧يوليو ٢٠١9
الدوحة
دولة قطر

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

بيان الربح �أو الخ�سارة و الدخل ال�شامل االّخر
المخت�صر الموحد

لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  ٣٠يونيو ٢٠١9
مت عر�ض الأر�صدة ب�أالف الريال قطري ما مل تتم الإ�شارة �إىل خالف ذلك

�صايف ربح الفرتة
الدخل ال�شامل الآخر
بنود مت او �سوف يتم تبويبها الحقا
يف الربح �أو اخل�سارة
�صايف التغري يف القيمة العادلة
لال�ستثمارات املالية
بنود ال يتم تبويبها الحقا يف الربح
�أو اخل�سارة
�صايف التغري يف القيمة العادلة
لال�ستثمارات املالية
الربح(/اخل�سارة) ال�شاملة الأخرى
للفرتة
�إجمايل الدخل ال�شامل للفرتة
من�سوب �إىل:
امل�ساهمني بال�شركة
ح�ص�ص غري م�سيطرة

لفرتة ال�سنة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2018
2019
(مراجعة)
(مراجعة)
٥٦٧٬٨٥٧

-

537٬696

()7٬897

٢١٬١٩٩

476

٢١٬١٩٩
٥٨٩٬٠٥٦

()7٬421
530٬275

٥٦٨٬٤٩٦
٢٠٬٥٦٠
٥٨٩٬٠٥٦

495٬341
34٬934
530٬275
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