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  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  

  الكرام،،       المساهمين / إلى السادة
  ق.م.ش") وقود("شركة قطر للوقود 

  قطر –الدوحة 
  

  تقرير حول البيانات المالية الموحدة
ويشار (شركاتها التابعة و ") الشركة("ق .م.ش") وقود("لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة قطر للوقود

وكًال من بيان  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في ") المجموعة"إليها مجتمعة بـ
وبيان التدفقات النقدية الموحد  الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

  .اريخ ، وملخصًا ألهم السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات المتممة األخرىللسنة المنتهية في ذلك الت
  

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
معايير الدولية للتقارير إن اإلدارة مسؤولة عن اعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا لل

تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية  يالرقابة الداخلية الت عن اجراءاتمسؤولة كذلك  يالمالية، وه
  .من األخطاء المادية سواء الناتجة عن إختالس أو خطأ

  
  مسؤولية مراقب الحسابات

لقد تم تدقيقنا . البيانات المالية الموحدة استنادًا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول
قًا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب أن نتقيد بمتطلبات آداب المهنة وأن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق وف

  .للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية الموحدة خالية من أخطاء مادية
التي تتضمنها البيانات المالية  يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات

تم اختيار هذه اإلجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات . الموحدة
عند إجراء تقييم المخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة الضبط . المالية الموحدة، سواء الناتجة عن إختالس أو خطأ

لقة بإعداد المجموعة للبيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة، وذلك لغايات إعداد والرقابة الداخلية المتع
إجراءات تدقيق مناسبة ، وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة، 

قولية التقديرات المحاسبية ويشتمل التدقيق أيضًا على تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومع
  .المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة

  
  .بأعتقادنا أن أعمال التدقيق التي قمنا بها توفر أساسًا معقوًال  يمكننا من إبداء رأينا حول التدقيق

 
  
  
  
  



  

  
  )تتمة(تقرير مدقق الحسابات المستقل 

  
  الرأي

البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي المادية ، المركز المالي الموحد برأينا ، أن 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا  وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في 

 .للمعايير الدولية للتقارير المالية
  

 أمور أخرى 
من قبل مدقق حسابات مستقل أخر  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١نة المنتهية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للس لقد تم تدقيق

.المالية حول تلك البيانات يرأبدون التحفظ بال ٢٠١٥فبراير  ٢٣حولها تقرير تدقيق في  صدرأ والذي  
 

  
  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن المعلومات المالية الواردة في التقرير السنوي برأينا ايضًا، أن 
لمجلس اإلدارة تتفق مع السجالت المحاسبية للمجموعة وأن البيانات المالية الموحدة تراعي أحكام قانون الشركات 

افة المعلومات واإليضاحات التي لقد حصلنا على ك. والنظام األساسي للشركة ٢٠١٥لسنة ) ١١(التجارية رقم 
طلبناها ألداء مهمتنا ، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام القانون المذكور أعاله أو 

 .النظام األساسي للمجموعة على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط المجموعة أو مركزها المالي
 
  
  
  

  قطر  –الدوحة 
  ٢٠١٦ فبراير ١٥

  رودل آند بارتنر  
  الشرق االوسط

  
  

  حكمت مخيمر    
  زميل جمعية المحاسبين القانونيين

  المعتمدين في المملكة المتحدة 
 )٢٩٧(ترخيص رقم  

  
  

  

 
 



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

  .جزءاً من البيانات المالية الموحدة  ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تشكل 
-٣- 

 

  بيان المركز المالي الموحد
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 
 لایر قطري  لایر قطري إيضاحات  

 )لةمعد(    :غير المتداولة الموجودات

  ١,٥٦٦,٦٧٢,٠٢٢  ١,٦٥٧,٦٣١,٨٨٦  أ/٦  معداتالت و اآلالعقارات و ال
 --   ٨٠٢,٥٠٧,٦١٠  ب/٦  استثمارات عقارية

 ١,٤٠٦,٢٣٩,٦٢٦  ١,٦٤٧,٢٥٨,٩١٩  ٧  عموجودات مالية متاحة للبي

  ١٣٢,٩٣٥,١٣٢   ١٣٢,٩٣٥,١٣٢  ٨  شهرة
  ٣,١٠٥,٨٤٦,٧٨٠   ٤,٢٤٠,٣٣٣,٥٤٧    إجمالي الموجودات غير المتداولة

         

         :الموجودات المتداولة
  ٤١٢,٦٣٠,٦٥٢   ٣٧٠,٧٨٨,٠٢٦  ٩  مخزون

  ٢,٧٢٦,٩٣٠,٢٩٤   ٢,١٦٩,٤١٦,٩١١  ١٠  مدينة  تجارية ذمم
  ٢٨٤,٩٥٨,٠٠٦   ٤٤٠,٧٧١,١٠٦  ١١  ىوذمم مدينة أخر  أرصدة مدفوعة مقدماً 

  ٣,٩٣٧,٧٠٢,٨٦٥   ٢,٤٠٠,٢٨٦,٩٢٩  ١٢  نقد وأرصدة لدى البنوك
  ٧,٣٦٢,٢٢١,٨١٧   ٥,٣٨١,٢٦٢,٩٧٢    الي الموجودات المتداولةإجم

  ١٠,٤٦٨,٠٦٨,٥٩٧   ٩,٦٢١,٥٩٦,٥١٩    إجمالي الموجودات
          

       المطلوباتو حقوق الملكية 

      حقوق الملكية 

 ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠  ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠ ١٣  رأس المال
 ٤٢٢,٢٩٦,٨٧٥  ٤٢٨,٢٥٠,٢٦٩ ١٤  ياحتياطي قانون
 ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٣٠,٠٧٨,٢٣٤   احتياطي عام

 ٢٦٧,٤٠٠,٨٨٩  ١,٦٦٩,٠٥٩   احتياطي القيمة العادلة
 ٥,١٦٨,٣٨٧,٣٨٥  ٥,٦٣٠,٠٤٣,٩٥٠   مدورةأرباح 

  ٦,٧٣٢,٧٥٧,١٣٣   ٦,٩٣٤,٦٣٥,٢٦٢   األملمساهمي الشركة  العائدة إجمالي حقوق الملكية
 ٢٥٥,٤٥٨,٥٢٤  ٢٧٤,٩٨٧,٥٦٢   عليها مسيطرالغير  الحصة

 ٦,٩٨٨,٢١٥,٦٥٧  ٧,٢٠٩,٦٢٢,٨٢٤   إجمالي حقوق الملكية
       

       المطلوبات غير المتداولة

 ٧٦,٢٩٤,٨٥٣  ٩٠,٦٠٤,٦٦١ ١٥  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
      

       المطلوبات المتداولة
 ٣,٤٠٣,٥٥٨,٠٨٧  ٢,٣٢١,٣٦٩,٠٣٤ ١٦  دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى 

 ٣,٤٧٩,٨٥٢,٩٤٠  ٢,٤١١,٩٧٣,٦٩٥   إجمالي المطلوبات
      

 ١٠,٤٦٨,٠٦٨,٥٩٧  ٩,٦٢١,٥٩٦,٥١٩   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
  

  :البيانات المالية الموحدة تم إعتمادها وتوقيعها بالنيابة عن مجلس اإلدارة من قبل
  
  

  سعود بن عبدالرحمن آل ثاني
 رئيس مجلس اإلدارة

 

  جهام عبدالعزيز الكواري إبراهيم  
  الرئيس التنفيذي

  حمد بن سعود آل ثاني  
  باإلنابةالمدير المالي 



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 

  

  .جزءاً من البيانات المالية الموحدة  ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تشكل 

-٤- 
 

  بيان الدخل الموحد
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري  إيضاحات 
  

     

  ١٤,٤٨٩,٠٨٢,١٣٨    ١٣,٢٢٨,٠٤٥,٩١١  ١٧  إيرادات
  )١٢,٨٢٩,٤٦٩,٨٦٢(    )١١,٤٧٤,٦٩٠,٧٣٤(    تكلفة المبيعات

  ١,٦٥٩,٦١٢,٢٧٦    ١,٧٥٣,٣٥٥,١٧٧    الربح إجمالي
          

 ٣٣٤,٨٨٦,٩٧٩   ٤٤٧,٢٤٢,٠٤١  ١٨  أخرى إيرادات
 )٨١٨,٥٣٠,٥٢٣(   )٨٩٣,٥١١,٢٢٥(  ١٩  وٕادارية عمومية وفاتمصر 

  ١,١٧٥,٩٦٨,٧٣٢    ١,٣٠٧,٠٨٥,٩٩٣    أرباح التشغيل
          

  ٣٧,٠٣٢,٦٧٥    ٤٩,٦٤٢,٨٢٣    إيرادات تمويل
          

  ١,٢١٣,٠٠١,٤٠٧    ١,٣٥٦,٧٢٨,٨١٦    ربح السنة
          

          :إلى عائد
 ١,١٣٢,٨٢٩,٩٠٧   ١,٢٥٣,١١٨,٩١٣    حملة أسهم الشركة األم

 ٨٠,١٧١,٥٠٠   ١٠٣,٦٠٩,٩٠٣    عليها غير المسيطر ةالحص

   ١,٢١٣,٠٠١,٤٠٧    ١,٣٥٦,٧٢٨,٨١٦  
  ١٣,٤١    ١٤,٨٤  ٢٠  )قطري لكل سهملایر (للسهم  العائد األساسي والمخفف



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 

  .جزءاً من البيانات المالية الموحدة  ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تشكل 
-٥- 

 

 

  بيان الدخل الشامل الموحد
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
   ٢٠١٤   ٢٠١٥ 

 لایر قطري  لایر قطري   
        
         

  ١,٢١٣,٠٠١,٤٠٧    ١,٣٥٦,٧٢٨,٨١٦      العامربح 
     
          
          

  ٥١,٧٤٧,٥٧٥   (٢٧٧,٨١٢,٦٩٥)    إيرادات شاملة أخرى للسنة / خسائر 
          

  ١,٢٦٤,٧٤٨,٩٨٢    ١,٠٧٨,٩١٦,١٢١    إجمالي الدخل الشامل للفترة
          

          :العائد إلى
  ١,١٨١,٧١٦,٠٢٠    ٩٨٧,٣٨٧,٠٨٣    المساهمين بالشركة األم

  ٨٣,٠٣٢,٩٦٢    ٩١,٥٢٩,٠٣٨    الحقوق غير المسيطر عليها
          
    ١,٢٦٤,٧٤٨,٩٨٢    ١,٠٧٨,٩١٦,١٢١  
  



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 

  .جزءاً من البيانات المالية الموحدة  ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تشكل 
-٦- 

 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

        األم الشركة يإجمالي حقوق الملكية لمساهم  

  عام ياحتياط   حتياطي قانونيإ   س المالأر   
إحتياطي القيمة  

  العادلة
 

   اإلجمالي   أرباح مدورة
حقوق غير مسيطر

  جمالياإل   عليها
                           لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري   لایر قطري  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري  

 ٧,٠١٩,٣٥٣,٣٩٠   ٢٥٥,٤٥٨,٥٢٤    ٦,٧٦٣,٨٩٤,٨٦٦   ٥,١٩٩,٥٢٥,١١٨   ٢٦٧,٤٠٠,٨٨٩    ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٤٢٢,٢٩٦,٨٧٥   ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠  )ةمدقق(٢٠١٥يناير  ١كما في 
  )٣١,١٣٧,٧٣٣(     --      )٣١,١٣٧,٧٣٣(     )٣١,١٣٧,٧٣٣(    --  --  --  --   )٢٦إيضاح ( تعديالت
 ٦,٩٨٨,٢١٥,٦٥٧     ٢٥٥,٤٥٨,٥٢٤    ٦,٧٣٢,٧٥٧,١٣٣    ٥,١٦٨,٣٨٧,٣٨٥   ٢٦٧,٤٠٠,٨٨٩    ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٤٢٢,٢٩٦,٨٧٥   ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠  )معدلة(٢٠١٥يناير  ١كما في 

                    
 ١,٣٥٦,٧٢٨,٨١٦  ١٠٣,٦٠٩,٩٠٣  ١,٢٥٣,١١٨,٩١٣  ١,٢٥٣,١١٨,٩١٣   --  - - --  --   صافي ربح السنة

 )٢٧٧,٨١٢,٦٩٥(  )١٢,٠٨٠,٨٦٥(  )٢٦٥,٧٣١,٨٣٠(  --  )٢٦٥,٧٣١,٨٣٠(  --  --  --   خسائر شاملة أخرى
                        

 ١,٠٧٨,٩١٦,١٢١     ٩١,٥٢٩,٠٣٨  ٩٨٧,٣٨٧,٠٨٣  ١,٢٥٣,١١٨,٩١٣  )٢٦٥,٧٣١,٨٣٠(   --  --  --   إجمالي الدخل الشامل للسنة
                           

   ٢٠١٤أرباح نقدية موزعة عن 
 )٨٣٢,١٣٤,٣٧٥( )٧٢,٠٠٠,٠٠٠( )٧٦٠,١٣٤,٣٧٥( (٧٦٠,١٣٤,٣٧٥)  --   --  --  --   )٢١إيضاح (

المساهمة في صندوق األنشطة 
  اإلجتماعية والرياضية 

 --  --  --   --   )٣١,٣٢٧,٩٧٣(  --  )٣١,٣٢٧,٩٧٣( )٣١,٣٢٧,٩٧٣( 

محول إلى احتياطي قانوني 
  )١٤إيضاح (

 -- ٥,٩٥٣,٣٩٤ --  ٥,٩٥٣,٣٩٤ --   --   --  ٥,٩٥٣,٣٩٤ 
                        
٧,٢٠٩,٦٢٢,٨٢٤  ٢٧٤,٩٨٧,٥٦٢  ٦,٩٣٤,٦٣٥,٢٦٢  ٥,٦٣٠,٠٤٣,٩٥٠   ١,٦٦٩,٠٥٩  ٣٠,٠٧٨,٢٣٤ ٤٢٨,٢٥٠,٢٦٩  ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 

  .جزءاً من البيانات المالية الموحدة  ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تشكل 
-٧- 

 

 
تتمة - التغيرات في حقوق الملكية الموحد  بيان  

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
        األم الشركة يإجمالي حقوق الملكية لمساهم  

  عاماحتياطي    حتياطي قانونيإ   س المالأر   
إحتياطي القيمة  

  العادلة
 

   اإلجمالي   أرباح مدورة
حقوق غير مسيطر 

  اإلجمالي   عليها
                           لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   قطريلایر    لایر قطري  

 ٦,٦٥٠,٢٤٦,٩٣٤   ٢٩٦,٧٨٤,٣٦٢  ٦,٣٥٣,٤٦٢,٥٧٢  ٥,٠٦٨,٤١٤,٠٢٨   ٢١٨,٥١٤,٧٧٦    ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٣٨٦,٧٦٨,٠٣٤  ٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠  )مدققة(٢٠١٤ يناير١كما في 
  )١٥٣,٦٣٤,٢٧٨(    )٦٠,٣٥٨,٨٠٠(    )٩٣,٢٧٥,٤٧٨(    )٩٣,٢٧٥,٤٧٨(   - - - - - - - -  تعديالت 
  ٦,٤٩٦,٦١٢,٦٥٦    ٢٣٦,٤٢٥,٥٦٢    ٦,٢٦٠,١٨٧,٠٩٤    ٤,٩٧٥,١٣٨,٥٥٠    ٢١٨,٥١٤,٧٧٦    ٣٠,٠٧٨,٢٣٤   ٣٨٦,٧٦٨,٠٣٤    ٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠  )معدلة(٢٠١٤يناير  ١كما في 

                    
 ١,٢١٣,٠٠١,٤٠٧  ٨٠,١٧١,٥٠٠  ١,١٣٢,٨٢٩,٩٠٧  ١,١٣٢,٨٢٩,٩٠٧   - -   - -  - -  - -  صافي ربح السنة

 ٥١,٧٤٧,٥٧٥  ٢,٨٦١,٤٦٢  ٤٨,٨٨٦,١١٣  - -  ٤٨,٨٨٦,١١٣  - - - - - -  إيرادات شاملة أخرى
                        

 ١,٢٦٤,٧٤٨,٩٨٢   ٨٣,٠٣٢,٩٦٢  ١,١٨١,٧١٦,٠٢٠  ١,١٣٢,٨٢٩,٩٠٧   ٤٨,٨٨٦,١١٣   --   --   --   خل الشامل للسنةإجمالي الد
                           

 --   --   --   )١٩٤,٩٠٦,٢٥٠(   --    --   --   ١٩٤,٩٠٦,٢٥٠  )١٣إيضاح (إصدار أسهم مجانية 
   ٢٠١٣وزعة عن أرباح نقدية م

 )٧١٣,٦٨٧,٥٠٠( )٦٤,٠٠٠,٠٠٠( )٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠( )٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠(  --   --  --  --   )٢١إيضاح (
المساهمة في صندوق األنشطة 

 - - --  - -  اإلجتماعية والرياضية 
 

 --  )٢٨,٣٢٠,٧٤٨( --  )٢٨,٣٢٠,٧٤٨( )٢٨,٣٢٠,٧٤٨( 
 --  --  --  )٣٥,٥٢٨,٨٤١(  --   --  ٣٥,٥٢٨,٨٤١ --   )١٤إيضاح (محول إلى احتياطي قانوني 

                        
 ٧,٠١٩,٣٥٣,٣٩٠   ٢٥٥,٤٥٨,٥٢٤    ٦,٧٦٣,٨٩٤,٨٦٦   ٥,١٩٩,٥٢٥,١١٨   ٢٦٧,٤٠٠,٨٨٩    ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٤٢٢,٢٩٦,٨٧٥   ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠  )ةمدقق( ٢٠١٤ديسمبر ٣١في  كما

)٢٦إيضاح (تعديالت   --  --  --  --  (٣١,١٣٧,٧٣٣)  (٣١,١٣٧,٧٣٣)  --  (٣١,١٣٧,٧٣٣) 
)معدلة( ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في   ٦,٩٨٨,٢١٥,٦٥٧  ٢٥٥,٤٥٨,٥٢٤  ٦,٧٣٢,٧٥٧,١٣٣  ٥,١٦٨,٣٨٧,٣٨٥  ٢٦٧,٤٠٠,٨٨٩  ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٤٢٢,٢٩٦,٨٧٥  ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠ 



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 

  

  .جزءاً من البيانات المالية الموحدة  ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تشكل 

-٨- 
 

  بيان التدفقات النقدية الموحد
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   ٢٠١٤   ٢٠١٥ 
 لایر قطري  لایر قطري ضاحاتإي  :األنشطة التشغيلية

 ١,٢١٣,٠٠١,٤٠٧   ١,٣٥٦,٧٢٨,٨١٦   ربح السنة
      :تعديالت للبنود التالية

 ١٦١,٧٩٥,٣٢٠  ١٧٨,٤١٩,٩٧٣ أ/٦  إستهالك عقارات وآالت ومعدات 
 )٣٧,٠٣٢,٦٧٥(  )٤٩,٦٤٢,٨٢٣(    إيرادات تمويل

  ١٢٥,٢٤٣   ١٣٣,٧٩٨  ٩  مخصص البضاعة بطيئة الحركة
 ٢٥٠,٦٢٦   ٧٧٣,٥٧٢  ١٠  المدينة المشكوك في تحصيلها  مخصص الذمم

 ٢٠,٩٩٥,٨٢٨   ١٩,٧٦٣,١٧٠  ١٥  مخصص لمكافاة نهاية الخدمة للموظفين
 )٦٣,٣٦٨,٩٢٨(  )٤٦,٧١٣,٨٦٥(  ١٨  ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
 --    )١٣,٢٦٣,٠٧٢(    ارباح من بيع عقارات وآالت ومعدات 

 ١,٢٩٥,٧٦٦,٨٢١   ١,٤٤٦,١٩٩,٥٦٩    الت رأس المال العاملالربح التشغيلي قبل تعدي
         :تعديالت رأس المال العامل

  )٧,٠٦٤,٧٥٩(    ٤١,٧٠٨,٨٢٨    في مخزون) الزيادة(النقص 
  )٥١٢,٨٤١,٣٤٤(    ٥١٨,٦٧٤,٦٢٦    في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى ) الزيادة (النقص 

 )٤,٤٢٩,٠١٣(   )١٤٩,٠٧٥,٨٨٧(   عالقة وىمستحقة من أطراف ذ في أرصدة) الزيادة(
  )٥٢٨,٦٣٩,٥٨١(    )١,٢١٨,٠١٠,٥٥٣(   عالقة ىف ذو اطر ألة مستحق أرصدةفي ) النقص(

  ٩٧٦,٠٢٤,٧٢٣    ١٣٥,٨٢١,٥٠٠    الزيادة في ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 
  ١,٢١٨,٨١٦,٨٤٧    ٧٧٥,٣١٨,٠٨٣    النقد من األنشطة التشغيلية

  )١٠,٧٤٠,٩٧٣(    )٥,٤٥٣,٣٦٢(  ١٥  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
  ٣٧,٠٣٢,٦٧٥    ٤٩,٦٤٢,٨٢٣    فوائد محصلة

  ١,٢٤٥,١٠٨,٥٤٩    ٨١٩,٥٠٧,٥٤٤    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
          :األنشطة االستثمارية

  - -    ٥٠,١٧٠,٠٠٠    عقارات وآالت ومعدات بيع متحصالت من 
  )٢٢٤,٤٠٥,١٢٢(    )٣٠٦,٢٨٦,٧٦٦(  أ/٦  شراء عقارات وآالت ومعدات

  ٢٤١,٩٥٢,٥٣٤    ٥٣٧,٧١٩,١٩٢    موجودات مالية متاحة للبيع  متحصالت من بيع
  )٥٤٢,٧٠٩,٠٢١(    )١,٠٠٩,٨٣٧,٣١٥(  ٧  شراء موجودات مالية متاحة للبيع
  --     ٥,٩٥٣,٣٩٤  ١٤  متحصالت من بيع كسور االسهم

  --     )٨٠٢,٥٠٧,٦١٠( ب/٦  تثمارات عقاريةمدفوعات لشراء اس
  )٥٢٥,١٦١,٦٠٩(    )١,٥٢٤,٧٨٩,١٠٥(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

      األنشطة التمويلية
 )٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠(   )٧٦٠,١٣٤,٣٧٥(  ٢١  توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة االم

 )٦٤,٠٠٠,٠٠٠(   )٧٢,٠٠٠,٠٠٠(    مسيطر عليها من شركة تابعةتوزيعات أرباح مدفوعة للحصة غير ال
  )٧١٣,٦٨٧,٥٠٠(   )٨٣٢,١٣٤,٣٧٥(    تمويليةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة ال

 ٦,٢٥٩,٤٤٠  )١,٥٣٧,٤١٥,٩٣٦(    الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة) النقص(صافي 
 ٣,٩٣١,٤٤٣,٤٢٥  ٣,٩٣٧,٧٠٢,٨٦٥    يناير ١ يالنقد وما في حكمه ف

 ٣,٩٣٧,٧٠٢,٨٦٥   ٢,٤٠٠,٢٨٦,٩٢٩  ١٢  ديسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 
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  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما
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  الوضع القانوني والنشاط األساسي   ١
فبراير  ١٠ قطرية أسست بتاريخهي شركة مساهمة ") الشركة األم"أو " الشركة("ق .م.ش ") وقود(" شركة قطر للوقود  

إن الشركة مدرجة في  .٢٤٨٧٢تحت السجل التجاري رقم  ٢٠٠٢ لسنة) ٥( المرسوم األميري رقمبموجب  ٢٠٠٢
  .  ، الخليج الغربي ، الدوحة ، قطر" وقود"، برج  ٧٧٧٧ب .عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص. بورصة قطر

   
ق وتوزيع غاز البروبان المسال وتسويبيع ) "ةالمجموع"(وشركاتها التابعة  األم تتضمن األنشطة الرئيسية للشركة  

وخدمات التموين للسيارات  ييتم انتاجها وتحويلها من قطر للبترول ، الفحص الفن يالت والمنتجات البترولية المكررة
أنشطتها  داخل دولة قطر من خاللتعمل المجموعة . البحري وأنشطة نقل النفط والغاز بين الموانىء والخدمات العقارية

أت المجموعة أيضًا شركة وقود الدولية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة للقيام بأعمال اإلستثمارات أنش .التجارية
هي شركة تابعة لشركة وقود الدولية والتي أقامت مؤخرًا مشروع إلنشاء  شركة وقود المملكة. األجنبية للشركة األم

    .محطات الوقود واألبنية التجارية في المملكة العربية السعودية
  

  .٢٠١٦فبراير  ١٥تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 
  
  أسس اإلعداد والتوحيد  ٢
  

  أسس اإلعداد  
بية تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من مجلس المعايير المحاس  

الدولية ولجنة توضيحات المعايير الدولية للتقارير المالية والمتطلبات ذات الصلة من قانون الشركات التجارية القطري رقم 
  . ٢٠١٥لسنة ) ١١(
  
تم إعداد البيانات المالية الموحدة طبقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ، بإستثناء الموجودات المالية المتاحة للبيع التي تقاس   
  .لقيمة العادلةبا
  
 القطري وهو العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض بياناتها المالية باللایرتم إعداد البيانات المالية الموحدة   

  .بغير ذلك قطري بإستثناء ما يشار إليه لایروقد تم تقريب األرقام إلى أقرب 
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  تتمة -أسس اإلعداد والتوحيد   ٢
  

  أسس التوحيد  
  . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في تشمل ال  

  
تتحقق السيطرة للمجموعة عندما يكون لها عائدات متغيرة أو لديها حقوق فيها من إرتباطها بالمؤسسة المستثمر فيها   

على وجه التحديد تسيطر المجموعة . سسة المستثمر فيهاويستطيع التأثير على هذه العائدات من خالل السلطة على المؤ 
  :على المؤسسة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة

 السلطة على المؤسسة المستثمر فيها. 

  مخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من إرتباطها بالمؤسسة المستثمر فيها. 

  للتأثير على قيمة عائداتهاالقدرة على إستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها. 
  

ولدعم هذا االفتراض وعندما ال يكون . بصورة عامة ، هناك افتراض بأن السيطرة تنتج عن غالبية حقوق التصويت  
للمجموعة غالبية التصويت أو حقوق مماثلة للمؤسسة المستثمر فيها ، فيتم األخذ في االعتبار عند تقييم سيطرتها على 

  :ها جميع الوقائع والظروف متضمنةالمؤسسة المستثمر في
  

  الترتيبات التعاقدية مع أصحاب األصوات األخرى للمؤسسة المستثمر فيها 

 الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى 

 حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
  

ت الوقائع والظروف إلى تغيير في واحد أو تقوم المجوعة بإعادة تقييم سيطرتها على المؤسسة المستثمر فيها وٕاذا أشار     
يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سيطرتها على الشركة . أكثر من البنود الثالثة للسيطرة المذكورة أعاله

ف للشركة تدرج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاري. التابعة وينتهي بإنتهاء أو فقدان السيطرة على الشركة التابعة
التابعة المقتناه أو المستبعدة خالل السنة في بيان الدخل الشامل الموحد من تاريخ بداية سيطرة المجموعة على الشركة 

  . التابعة وحتى إنتهاء تلك السيطرة
  

غير تعود األرباح والخسائر أو أي من بنود اإليرادات الشاملة األخرى على مساهمي الشركة األم للمجموعة والحصة     
تعد هذه البيانات المالية الموحدة . المسيطر عليها حتى وٕان نتج عن ذلك عجز في الميزانية للحصة غير المسيطر عليها

عند الضرورة يتم إدخال . بإستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت واألحداث األخرى المتشابهة في الحاالت المماثلة
يتم . التابعة لتتطابق سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة تعديالت في البيانات المالية للشركات

فات والتدفقات النقدية الناتجة عن و ر والمصإستبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات 
  .المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة

  
  .صة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم احتسابه كمعاملة ملكيةإن أي تغيير في ح  

  
) تشمل الشهرة(في حال فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، تقوم بإلغاء تحقيق الموجودات ذات الصلة   

خسارة ناتجة عن ذلك والمطلوبات والحصص غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم تحقيق أية ربح أو 
  .ويتم تحقيق أية استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة. في األرباح أو الخسائر
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  تتمة -أسس اإلعداد والتوحيد   ٢
  

  تتمة - أسس التوحيد   
  :ضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة هي كالتاليتإن الشركات التابعة الرئيسية الم  

  
  نسبة المساهمة  ة التأسيسدول  إسم الشركة التابعة 

      
  ٪٦٠    دولة قطر  م.م.شركة قطر لوقود الطائرات ذ
  ٪١٠٠  دولة قطر  و.ش.ش) فاحص(شركة وقود لفحص السيارات 

  ٪١٠٠  دولة قطر  و.ش.شركة وقود للخدمات البحرية ش
  ٪١٠٠  دولة قطر  و.ش.شركة وقود الدولية ش
  ٪١٠٠  عوديةالمملكة العربية الس  و.ش.شركة وقود المملكة ش

  ٪١٠٠  دولة قطر  و.ش.أرض الخليج العقارية ش
  
  المعايير والتفسيرات الجديدة  ٣

    
  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  ٣/١
السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة تتطابق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات     

  .لمجموعة للسنة السابقةالمالية الموحدة ل
  

  ٢٠١٥يناير  ١المعايير الجديدة والمعايير المعدلة سارية المفعول من   ٢ /٣
  :فيما يلي المعايير الجديدة والمعايير المعدلة التي تم تطبيقها في اعداد البيانات المالية            
  "الماليةاآلدوات ) "٩(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم             

  وتضمينه متطلبات ح بتبنيه مبكراً اعادة اصداره ليتضمن متطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة ، مع السما
  .عرضها ضمن إيرادات الدخل الشامل اآلخرى

  )المعدل" (اآلدوات المالية التحقق والقياس) "٣٩(معيار المحاسبة الدولي رقم 
) ٣٩(ر في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في معيار المحاسبة الدولى رقم تعديالت تسمح للمنشأة لتختار االستمرا

التي تخص تحوط القيمة العادلة للتعرض السعار الفائدة لجزء من محفظة الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
لبعض العقود التي تلبي ، وتمديد اختيار القيمة العادلة ) ٩(عندما يتم تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 

 ".استخدام خاص"استثناءات النطاق 
 لكية التي تم اصدار تقارير حولهاان تطبيق المعايير اعاله لم يكن لها اثر جوهري على صافى الربح او حقوق الم

  .، بأستثناء بعض التغيرات في عرض البيانات المالية وااليضاحات للشركة سابقاً 
  

  
  
  



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
-١٢- 

 

  ).تتمه(رات الجديدة لمعايير والتفسيا   ٣
  

  : المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد  ٣/٣     
  تاريخ السريان  التفاصيل

 :المعايير الجديدة  -
  

    

  الحسابات التنظيمية ) "١٤(المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم
  " المؤجلة

  ١/١/٢٠١٦  

  إيرادات عقود ) "١٥(المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم
  "العمالء

  ١/١/٢٠١٧  
  

      :التعديالت على 
  موجهات منقحة حول " دوات الماليةاأل): "٩(للتقارير المالية رقم  يالمعيار الدول

بة ئتمان ومتطلبات محاست المالية متضمنا نموذج خسائر االتصنيف وقياس اآلدوا
  .التحوط العامة الجديدة وٕالغاء االعتراف لآلدوات المالية

  ١/١/٢٠١٨  

 تعديالت متعلقة " البيانات المالية الموحدة): "١٠(للتقارير المالية رقم  يالمعيار الدول
  ببيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك

  ١/١/٢٠١٦  

 تعديالت متعلقة " الترتيبات المشتركة): "١١(ر المالية رقم للتقاري يالمعيار الدول
  بحسابات االستحواذ على مصلحه من عملية مشتركة

  ١/١/٢٠١٦  

 إدخال متطلبات افصاح جديدة للكيانات ): "١٢(للتقارير المالية رقم  يلدولالمعيار ا
ابعة لمؤسسة ، تعديالت لتقديم استثناء من متطلبات التوحيد للشركات الت"االستثمارية
  .االستثمار

  ١/١/٢٠١٦  

 التعديالت الناتجة عن "عرض البيانات المالية): "١(رقم  يمعيار المحاسبة الدول ،
 اآليضاح المبدئي 

  

  ١/١/٢٠١٦  
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-١٣- 

 

  ).تتمه( لمعايير والتفسيرات الجديدةا ٣
  : تتمه -د المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ بع 

  تاريخ السريان    التفاصيل
  تعديالت متعلقة بتوضيح طرق ): ١٦(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم

مقبولة من االستهالك واالطفاء وتعديالت لتصبح االشجار المثمرة ضمن نطاق معيار 
  )١٦(المحاسبة الدولي رقم 

    
١/١/٢٠١٦  

  تعديالت على إعادة طريقة حقوق ): ٢٧(رقم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي
الملكية كاختيار محاسبي لالستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة 

  .والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة

    
١/١/٢٠١٦  

  استثمارات في شركات زميلة ): "٢٨(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
التعديالت المتعلقة ببيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ": يع مشتركةومشار 

  التعديالت بخصوص التطبيق على استثناءات التوحيد. ع مشتركةيوشركات زميلة ومشار 

    
١/١/٢٠١٦  

  الموجودات غير الملموسة): "٣٨(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم : "
  طرق مقبولة لالستهالك واالطفاء تعديالت متعلقة بااليضاحات حول

  ١/١/٢٠١٦  

  التعديالت لتصبح االشجار المثمرة ضمن " : الزراعة)"٤١(معيار المحاسبة الدولي رقم
  )١٦(نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ١/١/٢٠١٦  

- IFRS for SME ١/١/٢٠١٧    التعديالت المتعلقة بنتائج المراجعة المبدئية لاليرادات الشاملة  
      ٢٠١٤حسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية من سبتمبر الت -

IFRS الموجودات غير المتداولة المتاحة للبيع وكذلك النشاطات المتوقفة:  ٥      
١/١/٢٠١٦   IFRS االيضاحات: اآلدوات المالية : ٧    

IFRS منافع الموظفين:  ١٩    
IFRS المالية المرحليةتقارير عن البيانات :  ٣٤    

  
تتوقع اآلدارة ان يتم تطبيق المعايير ضمن السياسات المحاسبية للشركة للفترة التي تبدأ في او بعد تاريخ اعالنها ، كما 
وان المعايير الجديدة الصادرة والتي ال تتعلق بنشاط الشركة وغير المتوقع ان يكون لها اثر مهم على البيانات المالية 

  . غير المتوقع تبنيهاللشركة فمن 
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٤
لقد تم تطبيـق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بإستمرار في جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة ،   

  .وقد تم تطبيقها من قبل شركات المجموعة
  

  تجميع األعمال والشهرة
تجميع األعمال بإستخدام طريقة اإلستحواذ وتقاس تكلفة اإلستحواذ إلجمالي المبلغ المحول ويقاس  تتم المحاسبة على  

لكل إستحواذ ، . بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطر عليها في الشركة المستحوذ عليها
ذ عليها القيمة العادلة أو الحصة من صافي تختار المجموعة لقياس الحصة غير المسيطر عليها في الشركة المستحو 

التكاليف المتعلقة باإلستحواذ يتم تسجيلها كمصاريف عند تحملها وتدرج ضمن . موجودات الشركة المستحوذ عليها
  .المصاريف العمومية واإلدارية

  

بويب والتخصيص المناسب وفقًا عند قيام المجموعة باإلستحواذ على شركة ، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية للت  
  . اإلقتصادية ذات الصلة في تاريخ اإلستحواذ لشروط التعاقد والظروف

  

إذا تم تجميع األعمال على مراحل يعاد قياس حقوق الملكية المحتفظ بها في الشركة المستحوذ عليها قبل عملية     
  .ألرباح والخسائر الناتجة في الربح أو الخسارةاإلستحواذ بإستخدام القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ وتسجل ا

  

المبالغ . أي مبالغ محتملة سوف تحول من قبل الشركة المستحوذ عليها يتم تسجيلها بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ  
: ات المالية، األدو  ٣٩المحتملة تصنف كأصل او كإلتزام والتي تقيم تعتبر أداة مالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

التحقيق والقياس ، ويتم قياسها بالقيمة العادلة وأي تغييرات في القيمة العادلة تدرج كربح او خسارة أو كتغير في اإليرادات 
تقاس بإستخدام المعيار الدولي  ٣٩إذا كان المبلغ المحتمل ال يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي . الشاملة األخرى
المبالغ المحتملة المصنفة كحقوق ملكية ال تتم إعادة قياسها والتسوية الالحقة يتم المحاسبة . لمحاسبيةللتقارير المالية ا

  .عليها ضمن حقوق الملكية
  

تقاس الشهرة أوليًا بالتكلفة والتي تعتبر زيادة المبلغ المحول والمبلغ المقدر للحصة غير المسيطر عليها على صافي   
إذا كان المبلغ اقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة . مقتناة والمطلوباتموجودات الشركة المحددة ال

  .المقتناة يتم تحقيق الفرق في الربح أو الخسارة
  

وألغراض إختبار اإلنخفاض تخصص . بعد اإلعتراف األولي ، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقص أي خسائر إنخفاض متراكمة    
ميع األعمال من تاريخ اإلستحواذ لكل الوحدات المدرة للنقد في المجموعة والمتوقع أن تستفيد من الشهرة الناتجة عن تج

  .التجميع بغض النظر عما إذا كانت هناك خسائر أو إلتزامات أخرى للشركة المستحوذ عليها مرتبطة بتلك الوحدات
  

ء عن عملية من هذه الوحدة تسجل الشهرة المرتبطة عند توزيع الشهرة على الوحدات المدرة للنقد وعندما يتم اإلستغنا    
وتقاس الشهرة . بالعملية التي تم اإلستغناء عنها بالقيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من اإلستبعاد

  .دة توليد النقدالمستبعدة في هذه الحاالت بناء على القيم النسبية للعمليات المستبعدة والحصة المحتفظ بها من وح
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  تتمة -ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٤

  

  
 تصنيف المتداول وغير المتداول

غير متداول ، / بناء على تصنيف متداول في بيان المركز المالي الموحد  الموجودات والمطلوباتالمجموعة تعرض 
  :يكون األصل متداول عندما

 

  استهالكها في دورة التشغيل العادلةيتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو. 
  

 محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة. 
 

 يتوقع أن تتحقق خالل أثنتي عشر شهر بعد فترة التقرير ، أو 
 

  مالم يحظر أن يتم تبادلها أو إستخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها أثنتي عشر شهر بعد فترة نقد أو ما في حكمة
 .التقرير

  
  . األخرى تصنف غير متداولةجميع الموجودات 

  
  :عندما ةمتداولالمطلوبات اليتم تصنيف 

 
 يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية. 

  
 محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة. 

 
 تكون مستحقة التسوية خالل أثنتي عشر شهر بعد تاريخ التقرير ، أو 

 
 تقل عن أثنتي عشر شهر بعد تاريخ التقريرال يوجد حق غير مشروط تؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال . 

  
  .جميع المطلوبات األخرى غير متداولة المجموعةوتصنف 

  
  قياس القيمة العادلة

تقيس المجموعة األدوات المالية مثل مشتقات األدوات المالية والموجودات غير المالية مثل العقارات االستثمارية، بالقيمة   
تتخلص فيما يلي اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية واألدوات . مركز الماليالعادلة في تاريخ كل بيان لل

  :غير المالية التي تقاس بالقيمة العادلة أو يتم االفصاح عن قيمتها العادلة
  

 )٥ايضاح (      افصاحات حول طرق التقييم واالفتراضات والتقديرات الهامة  -

 )٧ ايضاح(              ةاألدوات المالي -
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  تتمة -ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٤

  
  تتمة - قياس القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجودات أو يدفع لتحويل إلتزام في معاملة بين متعاملين في السوق في 
  :الموجودات أو لتحويل المطلوبات تحدث إن قياس القيمة العادلة يتم بناء على إفتراض أن المعاملة لبيع. تاريخ القياس

  
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ، أو 

 في غياب سوق رئيسية ، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات. 
  

لة يتم قياس القيمة العاد. يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل يمكن الوصول إليها أو دخولها من قبل المجموعة
بإفتراض أن المتعاملين  تخدمها متعاملون في السوقألي موجودات أو مطلوبات بإستخدام االفتراضات التي سوف يس

  .يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية األفضل
  

تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المالئمة في الظروف التي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ، بما يزيد 
  .ام المعطيات الضرورية الواضحة ويقلل استخدام المعطيات غير الواضحةاستخد

  
إن الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة مصنفة ضمن 

  :القيمة العادلة ككل تدرج القيمة العادلة ، ووصفها كالتالي ، بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس
  

في األسواق النشطة لموجودات أو ) غير متداولة(أسعار السوق المتداولة   :    ١المستوى   *
  .مطلوبات مماثلة

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة   :    ٢المستوى   *
  .العادلة واضحًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة   :    ٣ى المستو   *
  .العادلة غير واضحة

  
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر ، تحدد المجموعة ما إذا تمت 

بناء على أدنى مستوى من المعطيات (فئات التصنيف  تحويالت بين المستويات في هيكل التدرج عن طريق إعادة
  .في نهاية كل فترة تقرير) الهامة لقياس القيمة العادلة ككل

  
مة العادلة للبنود يأما الق. القيمة العادلة لإلستثمارات المتداولة في األسواق المالية العاملة تحدد وفقًا لسعر التداول بالسوق

بناًء على التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام أسعار الفائدة لبنود لها شروط ومخاطر التي تحمل فوائد فيتم تقديرها 
  . يتم حساب القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقييم السوق لعقود التبادل. مماثلة
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  تتمة -ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٤
    
  تحقيق اإليرادات  
ادات بالقدر الذي يحتمل معه تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوقة، يتم تحقيق اإلير   

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق استالمه ويؤخذ في . بغض النظر عن متى يتم دفع المبلغ
ويجب ايضًا . اعة أنها تعمل كأصيل في جميع ترتيبات إيراداتهلقد قررت المجمو . اإلعتبار شروط الدفع التعاقدية المحددة

  .أن تستوفي شروط التحقيق التالية قبل تحقيق اإليرادات ولديها سياسة تسعير وتتعرض أيضا لمخاطر المخزون واالئتمان
  

  .إن معايير التحقيق الخاصة المبينة أدناه يجب استيفاؤها أيضًا قبل أن تحقق اإليرادات  
  

  ت منتجات النفط والغاز المكررة والبضائع األخرىمبيعا  
يتم تحقيق إيرادات من بيع البضاعة عندما تحول مخاطر ومنافع ملكية البضاعة إلى المشتري، في العادة عند تسليم   

  .البضاعة
  

يمة العادلة ضمن أعمالها في تجارة التجزئة ، تعمل المجموعة في بيع منتجات النفط المكرر والغاز والتي تقاس بالق  
  .للمبالغ المستلمة أو المستحقة االستالم، بعد خصم المرتجعات والخصوم والتخفيضات للكميات

  

  تقديم الخدمات  
تقدم المجموعة خدمة فحص . الخسارة عند تقديم خدمات الفحص للعمالء يتم تحقيق اإليرادات من الفحص في الربح أو  

  .اراتالسيارات وخدمات أخرى في محطات وقود للسي
  

  إيرادات الفوائد  
بالنسبة لجميع األدوات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية التي تحمل فوائد المصنفة متاحة للبيع،   

إن سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي تخصم بالضبط مدفوعات أو . تسجل إيرادات الفائدة باستخدام سعر الفائدة الفعلي
لتدفقات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لآلداة المالية أو فترة أقصر، أيهما أنسب، للوصول إلى إيرادات ا

تدرج إيرادات الفوائد تحت بند إيرادات تمويلية في بيان الدخل . صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية
  .الموحد

  

  إيرادات األرباح الموزعة   
رادات األرباح الموزعة عندما ينشأ حق المجموعة إلستخدام قيمة األرباح وهو عمومًا عندما يصادق المساهمون تدرج إي  

  .على توزيع األرباح
  

  إيرادات اإليجارات  
إيرادات اإليجارات تنشأ من إيجارات تشغيلية على عقار إستثماري وتحتسب على أساس القسط الثابت على مدى مدة   

  .من اإليرادات بسبب طبيعتها التشغيليةاإليجار وتدرج ض
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  تتمة -ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

  المنح الحكومية  
يتم إدراج المنح الحكومية بقيمتها العادلة عند توفر تأكيد معقول بأن المنحة سوف يتم الحصول عليها وأن جميع شروط   

نة تدرج المنحة كإيرادات على مدى الفترة الالزمة الستالم عندما تتعلق المنحة بدعم مصاريف معي. منحها سوف تراعى
بالنسبة للمنح المتعلقة بأي أصل تقيد في . المنحة بصورة منتظمة لمعادلة التكاليف التي قدمت المنحة لتعويضها

  . اإليرادات بأقساط سنوية متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصل ذات الصلة
  

المجموعة منح حكومية ، من الممكن أن تاخذ المنحة شكل تحويل أصل غير مالي ، كأراضي أو موارد عندما تستلم   
في هذه الظروف يكون طبيعي أن يتم تقدير القيمة العادلة لألصل غير النقدي . أخرى ، لإلستخدام من قبل المؤسسة

  .أحيانًا لتسجيل المنحة واألصل بقيمة إسميةهناك خيار بديل يستخدم . وذلك لتسجيل المنحة واألصل بالقيمة العادلة
  

  توزيعات األرباح على المساهمين  
يتم تحقيق توزيعات األرباح عندما ينشأ التزام المجموعة بدفعها والذي يكون بصورة عامة عند اعالن مجلس اإلدارة عن   

  .توزيع األرباح
  

  عقارات وآالت معدات  
. لفة، بعد خصم االستهالك المتراكم أو أي خسائر إنخفاض في القيمة، إن وجدتتدرج العقارات واآلالت والمعدات بالتك  

تتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال أي جزء من العقارات واآلالت والمعدات وتكاليف اإلقتراض للمشروعات طويلة األجل 
لمعدات على مراحل، تدرج المجموعة إذا توجب استبدال أجزاء هامة من العقارات واآلالت وا. إذا استوفيت معايير اإلدراج

  . األجزاء كموجودات فردية بأعمار إنتاجية محددة وتقوم باستهالكها وفقًا لذلك ههذ
  

بالقيمة العادلة في التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على السيطرة  معدات المحولة من العمالء مبدئياً تقاس العقارات وال  
 .عليها

  

  :س القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات كالتالييحتسب االستهالك على أسا  
  

  سنة   ٢٠ – ١٠          مباني وبنى تحتية
  سنة   ٢٠ – ١٠          اآلالت والمعدات

  سنوات   ١٠ – ٥                       سيارات ومعدات مكتبية وأثاث
  سنة     ٢٠                سفن

  
وعندما يكون األصل جاهز للغرض المعد له ، يتم تحويله من األعمال . بالتكلفةتدرج األعمال االنشائية قيد التنفيذ   

  .المجموعة الرئيسيةويستهلك وفقًا لسياسات " العقارات والمعدات"االنشائية قيد التنفيذ إلى الفئة المناسبة تحت 
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  تتمة -ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

  تتمة –عقارات وآالت معدات  
  

نظر في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات لتحديد قيمة االنخفاض في حالة وجود أحداث أو تغيرات ظرفية يحتمل يعاد ال  
في حالة وجود أي مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من المبلغ التقديري . معها عدم استرداد القيمة الدفترية

القيمة الممكن استردادها ، وهي قيمتها العادلة ناقصًا التكاليف حتى البيع  الممكن استرداده ، يتم تخفيض الموجودات إلى
  .أو قيمتها في حالة االستخدام أيهما أعلى

  

ترسمل المصاريف المتكبدة الستبدال أي جزء من العقارات والمعدات التي تم احتسابها بصورة منفصلة، ويتم شطب   
األخرى الالحقة ترسمل فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع االقتصادية المصاريف . القيمة الدفترية للجزء المستبدل

كافة المصاريف األخرى تدرج في بيان الدخل الشامل الموحد في حال . المستقبلية من بند العقارات والمعدات ذات الصلة
  .تكبدها

  

د استبعادها أو عندما ال يتوقع منافع يتم إلغاء تحقيق أي بند من العقارات والمعدات أو أي جزء هام حققت مبدئيًا عن  
في بيان    يتم إدراج أي ربح أو خسارة ينشأ من إلغاء تحقيق الموجودات. اقتصادية مستقبًال من استبعادها أو استخدامها

  .الدخل الشامل الموحد عندما يلغى فيها تحقيق الموجودات
  

ة للموجودات وأعمارها اإلنتاجية وطريقة االستهالك ، إن كان في نهايـة كل سنة مالية تتم مراجعة وتعديل القيمة المتبقي  
  .ذلك مالئماً 

  

 أعمال الصيانة الرئيسية، والفحص واإلصالح  

اإلنفاق على أعمال الصيانة الرئيسية والتجديدات، وعمليات الفحص أو إصالح تتشمل تكلفة استبدال الموجودات أو   
بما في ذلك برامج الفحص الرئيسية التي تقوم بإجراءها ( الصالح الشاملأجزاء من موجودات وتكاليف الفحص وتكاليف ا

 عند استبدال أصل أوجزء من أصل، التي كانت تستهلك بشكل منفصل وتم إنخفاضه، .)المجموعة على السفن البحرية
عند . النفقات يتم رسملة وأنه من المرجح أن منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى المجموعة ،

إستبدال جزء من أصل والذي لم يكن يعتبر مكون منفصل وال يتم إستهالكه بشكل منفصل ، يتم إستخدام قيمة اإلستبدال 
تكاليف الصيانة المرتبطة ببرامج الصيانة الكبيرة يتم . لتقدير القيمة الدفترية لألصل والذي تم تخفيضه بشكل غير مادي

تكاليف اإلصالح والصيانة اليومية األخرى يتم تسجيلها . الفترة حتى تاريخ الصيانة القادم رسملتها ويتم إطفاؤها خالل
  .كمصروفات عند تكبدها

  

  .في كل تاريخ للتقرير، تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار االنتاجية والقيم المتبقية وتعدل كلما كان ذلك مالءماً   
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  مةتت - ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

  اإليجارات  
إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية تمثل أو تحتوي على إيجار يعتمد على جوهر االتفاقية في تاريخ السريان أو ما إذا كان تنفيذ 
االتفاقية يعتمد على استخدام الموجودات المعينة أو أن االتفاقية تحول حق استخدام الموجودات، حتي إذا لم يحدد ذلك الحق 

  .إلتفاقيةبوضوح في ا
  

  المجموعة كمستأجر  
  .يتم إدراج مدفوعات اإليجارات التشغيلية في بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار

 

  المجموعة كمؤجر  
ر يتم تبويب اإليجارات التي ال تحول فيها المجموعة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمزايا المرتبطة بملكية أصل كإيجا

تشغيلي ، وتضاف التكاليف المباشرة المبدئية للتفاوض حول عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر 
يتم االعتراف باإليجارات المحتملة كإيراد في . ويتم االعتراف بها على مدار فترة اإليجار وبنفس قواعد الدخل من اإليجار

  . فترة تحققها
  

 المخزون

يتم إدراج مخزون المواد واإلمدادات بمتوسط .  المخزون إما بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ، أيهما أقل يتم إدراج  
يشتمل المخزون . التكلفة المرجح مع تعديالت مالئمة لفائض البضاعة أو التلف أو التقادم أو أي خسارة أخرى في القيمة

  .اد المستهلكة كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحدعلى المنتجات البترولية وقطع الغيار والمو 
  

صافي القيمة القابلة للتحقيق هي السعر المقدر للبيع في إطار النشاط اإلعتيادي للتحقيق مخصومًا منه التكاليف المقدرة   
  .إلكمال العمل والتكاليف المقدرة الضرورية إلتمام عملية البيع

  
  لمبدئي والقياس الالحقالتحقيق ا –األدوات المالية   

    

  الموجودات المالية  
  

  التحقيق المبدئي والقياس   
الموجودات المالية يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، قروض وذمم مدينة،   

للتحوط في معاملة تحوط استثمارات محتفظ بها لالستحقاق، موجودات مالية متاحة للبيع أو كمشتقات مصنفة كأدوات 
  . تحـدد المجموعة تصنيف موجوداتها المالية عند إدراجها المبدئي. فعلية، حسبما يكون مالئماً 
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  تتمة -ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٤

  
  تتمة –التحقيق المبدئي والقياس الالحق –المالية  األدوات  

 
  تتمة  –الموجودات المالية  
  تتمة  –لقياسالتحقيق المبدئي وا  
جميع الموجودات المالية تدرج مبدئيًا بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة بإستثناء في حالة الموجودات المالية المسجلة   

  . بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  

لتاريخ الذي تحدده النظم أو تدرج في تاريخ المتاجرة جميع المشتريات أو المبيعات التي تتطلب تسليم الموجودات في ا  
  ).صفقات الطرق العادية(األعراف بالسوق 

  

تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على النقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل وذمم تجارية مدينة وقروض وذمم   
  .مدينة أخرى وموجودات مالية مدرجة وغير مدرجة

 
  القياس الالحق  
  :دات المالية على تبويبها كالتاليالالحق للموجو  القياسيعتمد   
 قروض وذمم مدينة 

  موجودات مالية متاحة للبيع  
 

  القروض والذمم المدينة
القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتجديد وهي غير مدرجة في سوق 

شهرًا من نهاية تاريخ  ١٢ما عدا تلك المستحقة من بعد يتم عرض القروض والذمم المدينة كموجودات متداولة في. نشط
، " ذمم تجارية وذمم أخرى"تشمل القروض والذمم المدينة للمجموعة . التقرير والتي يتم عرضها كموجودات غير متداولة

  .التي يتم عرضها في بيان المركز المالي الموحد" النقد وما في حكمه"
 

  الموجودات المالية المتاحة للبيع
 او الصكوك إستثمارات األسهم. والصكوك اإلستثمارية تشتمل الموجودات المتاحة للبيع على إستثمارات في األسهم  

  .المصنفة متاحة للبيع هي تلك غير المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو مصنفة بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة
 

احة  للبيع بالقيمة العادلة وتدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة بعد القياس المبدئي، يعاد قياس الموجودات المت  
كإيرادات شاملة أخرى في احتياطي القيمة العادلة حتى إلغاء تحقيق االستثمار، وعند ذلك تدرج األرباح أو الخسائر في 

ئر المتراكمة من احتياطي إيرادات التشغيل األخرى أو يقرر أن االستثمار انخفضت قيمته ، وعند ذلك يتم تحويل الخسا
الفوائد المكتسبة أثناء ملكية الموجودات المتاحة للبيع تسجل كإيرادات فوائد . القيمة العادلة إلى بيان الدخل الموحد

  .بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية
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  تتمة –ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٤  
  

  تتمة –حقالتحقيق المبدئي والقياس الال –األدوات المالية   
  

  تتمة  –الموجودات المالية  
 

  تتمة –الموجودات المالية المتاحة للبيع  
. تقّيم المجموعة موجوداتها المتاحة للبيع لتحديد ما إذا كانت مقدرتها ورغبتها في بيعها في المدى القريب ما يزال مالئماً   

المالية بسبب عدم نشاط األسواق وأن رغبة اإلدارة عندما ال تستطيع المجموعة ، في حاالت نادرة ، بيع هذه الموجودات 
يسمح . في بيعها في المستقبل المنظور قد تغيرت بصورة كبيرة ، قد تختار المجموعة أن تعيد تصنيف هذه الموجودات

ن بإعدة التصنيف إلى قروض وذمم مدينه مسموح بها عندما تستوفي الموجودات المالية تعريف القروض والذمم المدينة وأ
يسمح بإعادة . المجموعة ترغب وتستطيع االحتفاظ بهذه الموجودات للمستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق

  .التصنيف إلى فئة حتى االستحقاق فقط عندما ترغب المجموعة ولديها االستطاعة في االحتفاظ بها
   

القيمــة العادلــة الدفتريــة فــي تــاريخ إعــادة التصــنيف بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي أعيــد تصــنيفها مــن متاحــة للبيــع ، فــإن 
تصبح التكلفة المطفأة الجديدة وأي أرباح أو خسائر على األصول المسجلة في حقوق الملكية يـتم إطفاؤهـا إلـى األربـاح أو 

ة وقيمـــة أي فـــرق بـــين التكلفـــة المطفـــأة الجديـــد. لإلســـتثمار بإســـتخدام معـــدل الفائـــدة الفعلـــيالخســـائر علـــى العمـــر المتبقـــي 
الحقـــًا إذا تـــم تحديـــد أن األصـــل . اإلســـتحقاق يـــتم إطفاؤهـــا علـــى العمـــر المتبقـــي لألصـــل بإســـتخدام ســـعر الفائـــدة الفعلـــي

  .إنخفضت قيمته ، فإن المبلغ المسجل في حقوق الملكية يتم تحويله إلى بيان الدخل الموحد
  
وجودات أو عندما تدخل في ترتيبات تمرير ، تتأكد عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها إلستالم تدفقات نقدية من م  

بتحويل حقوقها في استالم المجموعة عندما ال تقوم . المجموعة ما إذا إحتفظت بمخاطر ومنافع الملكية وٕالى اي مدى
تدفقات نقدية من أي موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعليًا بجميع مخاطر أو منافع الموجودات ولم تحول السيطرة على 

أيضًا المجموعة في تلك الحالة تدرج . بالموجوداتالمجموعة لموجودات ، يتم إدراج الموجودات بقدر استمرار ارتباط ا
يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المقابلة على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي أحتفظت . مطلوبات مقابلة

أو القيمة القصوى ذي يأخذ شكل ضمان بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات يتم قياس االرتباط المستمر ال. المجموعةبها 
  .للمبلغ الذي يمكن أن يطلب من المجموعة سدادها ، أيهما أقل
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 إلغاء التحقيق 
 

أو جزء من موجودات مالية (وجودات المالية الم) أي يتم شطبها من بيان المركز المالي الموحد للمجموعة(يلغى تحقيق 
 :عند) موعة موجودات مالية مماثلةأو جزء من مج

  
  انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، أو

  
قيام المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم كاملة ودون تأخير 

إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات ) أ(لى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير و كبير إ
 .لم تقم فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على الموجودات) ب(أو   

  

تدفقات نقدية من موجودات أو دخلت في ترتيبات التمرير ، تقوم في حال قامت المجموعة بتحويل حقوقها في استالم 
المجموعة أو تحتـفظ جوهريًا بجميع المخاطر   عندما ال تحول. بتقييم ما إذا كان وألي حد تحتفظ بمخاطر ومنافع الملكية

باط المجموعة ومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات ، يتم إدراج الموجـودات بقدر إستمرار ارت
 .بالموجودات

يتم قياس الموجودات المحمولة والمطلوبات المقابلة على أساس . في تلك الحالة تحقق المجموعة أيضًا مطلوبات مقابلة
 .يعكس الحقوق واإللتزامات التي احتفظت بها المجموعة

  

ة الدفترية األصلية للموجودات أو يتم قياس االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيم
  .القيمة القصوى للمبلغ الذي يمكن أن يطلب من المجموعة سداده أيهما أقل

  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية

  ):إن وجد(في االيضاحات التالية تم االفصاح تفصيًال حول انخفاض قيمة الموجودات المالية ، 

  ٢٥ايضاح                افصاحات حول التقديرات الهامة

  ٢٥ايضاح                             الموجودات المالية

  ٢٥ايضاح                         الذمم التجارية المدينة 
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  تتمة –ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

  تتمة -انخفاض قيمة الموجودات المالية 
  

التقييم لتحديد وجود أي دليل موضوعي بأن موجودات مالية أو في تاريخ كل بيان للمركز المالي الموحد، تقوم المجموعة ب  
تعتبر أن موجودات مالية أو مجموعة موجودات مالية إنخفضت قيمتها فقط . مجموعة موجودات مالية انخفضت قيمتها

وأن ) "حادث خسارة("إذا  وجد دليل على االنخفاض نتيجة لحادث واحد أو أكثر وقع بعد التحقيق المبدئي للموجودات 
تحدث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية للموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية وأنه 

إن دليل االنخفاض قد يشمل مؤشرات بأن المدينين أو مجموعة مدينين يواجهون صعوبات . يمكن تقديرها بصورة موثوقة
دم انتظام سداد الفوائد أو أقساط المبلغ األصلي، أو احتمال دخولهم في إفالس أو مالية كبيرة أو تخلف في السداد أو ع

إعادة جدولة مالية أخرى  وعندما تشير المعلومات الواضحة بوجود نقص في التدفقات النقدية المستقبلية مثل التغيرات في 
  .المتأخرات أو األحوال االقتصادية المرتبطة بالتخلف عن السداد

  
 ت المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةالموجودا

بالنسبة للموجودات المدرجة بتكلفة مطفأة تقوم المجموعة أوًال بالتقييم لتحديد وجود دليل موضوعي على االنخفاض ألصل          
إذا قررت المجموعة أنه ال يوجد دليل موضوعي . مالي فردي هام وأصول مالية سواء فردية أو جماعية غير هامة

اض أصل مالي يتم تقييمه بصورة فردية، سواء كان هامًا أم ال، تقوم بإدخال األصل في مجموعة أصول مالية ذات النخف
األصول التي يتم تقييمها فرديًا لتحديد االنخفاض . مخاطر ائتمانية مماثلة ثم تقوم بتقييمها جماعيًا لتحديد االنخفاض

 .إدراجها مستمرًا، ال تدخل ضمن أي تقييم جماعي لتحديد االنخفاض والذي يتم إدراج خسارة انخفاض مقابلها أو يكون

تقاس قيمة خسارة انخفاض القيمة المحددة كفارق بين القيمة الدفترية للموجودات والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية        
لقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية على تخصم ا). باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة مستقبًال والتي لم تتكبد بعد(

 .سعر الفائدة الفعلي لألصل
  

يستمر . تخفض القيمة الدفترية للموجودات خالل استخدام حساب للمخصص ويدرج مبلغ الخسارة في بيان الدخل الموحد       
ة الدفترية المخفضة وذلك باستخدام سعر على القيم) مسجلة كإيرادات تمويل في بيان الدخل الموحد(تحقيق إيرادات فوائد 

  .الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس قيمة الخسارة
  

  الموجودات المالية المتاحة للبيع
في تاريخ التقرير ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل مادي على أن استثمار أو مجموعة استثمارات قد         

  .نخفضت قيمتهاا
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  تتمة - الموجودات المالية المتاحة للبيع        
في حال استثمارات حقوق الملكية المصنفة كمتاحة للبيع، يتضمن الدليل المادي انخفاض هام أو مستمر للقيمة العادلة        

مقارنة بالفترة التي استمرت فيها " المستمر"مقارنة بالتكلفة األصلية لالستثمار و" مالها"يتم تقييم . لالستثمار أقل من قيمتها
وهو الفرق بين  -إذا وجد أي دليل كهذا ، يتم تحويل الخسارة المتراكمة المحتسبة . القيمة العادلة أقل من تكلفته األصلية

االستثمار المالي مدرجة سابقًا في بيان الدخل الموحد  تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية ناقص أي خسارة انخفاض لذلك
إن خسائر اإلنخفاض المدرجة في بيان الدخل الموحد . من إيرادات شاملة أخرى إلى بيان الدخل الشامل الموحد -

اض مباشرة وتدرج الزيادات في قيمتها العادلة بعد االنخف. والمتعلقة بأدوات رأسمالية ال يتم عكسها خالل الربح والخسارة
  .في إيرادات شاملة أخرى

  
اتخاذ أحكام للوصول إليها تقوم المجموعة بتقييم ، ضمن عوامل أخرى ، المدة أو الحد " المستمر"أو " الهام"يحتاج تحديد        

  .الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفته
  

  المطلوبات المالية  
  

  التحقيق المبدئي والقياس   
يتم تصنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  ٣٩لمطلوبات المالـية في نطاق معيار المحاسبة الدولي ا  

تحدد . الخسارة أو قروض وتسهيالت أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في تحوط فعال ، حسبما يكون مالئماً 
  . يالمجموعة تصنيف مطلوباتها المالية عند التحقيق المبدئ

  
  . تدرج المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والتسهيالت ناقصًا تكاليف االقتراض المباشرة  

  
  .تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم  تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى  

  
  عقود الضمانات المالية  
ي العقود التي تتطلب أداء مدفوعات وسدادها إلى طرف العقد مقابل عقود الضمانات المالية الصادرة من المجموعة ه  

يتم االعتراف بعقود الضمانات . تكبد خسارة نتيجة إلخفاق المدين في السداد في تاريخ االستحقاق وفقا لشروط أداة الدين
الحقًا ، يقاس المطلوب . دار الضمانالمالية مبدئيًا كالتزام بالقيمة العادلة ويعدل بتكلفة المعاملة المنسوبة مباشرة إلى إص

بأفضل تقدير للمصروفات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ إعداد القوائم أو المبلغ المعترف به ناقصا اإلطفاء 
  . المتراكم ، أيهما أعلى

    

  المالية ألدواتا مقاصة  
 كان إذا فقط الموحد المالي المركز بيان في المبلغ افيص ويدرج المالية والمطلوبات المالية للموجودات مقاصة إجراء يتم  

وذلك بأن  الصافي أساس على التسوية في الرغبة تتوفر وأن المحققة المبالغ لتسوية المفعول ساريي قانون حق الكـهن
  .الوقت نفس في المطلوبات وتسدد الموجوداتتحقق 
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  )بإستثناء الشهرة(يمة الموجودات غير المالية إنخفاض ق
في حالة ). أو وحدة مدرة للنقد(تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان مركز مالي بتقدير وجود مؤشر على إنخفاض أصل 

وجود أي مؤشر ، أو عند وجود متطلب دراسة إنخفاض القيمة بشكل سنوي ، تقوم المجموعة بتقدير قيمة األصل أو 
القيمة الممكن إسترادها هي قيمة األصل أو القيمة العادلة للوحدة المدرة . ممكن إستردادها من الوحدة المدرة للنقدالقيمة ال

تقدر القيمة الممكن إستردادها لألصل بشكل فردي اال إذا كان . للنقد ناقص تكاليف البيع وقيمة اإلستخدام ، أيهما أعلى
كبير على التدفقات النقدية من موجودات أخرى أو مجموعة موجودات ، إذا  األصل ال يدر تدفقات نقدية ويعتمد بشكل

إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو . كان ذلك يتم إختيار إنخفاض األصل كجزء من الوحدة المدرة للنقد المتعلق بها
ة للنقد منخفضة القيمة ويتم خفض الوحدة المدر / الوحدة المدرة للنقد اعلى من القيمة الممكن إستردادها يتم إعتبار األصل

  .قيمتها إلى القيمة الممكن إستردادها
 

إلحتساب القيمة في اإلستخدام ، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية بقيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم قبل الضريبة 
لتحديد القيمة . الوحدة المدرة للنقد/لوالذي يعكس تقديرات السوق الحالي للقيمة الزمينة للنقد والمخاطر المتعلقة باألص

إذا تم تحديد أية معامالت يتم إستخدام . العادلة ناقص تكاليف البيع ، يتم أخذ أحدث صفقات السوق بعين اإلعتبار
اإلحتسابات تتم بإستخدام مكررات التقييم وأسعار أسهم الشركات العامة المدرجة او مؤشرات القيمة . طريقة تقييم مناسبة

  .ادلة األخرى المتوفرةالع
  

ال تعكس القيمة في حال االستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بتحسين وتعزيز أداء األصل ، بينما يتم إدراج 
  .التعزيزات المتوقعة للموجودات في حسابات القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع

  
ل الشامل الموحد ضمن فئات المصاريف المناسبة لعمل تدرج خسائر انخفاض العمليات المستمرة في بيان الدخ

الموجودات التي انخفضت قيمتها، باستثناء العقارات التي أعيد تقييمها سابقًا وتم تحويل إعادة التقييم إلى إيرادات شاملة 
 .في هذه الحالة يتم إدراج االنخفاض أيضًا في إيرادات شاملة أخرى بقيمة أي تقييم سابق. أخرى

  
سبة للموجودات، بإستثناء الشهرة، يعاد التقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر بأن خسائر بالن

إذا وجد مؤشر كهذا ، تقوم المجموعة بعمل تقدير للمبلغ . انخفاض مدرجة سابقًا لم تعد موجودة أو تكون قد نقصت
ابقًا فقط إذا كان هنالك تغير في االفتراضات المستخدمة يتم عكس أي خسارة انخفاض مدرجة س. الممكن استرداده

تلك القيمة التي تتم زيادتها ال يمكن أن . لتحديد قيمة الموجودات الممكن استردادها منذ أن أدرجت آخر خسارة انخفاض
للموجودات في  تتجاوز القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك لو لم يتم إدراج أي خسارة انخفاض

ما لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة  يتم عكس خسارة االنخفاض هذه في بيان الدخل الشامل الموحد. السنوات السابقة
 . التقييم، وفي هذه الحالة يعامل االنعكاس كزيادة ناتجة من إعادة التقييم

  
 الشهرة

    .وجود ظروف تشير إلى احتمالية إنخفاض قيمتها ديسمبر وعند ٣١يتم اختبار انخفاض قيمة الشهرة سنويًا كما في 
التي تتعلق بها ) أو مجموعة من الوحدات(ويحدد إنخفاض القيمة بتقييم القيمة القابلة لإلسترداد لكل وحدة مدرة للنقد 

اف بخسائر وفي حالة انخفاض القيمة القابلة لإلسترداد من الوحدة المدرة للنقد عن القيمة الدفترية يتم اإلعتر . الشهرة
  .وال يمكن رد مخصصات إنخفاض قيمة الشهرة في المستقبل. إنخفاض القيمة
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  المخصصات
نتيجة لحدث سابق وأنه يحتمل أن تتدفق ) قانوني أو حكومي(تسجل مخصصات عندما يكون لدى المجموعة إلتزام حالي 

عندما . افع إقتصادية مطلوبة لسداد اإللتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ اإللزام بصورة يوثق بهامن المجموعة موارد تتضمن من
تتوقع المجموعة أن تسترد كامل مخصص أو جزء منه ، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ، يتم إدراج اإلسترداد 

فات أي مخصص في بيان الدخل الموحد تظهر مصرو . كموجودات منفصلة ولكن فقط عندما يكون اإلسترداد مؤكدًا فعالً 
  .بعد خصم أي إسترداد

  
  منافع الموظفين  
تحتسب المجموعة مخصصًا لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها في تاريخ بيان المركز المالي الموحد وفقًا لعقود العمل   

لمقضية بناًء على المطلوبات يتم التسجيل وٕاستحقاق الموظفين لإلجازة السنوية والمدة ا. والالئحة الداخلية للشركة
المحتملة الناتجة عن الخدمات المؤداة من الموظفين حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد ، تدرج هذه المستحقات في 

  .المطلوبات المتداولة بينما تدرج المستحقات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة في المطلوبات غير المتداولة
  

هيئة التقاعد والتأمين اإلجتماعي للموظفين القطريين وفقًا لقانون التأمين اإلجتماعي لسنة  يتم تسجيل المساهمات في  
  . كمصروفات في بيان الدخل الموحد عند تحققها ٢٠٠٩

  
  دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى   
جرد استحقاقها بغض النظر والمتعلقة بالبضائع أو الخدمات المستلمة بممستقبًال يتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع   

  .من الموردينعن استالم أو عدم استالم الفواتير 
  

  ذمم تجارية 
إذا كان متوقعًا أن يتم . إن الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء في سياق األعمال التجارية العادية

في خالف ذلك ، يتم عرضها  كموجودات غير . ةتحصيل هذه الذمم خالل سنة أو أقل ، يتم عرضها كموجودات متداول
  .متداولة

  
يتم إدارج الذمم المدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم الحقًا قياسها بالتكلفة المطفأة على أساس معدل الفائدة الفعلي ، 

  ). إن وجد(مخصومًا منها أي مخصص انخفاض القيمة
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  تتمة –ملخص السياسات الماسبية الهامة   ٤
  

 قد وما في حكمهالن

النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية الموحد يتكون من األرصدة البنكية والنقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل 
  .مستحقة خالل تسعين يوم أو أقل

  
  العمالت األجنبية  
ملة السائدة في تاريخ حدوث يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنيبة والعملة التشغيلية بإستخدام معدالت صرف الع  

يتم عرض أرباح وخسائر المعامالت بالعملة األجنبية الناتجة عن تسوية هذه . المعامالت أو التقييم في حال إعادة القياس
المعامالت وتحويل الموجودات والمطلوبات المالية القائمة بالعملة األجنبية بإستخدام معدالت صرف العمالت في تاريخ 

  .في بيان الدخل الموحد نهاية السنة
  

يتم تحليل الفرق في قيمة األوراق المالية المحتفظ بها بالعمالت األجنبية والمصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع مابين   
يتم عرض التغيرات الناتجة عن عمليات التحويل . ى في القيمة الدفتريةالتغيير في قيمة التكلفة المطفأة والتغيرات األخر 

في قيمة التكلفة المطفأة في الربح أو الخسارة في حين يتم عرض التغيرات الناتجة عن التغيرات في القيمة الدفترية في 
  .اإليرادات الشاملة األخرى

  
مالية مثل حقوق الملكية المصنفة كحقوق متاحة للبيع في يتم عرض فروقات تحويل العملة األجنبية للموجودات غير ال  

  . اإليرادات الشاملة األخرى
  

  للسهم  العائد  
يحتسب العائد األساسي للسهم بتقسيم صافي ربح السنة العائد لحاملي األسهم العادية بالشركة األم على المتوسط المرجح   

رباح المخففة للسهم بتقسيم صافي الربح العائد لحاملي األسهم وتحتسب األ. لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة
على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ) بعد التعديل بالفوائد على األسهم الممتازة القابلة للتحويل(العادية بالشركة األم 

  .التي سوف تصدر عند تحويل جميع األسهم العادية المخففة المحتملة إلى أسهم عادية
    
  التقارير القطاعية    
، أو توفير ) قطاع تجاري(القطاع هو قسم يمكن تمييزه ضمن المجموعة ويعمل إما في توفير منتجات أو خدمات   

ويتعرض لمخاطر وعائدات تكون مختلفة من تلك ) قطاع جغرافي(منتجات أو خدمات ضمن بيئة إقتصادية معينة 
  . الخاصة بالقطاعات األخرى

  
يتم تحديد قطاعات ). ٢٣(القطاعية بالنسبة لقطاعات المجموعة التجارية والجغرافية في اإليضاح رقم  تعرض البيانات  

إعتمد إعداد التقارير القطاعية للمجموعة مبدئيًا على .األعمال بناء على الهيكل اإلداري والتقارير الداخلية للمجموعة
  .يكل إدارة المجموعة وٕاعداد التقارير الداخليةيتم تحديد قطاعات األعمال بناًء على ه. قطاعات األعمال

 



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
-٢٩- 

 

  
 األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة   ٥

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إتخاذ أحكام وتقديرات وٕافتراضات تؤثر على المبالغ الخاصة   
. فصاح عن االلتزامات المحتملة في تاريخ إعداد البيانات المالية الموحدةباإليراد والمصروفات واألصول وااللتزامات واإل

إال أن عدم التأكد من هذه اإلفتراضات والتقديرات قد يؤدى إلى مخرجات تتطلب تعديالت هامة على القيمة الدفترية 
  .ألصل أو التزام متأثر بها في فترات مستقبلية

  
  :كة للمخاطر وبنود عدم اليقينتشمل االيضاحات األخرى حول تعرض الشر   
 ٢٥(ايضاح رقم         إدارة رأس المال( 
 ٢٥(ايضاح رقم     إدارة المخاطر المالية والسياسات( 
 ٢٥(ايضاح رقم     افصاحات حول تحليل الحساسية( 
    
  األحكام  
ة على المبالغ المعترف عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة أصدرت اإلدارة األحكام اآلتية والتي كان لها آثار مادي  

  :بها في البيانات المالية الموحدة
  

  إلتزامات اإليجار التشغيلي 
  :المجموعة كمؤجر

  :دخلت المجموعة في تعاقدات إيجار تشغيلي مختلفة تحت خطوط أعمال مختلفة كما هو مبين في التالي  
 .الوقودالتجارية في محطات المساحات . أ  

 .المشاريع المشتركةيين و الدوليين و لمحللعمالء الالديزل  صهاريج .ب  

  لنفط ، فالنسيا، ل كيم اتفاقيات التجارة البحرية الموقعة مع عمالء جدد من الشركات البحرية الدولية مثل. ج  
 أسباير البحرية لنقل المنتجات النفطية من وٕالى موانئ الهند والبلدان المجاورة، وجنوب شرقي آسيا عن طريق

 ).ة رأس لفان وسدرة مسيعيدسدر (السفينتين 
 

األعمار ال تمثل جزء كبير من التي جار و ـثل مدة اإليـ، ماالتفاقياتروط ـأحكام وش تقييمبناء على ، ت المجـموعةقرر   
بأن يتم ، وأنه يحتفظ بجميع المخاطر الهامة ومنافع ملكية هذه العقارات والتي يتم اإلحتفاظ بها للممتلكات اإلنتاجية

  .يجارات تشغيليةتسجيلها كإ
  

  تزامات محتملةال
إن تقدير وجود و الكمية المقدرة , تلغى المطلوبات المحتملة عند حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي بحكم طبيعتها، 

 .لاللتزامات المحتملة تتضمن حكمًا في ممارسة تقدير هام و استخدام التقديرات لمخرجات األحداث المستقبلية
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  تتمة –تقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام وال    ٥
  

 تصنيف األوراق المالية االستثمارية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح "ما إذا كان ينبغي أن تصنف على أنها  اتاقتناء االستثمار  تقرر المجموعة عند
تقوم المجموعة . لتصنيف استثماراتها ٣٩رقم تتبع المجموعة معيار المحاسبة الدولي ". متاحة للبيع"أو " أو الخسارة

إذا تم حيازتها أساسا لغرض الربح القصير األجل " بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"بتصنيف االستثمارات 
الستثمار في بتسجيل ا المجموعةتقوم ". متاحة للبيعكاستثمارات "يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى . توليد النقدو 

هذه الشركات ممارسة تأثير كبير على للمجموعة  األسهم واألوراق المالية واالستثمار في شركة زميلة فقط عندما يمكن
  .للبيع ت متاحةعلى أنها استثمار  االستثمار تصنفيتم ، بغض النظر عن حصة الملكية، و  المستثمر بها

  
  التقديرات واإلفتراضات

لمستقبل والموارد األساسية للتقدير في تاريخ بيان المركز المالي الموحد والتي لها إن اإلفتراضات األساسية المتعلقة با
خطر كبير في حدوث تغيير جوهري على القيمة الدفترية للموجودات و المطلوبات خالل السنة المالية الالحقة يتم شرحها 

إال . افرة عند اعداد البيانات المالية الموحدةإن افتراضات وتقديرات القيمة المجموعة أساسًا على محددات متو . في األسفل
أنه يمكن تغير الخصائص الحالية واإلفتراضات ِبان التطورات المستقبلية تبعًا لتغيرات وخصائص السوق والتي ليس 

  .يتم أخذ هذه التغيرات في الحسبان عند وقوعها, للمجموعة سيطرة عليها 
  

  انخفاض قيمة الذمم المدينة 
يتم هذا . ر لألرصدة التجارية المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل المبالغ بالكامليتم عمل تقدي

إن الذمم التجارية المدينة إما مضمونة بضمانات بنكية تغطي األرصـدة . التقدير للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردي
إال أن المجموعة تقوم , الخطر من تدني قيمة هذه الذمم يعتبر ضئيًال القائمة أو مطلوبة من هيئات حكومية وبالتالي فإن 

  . بتطبيق سياسة متحفظة بشأن المبالغ المشكوك في تحصيلها
  

فيتم تقدير المخصص المطلوب بشكل , بالنسبة للمبالغ غير الهامة التي ال تقيم بشكل فردي ولكنها متأخرة السداد 
  .ول فترة عدم السداد وبناء على معدالت اإلسترداد السابقةجماعي على هذه المبالغ بناء على ط

  
 المالية المتاحة للبيع انخفاض قيمة الموجودات

تعامل المجموعة الموجودات المتاحة للبيع بأنها منخفضة القيمة عند وجود انخفاض هام أو مستمر في القيمة العادلة إلى 
يحتاج إلى " المستمر"أو " الهام"إن تحديد االنخفاض . النخفاضأقل من تكلفتها أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى ل

باإلضافة إلى ذلك تقوم المجموعة بتقييم عوامل أخرى وتشمل التقلبات العادية في سعر السهم بالنسبة لألسهم . اتخاذ قرار
  .المتداولة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لألسهم غير المتداولة
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 تتمة -كام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة األح    ٥

  
   إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية

يحدث االنخفاض عندما تقل القيمة المتوقع الحصول عليها والتي تساوي القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع أو 
يتم احتساب القيمة العادلة . ات أو الوحدات المدرة للنقدعن القيمة الدفترية للموجود, أيهما أكبر , قيمتها في االستخدام 

مطروحًا منها تكاليف البيع بناء على البيانات المتوفرة من عمليات البيع الملزمة والتي تمت في سوق حرة لموجودات 
ن بناء على إن احتساب القيمة في االستخدام يكو . مماثلة أو ألسعار سوق واضحة مطروحًا منها تكاليف بيع الموجودات

تنتج التدفقات النقدية من موازنة للخمس سنوات الالحقة وال تتضمن أنشطة إعادة . نموذج التدفقات النقدية المخصومة
الهيكلة غير الملزمة بالنسبة للمجموعة أو االستثمارات المستقبلية الجوهرية التي ستزيد من أداء الموجودات للوحدات 

القيمة المتوقع الحصول عليها حساسة لمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات . المدرة للنقد و التي يتم فحصها
االفتراضات . النقدية المخصومة وللتدفقات النقدية المستقبلية المستلمة ومعدل النمو المستخدم في أغراض التشغيل

نقد تشمل أسعار الخصم والتدفقات النقدية الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة الممكن استردادها للوحدات المختلفة المدرة لل
  .التشغيلية وتضخم االسعار واالستخدام المتوقع والقيم المتبقية للموجودات

 
  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات   

األخذ  يتم هذا التقدير بعد. تقوم المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات الحتساب االستهالك
  .في اإلعتبار اإلستخدام المتوقع وحالة المعدات والتقادم التجاري والتقني لهذه الموجودات

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية

عندما ال يمكن الحصول على القيمة العادلة للموجودات و المطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي الموحد من 
تؤخذ . القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم تتضمن نموذج التدفقات النقدية المخصومة يتم تحديد, أسواق نشطة 

يتطلب ذلك درجة من الحكم , ولكن عند عدم توافرها , مدخالت هذه النماذج من األسواق الواضحة عندما يتاح ذلك 
يمكن أن تؤدي . لسيولة و اإلئتمان والتقلبتتضمن األحكام اعتبارات للمدخالت مثل خطر ا. للحصول على القيمة العادلة

المعلومات مبينة في . التغيرات في اإلفتراضات على هذه العوامل إلى التأثير على القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية
  ).٢٥(اإليضاح رقم 

 
  مبدأ االستمرارية

ت بأن المجموعة تملك مصادر تجعلها قادرة على قامت اإلدارة بتقييم مقدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها واقتنع
االستمرار في أعمالها المستقبلية ، باإلضافة إلى ذلك إن إدارة المجموعة ليست على علم بأية أمور تثير الشك على مقدرة 

  .مراريةوعليه تقوم اإلدارة بإعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االست. المجموعة لالستمرار في أنشطتها
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  معداتالو  واآلالتعقارات ال  أ/٦

  
  
  أراضي

  
 التاالمعدات و ال    مباني وبنية تحتية

سيارات ومعدات 
 اإلجمالي مشاريع تحت التنفيذ سـفـن مكتبية وأثاث

                        لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري لایر قطري لایر قطري   لایر قطري  لایر قطري  
        :التكلفة

 ٢,٤٤٥,٦٠٢,٣٤٧    ٥٤٢,٧٤٥,٤٦١    ٢٧٧,٨٧٠,٧٠٣    ٥١٨,٥١٢,٩٦٥    ٥١٠,٧٤٧,٤٩٠    ٥١٠,١٢٣,١٩١    ٨٥,٦٠٢,٥٣٧  )ةمدقق( ٢٠١٥ يناير ١الرصيد  في 
 ١٤,٨٣٧,٤٢١    ١١,٦٣٤,٩٩٥    --    )٥,٠٦٠,٠٧٧(    )٣٨,٥٠٠,٢٨٩(    ٤٧,٠٠٩,٩٧٣    )٢٤٧,١٨١(  )٢٦ايضاح (تعديالت 

 ٢,٤٦٠,٤٣٩,٧٦٨    ٥٥٤,٣٨٠,٤٥٦    ٢٧٧,٨٧٠,٧٠٣    ٥١٣,٤٥٢,٨٨٨    ٤٧٢,٢٤٧,٢٠١    ٥٥٧,١٣٣,١٦٤    ٨٥,٣٥٥,٣٥٦  )دلمع( ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
 ٣٠٦,٢٨٦,٧٦٦   ٢١٥,٩٥٧,١٨٠   --   ٤٣,٨٥٢,٨٢٧   ٤٢,٥٩٤,٨٨٥   ٣,٨٨١,٨٧٤    --   إضافات

 --   )٥٠٠,٥٦٢,٣٦٠(      ٩٩,٩٥٨,٩٨٠   ١٢,٠٩٦,٨٤٠   ٣٨٨,٥٠٦,٥٤٠  --   محول من مشاريع تحت التنفيذ
  )٣٦,٧١٧,٨٨٦(    --     --     --     --     --    )٣٦,٧١٧,٨٨٦(  استبعادات

  )٦٤٢,٠٠٠(    --     --     )٦٤٢,٠٠٠(    --     --    --   شطب
                    

 ٢,٧٢٩,٣٦٦,٦٤٨    ٢٦٩,٧٧٥,٢٧٦    ٢٧٧,٨٧٠,٧٠٣    ٦٥٦,٦٢٢,٦٩٥    ٥٢٦,٩٣٨,٩٢٦    ٩٤٩,٥٢١,٥٧٨    ٤٨,٦٣٧,٤٧٠  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١كما في 
                       :هالك المتراكمستاإل

 ٨٤٧,٧٩٢,٥٩٢   --     ٩٢,٢٧٠,٠٤٧    ٣٣١,٢٥٢,٦٩٣    ٢٨٥,٥٠٣,٨١٦    ١٣٨,٧٦٦,٠٣٦    --   )ةمدقق( ٢٠١٥ يناير ١في الرصيد 
 ٤٥,٩٧٥,١٥٤  --   ٣  ٣٥,٨٨٥,٥٧٧  )٢٨,٣٧٨,٤٠٣(  ٣٨,٤٦٧,٩٧٧    --   )٢٦ايضاح (تعديالت 

 ٨٩٣,٧٦٧,٧٤٦  --   ٩٢,٢٧٠,٠٥٠  ٣٦٧,١٣٨,٢٧٠  ٢٥٧,١٢٥,٤١٣  ١٧٧,٢٣٤,٠١٣    --   )معدل( ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
 ١٧٨,٤١٩,٩٧٣   --     ١٣,٨٩٣,٥٣٥    ٧٨,٢٣٥,٥٩١    ٤٣,٠١٤,١٢٩    ٤٣,٢٧٦,٧١٨    --   لسنةل تكاليف إستهالك
  )٤٥٢,٩٥٧(    --     --     )٤٥٢,٩٥٧(    --     --     --   متعلقة بالشطب 

                           

 ١,٠٧١,٧٣٤,٧٦٢   --     ١٠٦,١٦٣,٥٨٥    ٤٤٤,٩٢٠,٩٠٤    ٣٠٠,١٣٩,٥٤٢    ٢٢٠,٥١٠,٧٣١    --  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في كما 
                           

                           :صافي القيمة الدفترية
 ١,٦٥٧,٦٣١,٨٨٦    ٢٦٩,٧٧٥,٢٧٦    ١٧١,٧٠٧,١١٨    ٢١١,٧٠١,٧٩١    ٢٢٦,٧٩٩,٣٨٤    ٧٢٩,٠١٠,٨٤٧    ٤٨,٦٣٧,٤٧٠  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
-٣٣- 

 

  تتمة - معداتالو  واآلالتعقارات ال  أ/٦

  
  
  أراضي

  
 التاالمعدات و ال  باني وبنية تحتيةم

سيارات ومعدات مكتبية
 اإلجماليمشاريع تحت التنفيذ سـفـن وأثاث

  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  
                      

         :التكلفة
 ٢,٢٢١,٤٠٢,٢٢٥    ٤٥٥,١٩٧,٢٦٥    ٢٥٥,٧٦٢,٤٣٩    ٤٨٣,٣٤٦,٧٠٩    ٤٦٦,٥٤٢,٩٧٤    ٤٧٤,٩٥٠,٣٠١    ٨٥,٦٠٢,٥٣٧  ٢٠١٤يناير ١الرصيد  في 

 ٢٢٤,٤٠٥,١٢٢   ١٠٣,٤٤٩,٦٧٠   ٢٢,١٠٨,٢٦٤   ٣٥,٣٧١,٢٥٦   ٤٤,٢٠٤,٥١٦   ١٩,٢٧١,٤١٦    - -  إضافات
 - -   )١٥,٩٠١,٤٧٤(   --    - -   - -   ١٥,٩٠١,٤٧٤  - -  محول من مشاريع تحت التنفيذ

  )٢٠٥,٠٠٠(    --     --     )٢٠٥,٠٠٠(    - -    - -   - -  شطب
  

                  
 ٢,٤٤٥,٦٠٢,٣٤٧    ٥٤٢,٧٤٥,٤٦١    ٢٧٧,٨٧٠,٧٠٣    ٥١٨,٥١٢,٩٦٥    ٥١٠,٧٤٧,٤٩٠    ٥١٠,١٢٣,١٩١    ٨٥,٦٠٢,٥٣٧  )ةمدقق( ٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
 ١٤,٨٣٧,٤٢١    ١١,٦٣٤,٩٩٥    --    )٥,٠٦٠,٠٧٧(    )٣٨,٥٠٠,٢٨٩(    ٤٧,٠٠٩,٩٧٣    )٢٤٧,١٨١(  )٢٦ايضاح (تعديالت 

 ٢,٤٦٠,٤٣٩,٧٦٨    ٥٥٤,٣٨٠,٤٥٦    ٢٧٧,٨٧٠,٧٠٣    ٥١٣,٤٥٢,٨٨٨    ٤٧٢,٢٤٧,٢٠١    ٥٥٧,١٣٣,١٦٤    ٨٥,٣٥٥,٣٥٦  )معدل( ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد فى 

                       :هالك المتراكمستاإل
 ٦٨٦,٢٠٢,٢٧٢  - -  ٧٩,٢٩٧,٦٩٠  ٢٧٠,٧١٠,٥٦١  ٢٢٤,٤٠٥,٣٧٦  ١١١,٧٨٨,٦٤٥    - -  ٢٠١٤يناير ١في الرصيد 

 ١٦١,٧٩٥,٣٢٠   - -    ١٢,٩٧٢,٣٥٧    ٦٠,٧٤٧,١٣٢    ٦١,٠٩٨,٤٤٠    ٢٦,٩٧٧,٣٩١    - -  لسنةل يف إستهالكتكال
  )٢٠٥,٠٠٠(    - -    - -    )٢٠٥,٠٠٠(    - -    - -    - -  متعلقة بالشطب 

  
                         

 ٨٤٧,٧٩٢,٥٩٢   - -    ٩٢,٢٧٠,٠٤٧    ٣٣١,٢٥٢,٦٩٣    ٢٨٥,٥٠٣,٨١٦    ١٣٨,٧٦٦,٠٣٦    - -  )مدققة(٢٠١٤ديسمبر ٣١في كما 
 ٤٥,٩٧٥,١٥٤  --   ٣  ٣٥,٨٨٥,٥٧٧  )٢٨,٣٧٨,٤٠٣(  ٣٨,٤٦٧,٩٧٧    --   )٢٦ايضاح (تعديالت 

 ٨٩٣,٧٦٧,٧٤٦  --   ٩٢,٢٧٠,٠٥٠  ٣٦٧,١٣٨,٢٧٠  ٢٥٧,١٢٥,٤١٣  ١٧٧,٢٣٤,٠١٣    --   )معدل( ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد فى 
                           

                           :صافي القيمة الدفترية
 ١,٥٦٦,٦٧٢,٠٢٢    ٥٥٤,٣٨٠,٤٥٦    ١٨٥,٦٠٠,٦٥٣    ١٤٦,٣١٤,٦١٨    ٢١٥,١٢١,٧٨٨    ٣٧٩,٨٩٩,١٥١    ٨٥,٣٥٥,٣٥٦  )ةمعدل( ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
-٣٤- 

 

  تتمة -معداتالو  واآلالتعقارات ال  أ/٦
  

 :إيضاحات
م درهقامت المجموعة بإفتتاح ثمانية محطات للوقود خالل العام وهم بالمناطق اآلتية الوكره والوجبة والذخيره وفريج بن   )١

للمركبات  يوكذلك تم انشاء محطة للفحص الفن الجميلية والمذهبية كما تم توسعة محطة الهاللوالريان الجديد والقطيفية و 
 ).٢٦ايضاح (لوقود وتعديل األثر الرجعى لإلهالك  يمت المجموعه برسملة البرج اإلدار في الوكرة ، كما قا

 
، خالل ) ستة قطع أراضي تقع في دولة قطر(جودات غير نقدية إستلمت المجموعة منحًا حكومية في شكل تحويل مو   )٢

بدون مقابل لغرض بناء وتشغيل محطات تزويد بالبترول على تلك القطع ، والتي تم تحويل  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥عامي 
لقطع شهادات ملكيتها من وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى المجموعة  ، وقد إختارت المجموعة أن تحسب قيمة هذه ا

  .قطري للقطعة الواحدةلایر  ١التي حولت ملكيتها إلى المجموعة بقيمة إسمية قدرها 
  

قطعة ارض تقع في دولة قطر من   ٥٦عدد  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما أستلمت المجموعة حتي نهاية العام المنتهي في 
لم يتم تحويل شهادات ملكيتها بعد  لنفس الغرض المذكور أعاله ، والتي وجهات اخرى وزارة البلدية والتخطيط العمراني

  .من وزارة البلدية والتخطيط العمراني
 
تمتلك المجموعة ستة سفن والتي تعمل أساسًا في أعمال التزويد بالوقود الثقيل وزيت الغاز المتوسط وزيت الغاز   )٣

ات تأجير مع عمالء كبار مثل باإلضافة إلى أعمال التزويد بالوقود وتستخدم هذه السفن للتأجير وفقًا إلتفاقي. الخفيف
فالنسيا وكيم أويل لنقل البترول بين الموانئ، هذه السفن مملوكة مشاركة بين قطر للوقود وشركات أخرى حسب التفاصيل 

 .التالية
 :والشركات المذكورة أدناه) وقود(كل السفن مملوكة بالشراكة مع قطر للوقود 

  
  بلد التأسيس  الملكية المسجلة  إسم السفينة

      
  جمهورية ليبريا   شركة سدرة مسيعيد ، مشاركة مع قطر للوقود  سدرة مسيعيد 
  جمهورية ليبريا   شركة سدرة دوحة للشحن ، مشاركة مع قطر للوقود  سدرة دوحة 

  جمهورية ليبريا   شركة سدرة الوجبة للشحن ، مشاركة مع قطر للوقود  سدرة الوجبة 
  جمهورية ليبريا   حن ، مشاركة مع قطر للوقود  شركة سدرة الخليج للش  سدرة الخليج 

  جمهورية ليبريا   شركة سدرة رأس لفان للشحن ، مشاركة مع قطر للوقود   سدرة رأس لفان 
  جمهورية ليبريا  شركة فينج يونغ الدولية المحدودة للشحن ، مشاركة مع قطر للوقود  سدرة الوكرة

  
) قطري لایر ١١٤,٠٥٢,١٧٦: ٢٠١٤(قطري  لایر١٢٠,٦٢٢,٣٧٣ مبلغ إن اإلستهالك موزع على تكلفة المبيعات ب   )٤

  ).قطري لایر ٤٧,٧٤٣,١٤٤: ٢٠١٤(قطري  لایر ٥٧,٧٩٧,٦٠٠  والمصروفات العمومية واإلدارية بمبلغ



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
-٣٥- 

 

  عقاريةإستثمارات   ب/٦
   ضي والمباني الخاصة بكل وجاري تحديد قيم األرا ٢٠١٥قامت المجموعة باألستحواذ علي استثمارات عقارية خالل عام         

في القياس الالحق لهذه األستثمارات،  لقيمة العادلةاستثمار علي حده وذلك حتي تتمكن المجموعة من استخدام نموذج ا
  -: وفيما يلي بيان بهذه اإلستثمارات

 

 

  موجودات مالية متاحة للبيع      ٧
وكذلك صكوك استثمارية  قطر في بورصةمدرجة تتمثل الموجودات المالية المتاحة للبيع في األسهم المملوكة في شركات   

  :كما يلي إغالق األرصدة ، وتفاصيلالموحد في تاريخ المركز المالي لدى مصرف الريان وبنك قطر لإلستثمار

٢٠١٥  ٢٠١٤   

   لایر قطري لایر قطري
    

    

  

 ةمجمع سميسم            ٣٠,٩٨٢,٥١٥ -- 

  الدوحة الجديدة –بناية سكنية       ٦٢,٧٧٥,٠٢٥ -- 
شارع المطار               –مبني اداري            ٧٠٨,٧٥٠,٠٧٠ -- 

-- ٨٠٢,٥٠٧,٦١٠   

٢٠١٥  ٢٠١٤ 

 لایر قطري لایر قطري

 ق.م.ششركة الكهرباء و الماء القطرية  ٢٥٣,٥٥٥,٢٠٤ ٣٠٤,٠٣٩,٦٨٨      

  ق.م.شركة قطر لنقل الغاز ش ٤١٤,٦٥١,٥٠٣ ٢٦٠,٣٧٨,٩٦٤
 ق.م.شركة صناعات قطرش ١٥٥,٢٣٦,٩٤١ ٢٣٤,٩٥٣,٢٠٨

  ق.م.بنك قطر التجاري ش ٩٤,٢٩٠,٥٨٠  ١٢٤,٧٤٩,٧٣٥
  ق.م.شركة بروة العقارية ش ٤,٤٠٥,٨٩٦  ٩٩,٧٨٦,٠٨٩
  ق.م.بنك قطر الوطني ش ٢٨,٠٥٦,٨٠٤  ٩٣,٢٧٥,٠٢٠
  ق.م.ش )Ooredoo(اوريدو  ٥٢,٩٤٤,٠٧٣ ٨٧,١٧٦,٩٨٨
  ق .م.مجموعة الخليج للتكافل ش ٣١,٠٥٩,٩٢٧  ٨١,٩٦٥,٠٧٣
  ق.م.بنك الدوحة ش ٥١,١١٣,٤٥٧  ٧٦,٤١٤,٤١٣
 ق.م.ششركة فودافون قطر  ١٢,٧١٣,٧٩٢ ١٧,٨٨٨,١١١

  ق.م.شركة الزاد القابضة ش ٢٣,٢٠٤,٢٩٨  ٩,٤٦١,٣٤٠
  ق .م.يماويات القابضة ششركة مسيعيد للبتروك ٨٦٦,٢٥٠  ٨,٨٥٠,٠٠٠
  ق.م.بنك قطر الدولي اإلسالمي ش  ١٦٢,١١٦,١٦٠  ٧,٣٠٠,٩٩٧

  ق.م.القطرية اإلسالمية للتأمين ش  ٤,٤١٠   -- 
  ق.م.مزايا قطر للتطوير العقارى ش  ٨١,٢٤٩,٦٥٦   -- 
  ق.م.مؤسسة المناعى ش  ١٦,١٩٥,٨٥٤   -- 
  ق.م.يات المحدوده ششركة قطر الوطنية للمالحة والنقل  ١٦,٨٥٤,٩٠٠   -- 
  صكوك استثمارية ٢٤٨,٧٣٩,٢١٤  -- 

١,٤٠٦,٢٣٩,٦٢٦ ١,٦٤٧,٢٥٨,٩١٩ 



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
-٣٦- 

 

  
  تتمة - موجودات مالية متاحة للبيع    ٧

  :الحركة على الموجودات المالية المتاحة للبيع خالل السنة موضحة كما يلي       

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 لایر قطري لایر قطري 

      
 ٩٩٠,٣٦٦,٦٣٦  ١,٤٠٦,٢٣٩,٦٢٦ يناير ١ يف

 ٥٤٢,٧٠٩,٠٢١  ١,٠٠٩,٨٣٧,٣١٥ خالل السنة مستحوذ عليها

 )١٧٨,٥٨٣,٦٠٦(   )٤٩١,٠٠٥,٣٢٧(   استبعادات خالل السنة 

 ٥١,٧٤٧,٥٧٥  )٢٧٧,٨١٢,٦٩٥( الحركة في إحتياطي القيمة العادلة يصاف

 ١,٤٠٦,٢٣٩,٦٢٦ ١,٦٤٧,٢٥٨,٩١٩
  

  . يوضح الجدول التالي تدرج قياس القيمة العادلة لموجودات المجموعة

  :ديسمبر ٣١تدرج قياس القيمة العادلة للموجودات كما في 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 

اسعار مدرجة في 
 أسواق نشطة

مدخالت هامة 
 ملحوظة

مدخالت هامة 
 غير ملحوظة

 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى اإلجمالي  تقييمتاريخ ال : موجودات بالقيمة العادلة

           : موجودات مالية متاحة للبيع
   ١,٦٤٧,٢٥٨,٩١٩ ١,٦٤٧,٢٥٨,٩١٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  أسهم ملكية مدرجة 

 - - ١,٤٠٦,٢٣٩,٦٢٦ ١,٤٠٦,٢٣٩,٦٢٦ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  
  .٢٠١٤خالل السنة أو خالل سنة  ٢و ١لم تحدث أي تحويالت بين المستويين   

  
  .تصنف جميع الموجودات المالية المتاحة للبيع كموجودات غير متداولة في بيان المركز المالي الموحد  

  
  شهرة  ال    ٨

 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

 لایر قطري  لایر قطري 

      
 ٥٧,٧٠٠,٠٢٢  ٥٧,٧٠٠,٠٢٢  م.م.ذ متعلقة بشركة قطر لوقود الطائرات

 ٧٥,٢٣٥,١١٠  ٧٥,٢٣٥,١١٠  و.ش.ش) فاحص(لفحص السيارات متعلقة بشركة وقود 

 ١٣٢,٩٣٥,١٣٢  ١٣٢,٩٣٥,١٣٢ 
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-٣٧- 

 

 
 

  تتمة -شهرة ال     ٨
  

خالل السنة قامت المجموعة بدراسة داخلية لتحديد فيما إذا كانت توجد أية بوادر النخفاض قيمة الشهرة المدرجة كما في 
ى المعلومات المالية وأحوال السوق للشركات وبناًء على هذه الدراسة والتي اعتمدت بشكل أساسي عل ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

وقد قامت المجموعة بدراسة إنخفاض . التابعة لم يرد إلى علم اإلدارة أية أمور قد تشير إلى إمكانية انخفاض قيمة الشهرة
حيث تم تحديد المبالغ الممكن إستردادها من الشركات التابعة قطر لوقود . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١قيمة الشهرة كما في 

والتي تمثل الوحدات المنتجة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها ،بناء على حساب  لطائرات وشركة وقود لفحص السياراتا
  :فيما يلي ملخص لإلفتراضات المرتبطة بالدراسة. القيمة عند اإلستخدام بإستخدام تقديرات التدفقات النقدية

  
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١تاريخ التقييم هو. 

 لسوق الحالية ومعدالت النمو الطبيعية المتوقعةإستمرار ظروف ا. 

  المقدمة من اإلدارة ٢٠١٨–٢٠١٥اإلعتماد على اإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية التقديرية للسنوات. 

 إن المعدل التاريخي الخالي من . أعتمدت االدارة على نموذج تسعير الموجودات المالية لتحديد تكلفة حقوق الملكية
٪ وفقًا لإلصدار السابع للسندات الحكومية التي أنتهى إستحقاقها في ٧ - ٪ ٥.٥ر يحتسب التكلفة بحوالي  المخاط
من جانب آخر تتوقع االدارة تطبيق تدابير خفيفة في سوق أسعار الفائدة القطري وتتنبأ أن يكون السعر . ٢٠١٠

سوف ترتفع خالل الفترة القادمة % ٣.٢٥ ٪، اسعار السندات الحكومية في حدود٥.٥الخالي من المخاطر حوالي 
 .خالل السنوات الخمس القادمة% ٥.٥ولكنها لن تتجاوز 

  ١٣.٥٪ مما يشير إلى أن سعر الفائدة قد يقل عن٨مخاطر السوق في قطر تساوي٪. 

 ستخدمة إن تقنية التسعير المستخدمة لتقييم األعمال في قطر لوقود الطائرات هي طريقة إكتساب تدفقات نقدية والم
 .في شركة وقود لفحص السيارات هي نموذج النمو الثابت

  اإلفتراض الرئيسي لحسابات القيمة في حال اإلستخدام كان معدل الخصم متمثًال في المتوسط المرجح لتكلفة رأس
وقود ٪ لشركة قطر ل٩المال بالمجموعة الذي إستخدم في حساب القيمة الحالية للتدفق النقدي الحر من التشغيل هو 

 .٪ لشركة وقود لفحص السيارات١١الطائرات و 

  مليون  ٢١٤قطري لقطر لوقود الطائرات و  لایرمليون  ٧٥٤بإستخدام الطرق المذكورة أعاله بلغت حقوق الملكية
 .قطري لشركة وقود لفحص السيارات لایر

  والبيانات المالية غير المدققة  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١إن البيانات المالية للسنوات المنتهية في
 .كانت المصدر الرئيسي للمعلومات المستخدمة في عملية التقييم ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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  تتمة -شهرة ال     ٨
  

  :من اإلفتراضات التالية ٢٠١٥لسنة " قطر لوقود الطائرات"حساب التقديرات لشركة 
 
 لكل سنة من سنوات التقديرات حيث أحتسب السعر من ١٠.٥ت هو معدل النمو السنوي لقطر لوقود الطائرا ٪

 :مجموع العوامل الثالثة التالية
 

يفترض أن يزيد سنويًا بمعدل . بالسنت األميركي للجالون MOPAGالسعر المفترض للنفط في الخليج العربي   )أ (
 . ٪٥نمو قدره 

يفترض أن يظل هذا السعر ثابتًا ). ركي للجالونبالسنت األمي(يباع من قطر للبترول ) بريميم(البنزين الممتاز   )ب (
 .سنت للجالون ١٥.٤٦بقيمة 

 .سنت للجالون ١٥يفترض أن يظل هذا ثابتًا بقيمة ). سنت أميركي للجالون(الهامش اإلجمالي   )ج (
 
  رادات ٪ من متوسط األرصدة البنكية المتوقعة في السنة وٕاي٢اإليرادات األخرى تشمل إيرادات الفوائد المحتسبة بنسبة

 .قطري في السنة لایر ٧٥.٠٠٠متنوعة التي يفترض أن تكون 
 
  سنوياً ٣المصاريف النقدية تشمل العمالة وتكاليفها ومصاريف نقدية أخرى والتي يفترض أن تزيد كل منها بنسبة ٪. 
 
 ر لوقود الطائرات من قط") األم("ق .م.قدرت األتعاب اإلدارية بناء على إتفاقية اإلدارة والتي تستحق لقطر للوقود ش

 . ٪ من صافي ربح السنة قبل األتعاب اإلدارية٣مقابل تقديم خدمات إدارية وذلك بنسبة 

 
  بناء على متوسط  ٢٠١٥و  ٢٠١٤قطري للسنوات  لایر ٨٥٠لقد أفترض أن تكون حصة الموظف من الربح

 .السنوات السابقة/ الفترات 
  

  :من اإلفتراضات التالية٢٠١٥لسنة تم حساب التقديرات لشركة وقود لفحص السيارات 
 
  بناء على النمو التاريخي إليرادات المبيعات٦يفترض أن تزيد إيرادات المبيعات بمعدل نمو سنوي قدره ٪. 

  حسب ٨جميع المصاريف بما في ذلك تكاليف العمالة والمصاريف األخرى يتوقع أن تزيد بمعدل نمو سنوي قدره ٪
 .٢٠١٥توقعات اإلدارة لسنة 

  
  أثير تغّير اإلفتراضاتت

بالنسبة لتقدير القيمة في عند اإلستخدام الخاص بوحدات اإليرادات النقدية ، تعتقد اإلدارة بأنه ليس هنالك تغّير معقول 
محتمل في اإلفتراضات الرئيسية أعاله سوف يجعل القيمة الدفترية للوحدة تنخفض بصورة جوهرية عن قيمتها التي من 

  .الممكن إستردادها
   

خلصت اإلدارة من هذه الدراسة ومن إستخدام اإلفتراضات المذكورة أعاله إلى أنه ال يوجد إنخفاض في قيمة الشهرة كما 
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
 .قد تدفعها إلى إعادة قياس الشهرة ٢٠١٦ستراقب اإلدارة اية تغييرات خالل عام 
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  مخزون     ٩
 

٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري  
      

 ١٣٥,٠٤٢,١٥٤  ٦٦,٦٩٨,٦٤١  وقود طائرات

 ١٠٨,١٠٧,٣٨٣  ١٢٧,٥٨١,٢٢٩  قطع غيار مواد و 

 ٥٩,٩٣٦,٧٩٢  ٥٩,٨٨٧,١٠٤  وقود ثقيل

 ٥٢,٠٧٢,٤١٠  ٥٨,٤٨٩,٣٨٨  الديزل

 ٢٢,٢٨٣,٧٢٤  ٢١,١٦٩,١٣٣  مخزون متاجر التجزئة

 ١٧,٠٩٣,١٦٠  ١٢,١٨٦,١٤٥  )سوبر(وقود مكرر 

 ٩,٨٧٠,١٣٩  ١٧,١٧١,٧٩٦  )مو مييبر (وقود مكرر 

 ٨,٢٢٤,٨٩٠  ٧,٦٠٤,٥٩٠  )بالصافي( مخزون أخر

  ٣٧٠,٧٨٨,٠٢٦ 
 ٤١٢,٦٣٠,٦٥٢ 

 

  :التغيير في مخصص بنود بطيئة الحركة كالتالي 
٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري

     
 ٤٣٠,٢٦٦  ٥٥٥,٥٠٩  يناير  ١في 

 ١٢٥,٢٤٣  ١٣٣,٧٩٨  مخصص خالل السنة 

 ٥٥٥,٥٠٩  ٦٨٩,٣٠٧ ديسمبر  ٣١ في

  
  ذمم تجارية مدينة   ١٠

٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري
     

     
 ٢,٥١٦,٣٦٦,١٥٦  ١,٨١٠,٥٥٠,٤٥٨  مدينة  تجاريةذمم 

  ٢١١,٦٢٦,٤١٥   ٣٦٠,٧٠٢,٣٠٢  )٢٢إيضاح رقم (مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
    
  ٢,٧٢٧,٩٩٢,٥٧١  ٢,١٧١,٢٥٢,٧٦٠ 

 )١,٠٦٢,٢٧٧(  )١,٨٣٥,٨٤٩(  الذمم المدينة المشكوك في تحصيلهامخصص 

 ٢,٧٢٦,٩٣٠,٢٩٤  ٢,١٦٩,٤١٦,٩١١ 

  



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
-٤٠- 

 

 
  تتمة -ذمم تجارية مدينة   ١٠

  
  

  :كما يليالذمم المدينة المشكوك في تحصيلها ، وهي ذمم تجارية وذمم أخرى خالل السنة، إن حركة مخصص 
  
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
  طريلایر ق   لایر قطري 
      

 ٨١١,٦٥١  ١,٠٦٢,٢٧٧  يناير  ١الرصيد في 
 ٢٥٠,٦٢٦  ٧٧٣,٥٧٢  المخصص المكون خالل العام 

 ١,٠٦٢,٢٧٧  ١,٨٣٥,٨٤٩ ديسمبر ٣١الرصيد في 
     
  

يوم ما زال يمكن تحصيلها ،  ٣٠تعـتقد المجموعة أن المبالغ غير منخفضة القيمة التي تجاوزت موعد إستحقاقها بأكثر من 
اني ذات الصلة لألرصدة المدينة على تاريخ التحصيل والتحليل الموسع للمخاطر اإلئتمانية بما في ذلك التصنيف اإلئتم بناء

  .حكومية أجهزةو مستحقة من بنكية أالمدينة أعاله ، أما مضمونة مقابل خطابات ضمان  معظم األرصدةإن  ،إن توفر
  
  

  .بض والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة تقارب القيمة الدفتريةإن القيمة العادلة للذم التجارية وأوراق الق
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  تتمة - ذمم تجارية مدينة  ١٠

  
  :ديسمبر كالتالي ٣١إن أعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها كما في   

 

  متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة          

    اإلجمالي  
غير متأخرة أو 

    يوم ١٨٠ - ٩١    يوم ٩٠ –٦١    يوم ٦٠ –٣١  يوم ٣٠أقل من     يمةمنخفضة الق
 ١٨١أكثر من 
  يوم

  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري   لایر قطري  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري  

                         
٤٦,٧١٢,٧٩٧    ٥٣,٢٩١,٣٢٧    ١٠٢,٥٣٨,٢٤٢    ٦٥,٣٣١,٥٣٠  ٢٢١,٩٠٣,٦٧٠    ١,٣١٨,٩٣٧,٠٤٣    ١,٨٠٨,٧١٤,٦٠٩  ٢٠١٥  
١٨٥,٣٥٨,٧١٣    ٧٦,١٤٤,١٦٧    ٥٥,٧٤٣,٠٣٠    ٢,٥٦٠,٥٠٦  ٢٣٤,١٩٤,٣٧٣    ١,٩٦١,٣٠٣,٠٩٠    ٢,٥١٥,٣٠٣,٨٧٩  ٢٠١٤  

  
  .المجموعة ، يتوقع أن تسترد بالكامل الذمم المدينة غير المنخفضة القيمة السابقة الدارة خبرةالبناء على   
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  وذمم مدينة أخرى أرصدة مدفوعة مقدماً   ١١
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري 

      
 ١٨١,٩٠٩,٩٢٧  ٢٤٧,٣٢٧,٨٨٢  أرصدة لدى مدراء محافظ استثمارية

 ٥٠,٠٠٢,١٥٠  ٦٠,٩٥٧,٨٧٠  سلف وقروض الموظفين

  ١,٣٤٣,٥٠٠   ٣٨,١٦٩,٦٩٥  اوراق قبض
 ٤٠,٣٠٩,١٣٤  ٣٣,١٢٠,٨٨٦  مستردة تأمينات

 ٦,٠٢٦,٦٤٨  ١٠,٣٤٢,١٦٧  للموردين والمقاولين مقدمةدفعات 

  ٣,١٧٨,٤٦٤   ٣,٥١٥,٢١٩  مصروفات مدفوعة مقدماً 
  ١,٩٠٨,١٣٢   ٢,٣٢٩,٤٩١  بنكية مستحقة فوائد

  ١٥٦,١٢٥   ١٥,٨٢٩,٥١٧  )ايضاح أ( إيرادات مستحقة
  ١٢٣,٩٢٦   ٢٩,١٧٨,٣٧٩  )بالصافي(  أخرىذمم مدينة 

 ٢٨٤,٩٥٨,٠٠٦  ٤٤٠,٧٧١,١٠٦ 

  
  )ايضاح أ(

ناتجة عن تطبيق بند  هيو  ٢٠١٥ديسمبر ىحتو  ٢٠١٢ من يوليو عن الفترةمستحقة لصالح قطر للوقود  إيرادات
التعويضات الواجب إستردادها من قطر للبترول وتكاليف الغاز الطبيعي المضغوظ المورد لمحطة كــــروة بحسب عقد بيع 

  .٢٠١٢- يونيو ٢٥ في والمعتمد لموقع  بين وقــود و قطر للبترولوشراء الغاز الطبيعي ا
  

  نقد وأرصدة لدى البنوك  ١٢
 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

  لایر قطري  لایر قطري 
      

     ٨٥٠,٢٨٢  ١,٠١٧,٤١٩  نقد بالصندوق
     :أرصدة لدى البنوك

 ١,٩٤٦,٦٠٢,١٦٩  ٦٠٣,٤٥٤,١٠٩  وحسابات تحت الطلب حسابات جارية

 ١,٩٩٠,٢٥٠,٤١٤  ١,٧٩٥,٨١٥,٤٠١  ألجلودائع 

  ٣,٩٣٧,٧٠٢,٨٦٥   ٢,٤٠٠,٢٨٦,٩٢٩  
  

حيث أن لها ) ٪ سنوياً ١.٥٪ إلى ١: ٢٠١٤(٪ سنويًا ٣٪ الى ٢يحتسب سعر الفائدة على الودائع ألجل بمعدل يتراوح بين 
  .أو أقل تسعين يوماً  فترات إستحقاق من
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  رأس المال   ١٣

  ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

         لایر قطري  لایر قطري  
       :به المصرح

  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  للسهم الواحد قطري لایر ١٠عادي بقيمة سهم  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
     :والمدفوع المصدر

 ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠  ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠  للسهم الواحد  قطري لایر ١٠سهم عادي قيمة السهم  ٨٤,٤٥٩,٣٧٥
  

 . إن جميع األسهم من نفس الفئة ولها حقوق متساوية

  إحتياطي قانوني   ١٤
٪ ١٠والنظام األساسي للشركة األم يجب تحويل نسبة  ٢٠١٥لسنة ) ١١(نون الشركات التجارية القطري رقم وفقًا ألحكام قا

٪ من ٥٠يجوز إيقاف التحويالت عندما يبلغ األحتياطي القانوني . من صافي الربح السنوي للشركة إلى اإلحتياطي القانوني
توزيع اال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات التجارية رقم إن األحتياطي القانوني غير قابل لل. رأس المال المدفوع

  . ٢٠١٥لسنة )  ١١(

قطري  الناتج من بيع كسور االسهم إلى االحتياطي  لایر  ٥,٩٥٣,٣٩٤ ، حولت المجموعة مبلغ  ٢٠١٥خالل سنة 
٪ من رأس ٥٠لنسبة الـــــ  حيث بلغ بنتيجتها تخطى االحتياطي القانوني) قطري لایر ٣٥,٥٢٨,٨٤١: ٢٠١٤(القانوني 

  . المال المصدر والمدفوع
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  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ١٥
  

  :حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة كما يلي

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

  لایر قطري  لایر قطري 

      
 ٦٦,٠٣٩,٩٩٨  ٧٦,٢٩٤,٨٥٣   يناير ١الرصيد في 

 ٢٠,٩٩٥,٨٢٨ ١٩,٧٦٣,١٧٠  المخصص خالل السنة

 )١٠,٧٤٠,٩٧٣( )٥,٤٥٣,٣٦٢(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة خالل السنة
      

  ٧٦,٢٩٤,٨٥٣   ٩٠,٦٠٤,٦٦١  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

  دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى   ١٦
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري 

      
      

  ٢,٠٥٨,٥٧٣,٢١٥   ٨٤٠,٥٦٢,٦٦٢  )٢٢إيضاح (عالقة  يف ذو اطر ذمم دائنة ال
 ٩٥٩,٢٩١,٤١٣  ١,٠٦٤,٠٠٢,٤١٢  الدفع مصروفات مستحقة

 ٩١,٨٥١,٧٨٧  ٨١,٦٥١,٧٣٣  مقاولين ذمم موردين و 

 ٧٩,٨١٣,٢٦٤  ٩٧,٣٣١,٢٤٠  دائنةتوزيعات أرباح 

 ٤٠,٥٩١,٩٨٥  ٣٠,٣٥٢,٣٤٨  دائنةمبالغ محتجزة 

 ٢٥,٨١٣,٢١٣  ٣٤,٩٨٤,٨٣٦  من جهات أخرى ودائع

 ٩٥,٠٠٤,٦٩٥  ١١٨,٦٦٨,٢٤١  مخصصات

  ٥٢,٦١٨,٥١٥   ٥٣,٨١٥,٥٦٢  ذمم مستحقة لمطار الدوحة الدولي
 ٣,٤٠٣,٥٥٨,٠٨٧  ٢,٣٢١,٣٦٩,٠٣٤ 
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  االيرادات  ١٧
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

 ١٢,٧٣٢,٣١٠,٥٣١  ١١,٠٢٥,٩١٦,٨١١  ايرادات بيع منتجات الوقود

 ١,٤١٩,٨١٧,٩٣٩  ١,٧٢٨,٠٧٤,١٩٩  ت البنزينمحطامن مبيعات 

 ٢٨٢,٢١٦,٧٥٤  ٤٠١,٩٣٨,١٠٦  ايرادات النقل والتخزين 

 ٤,٦٥٢,٧٨٥  ٥,٠٢٩,٩٤٠  خرىأايرادات بيع زيوت ومواد 

 ٥٠,٠٨٤,١٢٩  ٦٧,٠٨٦,٨٥٥  ايرادات خدمات الفحص الفني 

  ١٤,٤٨٩,٠٨٢,١٣٨  ١٣,٢٢٨,٠٤٥,٩١١ 
  

  أخرىإيرادات   ١٨
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

 ٦٣,٣٦٨,٩٢٨  ٤٦,٧١٣,٨٦٥  موجودات مالية متاحة للبيع بيعربح من 

 ٥٤,٦٠٠,٠٠٠  ٥٤,٦٠٠,٠٠٠  )أ( دعم حكومي إيضاح

 ٤٩,٤٩٣,٠٤٨  ٨٢,٤٩٧,١٢٤  إيرادات توزيعات أرباح 

 ٣٨,٥٨٥,٢١٠  ٥٢,٨٨٠,٤٠٠  إيراد إيجار سيارات نقل الوقود

  ٣٦,٩٨٦,٩٨٧   ٣٥,٩٨٧,٤٣٢  رسوم إدارية وٕايرادات أخرى
 ١٩,٦٥٢,٩٩٦  ٢٧,٢٨٧,٠٨٩  إيرادات اإليجار 

 ١٩,٥٤٧,٥٦٩  ٢٧,١٥٨,٧٢٨  إيراد إيجار سفن نقل الوقود

 ٥٢,٦٥٢,٢٤١  ٧١,٤١٠,٨٥٠  إيرادات متنوعة

  --    ٣٧,٨٢٣,٦١٧  رد مخصص مكافأة مجلس اإلدارة العام الماضي
  --    ١٠,٨٨٢,٩٣٦  فأة العاملين العام الماضيرد مخصص مكا

 ٣٣٤,٨٨٦,٩٧٩  ٤٤٧,٢٤٢,٠٤١ 

  
  )أ(ايضاح 

لتنفيذ التسعيرة  ٢٠١٤فبراير  ١٧استلمت المجموعة خطابًا من األمانة العامة للمجلس األعلى للشؤون االقتصادية واالستثمار بتاريخ 
في المقابل سوف تقوم . ٢٠١٢ديسمبر  ١١ منالقطرية والتي يسري مفعولها اعتبارًا  الجديدة لتوريد الوقود إلى الخطوط الجوية

وقد . ٢٠١٥و٢٠١٤لكًال من عامي ) قطري لایر ٥٤.٦٠٠.٠٠٠(مليون دوالر أمريكي  ١٥الحكومة بتقديم دعم سنوي بمبلغ 
ذ تسعيرة جديدة لتوريد الوقود إلي الخطوط لتنفي ٢٠١٥ديسمبر  ١٤استلمت المجموعة خطابًا من مكتب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 

،  في المقابل سوف تقوم الحكومة بتقديم دعم مقابل انخفاض كل سنت  ٢٠١٧و ٢٠١٦الجوية القطرية خالل السنتين القادمتين 
الدعم الحالي باالضافة الى مبلغ  ، ٢٠١٧و ٢٠١٦عن المعادلة السعرية بمبلغ خمسة ماليين دوالر امريكي خالل السنتين القادمتين 

  .ن االقتصادية واالستثمارعليه من قبل المجلس األعلى للشؤو  مليون دوالر سنويًا والموافق ١٥البالغ قدره 
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  مصروفات عمومية وٕادارية  ١٩
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري  

      
 ٤٣٠,٥٧٤,٠٧١ ٤٨٦,٤٤٢,٦٤٠  تكاليف الموظفين 

 ٤٧,٧٤٣,١٤٤ ٥٧,٧٩٧,٦٠٠  هالكستإ
 ٧٣,٥٣٧,١٨٢ ٥٤,٩٣٩,٨١٣  مكافآت 

 ٤٥,٥٧٣,٦١٦ - -  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  ٢,١٣٠,٠٠٠  ٦,٤٥٠,٠٠٠  مجلس المديرين مكافآت

  ١,٧٤٤,٥٤٢  ٣,٩٠٦,٧٧٦  بدالت لجان أخرى
  ٢٦,٤٤٦,٦٩١  ١١,٢٧٩,٥١١  مصروفات تأمين

 ٢٠,٩٩٥,٨٢٨ ١٩,٧٦٣,١٧٠  مصروفات مكافأة نهاية الخدمة 
  ١٩,٥٤٠,٣٦٢  ٢٥,٦١٦,٦٩٥  وأشتراكاتإعالنات 

 ١٥,٦٢٤,٣٦٩  ٧,٩٥١,٧٧٥  خدماتمصروفات 
 ١٣,٠٦٢,٠٤٢  ١٤,٧٨٢,٨٧٢  مصروفات إتصاالت

 ٩,٤٠٠,٩١٥ ١١,١٠٣,٨٨٨  مصروفات سفن
  ٧,٠٨٤,١٢٠  ٦,٨٩٣,٩٣١  مصروفات إيجار 

  --   ٣٨,٩٩٥,١٩١   االخرى الذمم المدينةمخصص  مصروفات
 ٥,٧٤١,٢٦٦  ٣,٣٨٢,٤٥٩  مصروفات تشغيل أسطول الناقالت

 ٤,٩٥٠,٩٠٧ ٤,٢٠٠,٣٥١  رةالجوازات والهجمصروفات 
 ١,٩٣٥,٣٣٩  ١,٦٣٩,٥٣٣  مصروفات سفريات

 ١,٢٢١,٥٤٠ ٥,٧٥٧,١٣١  مصروفات التقاعد والمعاشات
 ٨٤٧,٠٩٧ ١,٩١٦,٤٦٩  تدريب وتوظيف العاملين 

 ٦٠٦,٩٧٢ ٥,٣٦٠,١٢٤  مصروفات جمركية
 ٢٥٠,٦٢٦ ٧٧٣,٥٧٢  المدينة المشكوك فيها  التجارية الذمممخصص  مصروفات
 -- ٥,٠٤٩,٦٠٠  ت مخصص القضايامصروفا

 -- ٤٤,١٨١,٢٦٩  مصروفات دعم فني 
  ٨٩,٥١٩,٨٩٤  ٧٥,٣٢٦,٨٥٥  مصروفات عمومية وٕادارية أخرى

 ٨١٨,٥٣٠,٥٢٣   ٨٩٣,٥١١,٢٢٥ 
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  العائد على السهم  ٢٠
لربح العائد إلى المساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد يحتسب العائد المخفف على السهم بتقسيم صافي ا

سيتم إصدارها على تحويل جميع األسهم األسهم القائمة خالل السنة باالضافة إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم التي 
  .العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية

  
جح لعدد األسهم المستخدمة في حساب العائد األساسي والعائد المخفف يعكس الجدول التالي صافي الربح والمتوسط المر 

  : على السهم
  
  
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري 

      
      

 ١,١٣٢,٨٢٩,٩٠٧  ١,٢٥٣,١١٨,٩١٣  األم للسنةالشركة  العائد إلى مساهميصافي الربح 
    

 ٨٤,٤٥٩,٣٧٤  ٨٤,٤٥٩,٣٧٤  )حإيضا( السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
    

 ١٣.٤١  ١٤.٨٤  )للسهم قطري لایر(العائد األساسي والمخفف للسهم 
  

  .لذا فإن الربح المعدل للسهم يعادل الربح األساسي للسهم, ال توجد اسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت خالل السنة
  

  :تم إحتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كما يلي
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
      

 ٦٤,٩٦٨,٧٤٩  ٨٤,٤٥٩,٣٧٤  األسهم المؤهلة في بداية الفترة

 ١٩,٤٩٠,٦٢٥  --  ٢٠١٤أثر األسهم المجانية لسنة 

    
 ٨٤,٤٥٩,٣٧٤  ٨٤,٤٥٩,٣٧٤  القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 
  توزيعات األرباح    ٢١

 جمالي  إقطري للسهم ب لایر ٩على توزيع  مونالمساهوافق  ٢٠١٥مارس  ١٥بتاريخ  الجمعية العامة في اجتماع
وذلك للمساهمون  ٢٠١٤أرباح عام  صافي تم توزيعها منفي شكل توزيعات أرباح نقدية قطري  لایر  ٧٦٠,١٣٤,٣٧٥

قطري في شكل توزيعات  لایر ٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠قطرى بإجمالي  لایر ١٠:  ٢٠١٤(سهم،  ١٠٠الذين يملكون أكثر من 
  .)مجانيةشكل أسهم  في ٪٣٠باإلضافة إلى  ٢٠١٣ارباح عام  من صافيأرباح نقدية 

. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  لایر قطري........جمالي إلایر قطري للسهم ب....... إقترح مجلس اإلدارة توزيع 
  .سوف يتم عرض توزيعات األرباح المقترحة على إجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها
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  مع أطراف ذات عالقة  معامالت   ٢٢
 المجموعة والشركاتفي أعضاء مجلس االدارة وكبار موظفي اإلدارة و الرئيسين  المساهمين في تمثل األطراف ذات العالقةت
إدارة  مجلس من جانب المعامالتيتم اعتماد سياسات وبنود التسعير لهذه . نيي يعتبر فيها هؤالء االطراف مالك رئيسيالت

  .المجموعة
  
  مستحقة من اطراف ذات عالقة أرصدة

  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 ٢٠١٤ ٢٠١٥   ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
  لایر قطري  لایر قطري    لایر قطري   لایر قطري  
             

  --    --    ٢١,٥٧٤,٥٩٢   ١٥,١١٥,٠٦٨ راس غاز
  --    --   ١٩,٨١١,٦٢٦  ٧,٨٧٠,٧٠٤ شركة قطر لنقل الغاز 
  --    --   ٣,١٦٨,٨٢٩  ٣,٦٠٢,٤٩٠  شركة هيلكوبتر الخليج 

  --    --   ٣,٥٨٥,٤٧٢  ٢,١٠٥,٥١١  شركة الخليج العالمية للحفر 
  --    --   ٩٤٧,٦٨٩  ٧٩٣,١٩٠  شركة ألومنيوم قطر 

  --    --   ٥٦٣,٠٩٣   ٦٢١,١١٦  شركة قطر ستيل 
  --    --   ٣٧٦,٤٤٥   ٩٣١,١٨٢  للبتروكيماويات المحدودة  شركة قطر

  --    --   ٦٦٣,٢٣٨   ١,٤٢٨,٥٠٤  شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة 
  --    --   ١,٠٤٩,٠١٨   ١,٣٤٩,٢٣٦  شركة قطر للكيماويات 

  --    --   ٤,٣٤٦,٧٦١   ١٠,٩٢٤,٥٨٦  شركة أمواج لخدمات التموين
  --     ٢٦,١٢٠   ٢٠٧,٦٦٩   --   شركة قطر لألسمدة 

  --    --   ٣,٧٨٥,٠٦٤   ٢,٢٣٤,٥٣٠  شركة أوريكس جى تى إل
  --    --   ٢٤,٥٦٧   ١,٢٦٤,٥٠٠  شركة كاتيكس المحدودة

  --    --   ١٤١,٢٥٦   ١٥٤,٩١٥  شركة الشاهين لخدمات اآلبار
  --    --   ٦٤,٩٣٨   ٣٨,٣٤٨  شركة سيف المحدودة

  --     --    ٦٨,٩٢٥   ٨٣,٤٠٤  شركة غزال 
  --     --    --    ٥٣,٤١٢  شركة قطر القابضة
  ٢,٠٥٨,٥٧٣,٢١٥    ٨٤٠,٥٣٦,٥٤٢   ١٥١,٢٤٧,٢٣٣   ٣١٢,١٣١,٦٠٦ شركة قطر للبترول 

               

  ٢,٠٥٨,٥٧٣,٢١٥    ٨٤٠,٥٦٢,٦٦٢   ٢١١,٦٢٦,٤١٥  ٣٦٠,٧٠٢,٣٠٢  
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  تتمة -معامالت مع أطراف ذات عالقة    ٢٢
  

 وهو عبارة عناري مع شركة قطر للبترول رصيد الحساب الج في أعاله يتمثل المبلغ المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  .دفتري أعاله خالي من الفوائدإن الرصيد ال. ماتالمشتريات العادية ومعامالت خد

  
  .تم تسجيل المبلغ المستحق لصالح قطر للبترول ضمن بند المطلوبات المتداولة حيث أنها تستحق في المستقبل القريب

  
  معامالت مع أطراف ذات عالقة        
  

  :على معامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي  الموحد يشتمليان الدخل ب
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري  
     

   الطرف ذو العالقة وطبيعة المعاملة
 

 ١٥١,٢٤٧,٢٣٣  ٣١٢,١٣١,٦٠٦  مبيعات   -قطر للبترول

   
 

 ١٠,٥٤٤,٣٨٣,٦١٦  ١٠,٦٦٣,٩٢٤,٥٤٧  مشتريات –قطر للبترول 
 

  
تمت  قد المشتريات من قطر للبترول أساس السوق الحر وبينماتمت على قد قطر للبترول التى تمت لصالح  مبيعاتإن ال

  .دارة المجموعةإمن قبل  المعتمدةطبقا لشروط التعاقد 
  

  



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
-٥٠- 

 

 

  تتمة –معامالت مع أطراف ذات عالقة    ٢٢
  

  أحكام وشروط التعامالت مع األطراف ذات العالقة        
فى نهاية السنة  هذا وتعتبر األرصدة القائمة. يعات لألطراف ذات العالقة وفقا لشروط تعادل تلك السائدة في السوقتتم المب

توجد أى ضمانات مقدمة أو مستلمة ألى من الذمم المدينة  وال. غير مضمونة وال تحمل فوائد ويتم تحصيلها وتسويتها نقداً 
، لم تسجل المجموعة أي ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بالنسبة للسنة المنتهية . عالقةأو الدائنة الخاصة بأى من األطراف ذات ال

تتم مراجعة هذا التقييم ). ال شىء: ٢٠١٤(إنخفاض فى الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة على األطراف ذات العالقة 
س الطرف ذو العالقة فيه كل سنة مالية من خالل فحص الوضع المالي للطرف ذي العالقة وكذلك السوق الذى يمار 

  .أعماله
  

  دارة العليا إلامكافآت         
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري 

      
 ٧,٧٥٠,٠٠٠  --   )ايضاح أ(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  ١,٧٤٤,٥٤٢   ٤,٦١٥,٦٨٦  بدالت لجان أخرى
  ٢,١٣٠,٠٠٠   ٦,٤٥٠,٠٠٠  مكافأت مجلس المديرين

  ٢٤,٠٥٩,٩٦٤   ٣٤,٥٦٢,٧٨٨  التنفيذية رواتب مديرى اإلدارة
  ٣,٢٩٦٤٩١   ٦,٣٢١,٤١٦  بدالت إعارة

  ٣٨,٩٨٠,٩٩٧  ٥١,٩٤٩,٨٩٠ 

  -):ايضاح أ( 

طبقًا الحكام  ٢٠١٥قطري كمكافاة العضاء مجلس اإلدارة عن عام  لایر ٧,٧٥٠,٠٠٠اقترح مجلس اإلدارة توزيع مبلغ 
البند الخامس وذلك تحت اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة المزمع عقدها يوم ) ٤٦(للشركة مادة رقم النظام االساسي 

  ).تم إدراج مكافاة مجلس اإلدارة ضمن المصروفات العمومية واإلدارية ٢٠١٤خالل عام (  ٢٠١٦مارس  ٦االحد الموافق 

  المعلومات القطاعية   ٢٣
أساسية في مجاالت بيع وتوزيع منتجات النفط المكرر والفحص الفني للسيارات والنقل  تمارس المجموعة عملياتها بصورة

  .إن معظم إيرادات المجموعة نتجت من خالل بيع وتوزيع منتجات النفط المكرر.البحري

و ذات قيمة وٕان العمليات بالمملكة العربية السعودية ال تعتبر أساسية أ. إن القطاع الجغرافي للشركة داخل دولة قطر فقط
  .جوهرية ليتم إعتبارها قطاع جغرافي مستقل

 كبدأرباح أو ت الذي يمثل أنشطة األعمال التي تتم من خالله اأكتسابجزء من المجموعة القطاع التشغيلي هو إن 
المبيعات بين أخرى من المجموعة  طرافمع أ بالمعامالتاألرباح والمصروفات المتعلقة متضمنًا ذلك مصروفات ، 

من قباللعضو إن نتائج جميع قطاعات التشغيل يتم مراجعتها بصفة دورية  طاعات تعد وفقًا لشروط السوق السائدةالق
على القطاع وتقييم أدائه وضمان توفر معلومات مالية منفردة لكل الموارد  حول توزيعللمجموعة إلتخاذ قرارات المنتدب 

  .قطاع
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  تتمة - المعلومات القطاعية    ٢٣
تم التي  وكذلكبصورة مباشرة إلى القطاع  بنود تم تخصيصهاتتضمن  العضو المنتدبيتم تقديمها إلى  التي ج القطاعإن نتائ
و ) الفرع الرئيسي للمجموعة(موجودات الشركة  البنود غير الموزعة تتكون بشكل رئيسي من. على أساس معقول  توزيعها

  .مصاريف الفرع الرئيسي

  ةمكرر  منتجات بترولية ٢٠١٥
فحص فني   

 للمركبات

    
  تعديالت وٕاستبعادات

    
 اإلجمالي

  لایر قطري  
 

  لایر قطري
    

  لایر قطري
 

  لایر قطري
                

 ١٣,٢٢٨,٠٤٥,٩١١   --   ٦٧,٠٨٦,٨٥٥   ١٣,١٦٠,٩٥٩,٠٥٦  ايرادات خارجية
 --    )٤,٩٤٨,٦٣٧,٣٠٦(   --   ٤,٩٤٨,٦٣٧,٣٠٦  إيرادات بين القطاعات 

  ١٣,٢٢٨,٠٤٥,٩١١    )٤,٩٤٨,٦٣٧,٣٠٦(    ٦٧,٠٨٦,٨٥٥    ١٨,١٠٩,٥٩٦,٣٦٢  إجمالي اإليرادات
                

 ١,٣٥٦,٧٢٨,٨١٦  )١٠٩,٠٦٧,٧٦٧(  )١٤,٣٨٥,٥٦٥(  ١,٤٨٠,١٨٢,١٤٨  أرباح وخسائر القطاع المعلنة
        

 
 

٢٠١٤  
 منتجات بترولية

  مكررة

  
فحص فني 
 للمركبات

    
  تعديالت وٕاستبعادات

    
  اإلجمالي

 

  لایر قطري  

 

  لایر قطري

    

  لایر قطري

  

  لایر قطري
                

 ١٤,٤٨٩,٠٨٢,١٣٨    --    ٥٠,٠٨٤,١٢٩   ١٤,٤٣٨,٩٩٨,٠٠٩  اإليرادات الخارجية
 --     )٦,٩٨٥,٩٥٢,٢٢٥(   --    ٦,٩٨٥,٩٥٢,٢٢٥  إيرادات بين القطاعات 

  ١٤,٤٨٩,٠٨٢,١٣٨    )٦,٩٨٥,٩٥٢,٢٢٥(    ٥٠,٠٨٤,١٢٩    ٢١,٤٢٤,٩٥٠,٢٣٤  إجمالي اإليرادات
                
                

 ١,٢١٣,٠٠١,٤٠٧    )٩٦,٠٠٠,٠٠٠(   ١٥,٣٨٦,٥٥١   ١,٢٩٣,٦١٤,٨٥٦  المعلنة أرباح القطاع
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  تتمة - المعلومات القطاعية   ٢٣
 موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية

منتجات بترولية مكررة  ٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 
فحص فني   

  تعديالت وإستبعادات  للمركبات
  موحدة 

٢٠١٥ 
  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري 

             

  ٩,٦٢١,٥٩٦,٥١٩   (١,٨٠٣,٩٠١,٦١٨)   ١٧٢,٢٠٩,٦٢٥   ١١,٢٥٣,٢٨٨,٥١٢  موجودات القطاع 
                

  ٢,٤١١,٩٧٣,٦٩٥   (١,٥٦٩,٢١١,٥٩٢)   ٢٥,٠١٨,٥٨٤   ٣,٩٥٦,١٦٦,٧٠٣  مطلوبات القطاع 
 

 

   ٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
منتجات بترولية 

 مكررة
فحص فني   

  تعديالت وإستبعادات  للمركبات
  موحدة 

٢٠١٤ 
  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري 

             

 ١٠,٤٦٨,٠٦٨,٥٩٧  (١,٣٨٧,٠٣٣,٧٥٧)   ١٦٨,٣٥٣,٦٧٤  ١١,٦٨٦,٧٤٨,٦٨٠  موجودات القطاع 
                

  ٣,٤٧٩,٨٥٢,٩٤٠  (١,١٠٨,٣٤٥,٠١٦)   ٦,٧٧٧,٠٧٢  ٤,٥٨١,٤٢٠,٨٨٤  مطلوبات القطاع 

 
التزامات ومطلوبات محتملة  ٢٤   
  

  المجموعة كمستأجر -إلتزامات إيجار تشغيلي  
رات ويبلغ معدل العمر اإلفتراضي لهذه اإليجا. قامت المجموعة بإستئجار أراضي محددة وبعض العقارات السكنية
ال يوجد قيود على المجموعة في الدخول في . من ثالث إلى خمس سنوات مع عدم وجود خيار التجديد في العقد

  .هذه اإليجارات
ديسمبر  ٣١الحد األدنى لإليجارات الدائنة المستقبلية في عقود اإليجارات التشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 

  :كما يلي ٢٠١٥
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

  ١٢,٩٢٧,٢٢٠   ١٣,٤١٨,٦٩٥ خالل السنة
 ١٩,٥٣٠,٤٥٧  ٢٢,٦٠٧,٤٨٣  سنوات ٥بعد سنة وليس أكثر من 

 ٣٣,٤٦٧,١٥٤  ٥٥,١١٢,٠٥٠  سنوات ٥أكثر من 
    
  ٦٥,٩٢٤,٨٣١  ٩١,١٣٨,٢٢٨ 
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  )تتمة( التزامات ومطلوبات محتملة  ٢٤
  وعة كمؤجرالمجم –إلتزامات إيجار تشغيلي

لقد قامت المجموعة بتأجير محال تجارية في محطات الوقود ، وخزانات الديزل للسكان المحليين ومشاريع مشتركة وعمالء 
  .هذه العقود غير قابلة لإللغاء ولها فترة متبقية أقل من سنة. دوليين

  
  .ار على أساس سنوي وفقًا لظروف السوقتتضمن كل عقود هذه اإليجارات بندًا يسمح للمؤجر من خالله زيادة قيمة اإليج

  
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري 
    

 ١٢٥,٩٧٣,٣٠٤  ١٧١,٧٨٨,١٦١  خالل السنة

  
  إلتزامات رأسمالية  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري  

      

 ٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠  ٣٨٦,٨٨٥,٤٨٥  )إيضاح(إلتزامات رأسمالية 
  

  :إيضاح
دد ثمانية عشر محطات يخص بناء ع قطري لایر ٣٨٦,٨٨٥,٤٨٥في مبلغ  ٢٠١٥رأسمالية لسنة تتمثل اإللتزامات ال  

  .)محطات بترول ثالثة عشرعدد يخص بناء  قطري لایر ٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠ :٢٠١٤( بترول 
  

  اإللتزامات المحتملة  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

  لایر قطري   لایر قطري  
       

 ٥٩,٤٠٠  ١٢٥,٢٥٥  ضمانات بنكية
       

 ١٦,٤٥٥,٠١٤  ١,٢٠٠,٣٩٧  مستندية اتإعتماد
  

المذكورة أعاله والتي نشأت في  وخطابات اإلعتمادال تتوقع إدارة المجموعة نشوء التزامات جوهرية عن الضمانات البنكية   
  .ألعمال المجموعة االعتياديإطار النشاط 
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  إدارة المخاطر المالية     ٢٥
  

مجموعة ، باستثناء المشتقات ، على ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى وعقود تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية لل
الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على تمويل لعمليات المجموعة وتوفير الضمانات . ضمانات مالية
ة أخرى ونقد وودائع قصيرة ولدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل ذمم تجارية مدينة وذمم مدين. لدعم عملياتها

كما تحتفظ المجموعة باستثمارات متاحة للبيع وتدخل في معامالت . األجل، وهي ناتجة مباشرة من عمليات المجموعة
 .المشتقات المالية

 

يقوم . إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة
  :جلس اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر ، والتي تتلخص فيما يليم
  

  مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار 

الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة . المالية ة أدواتهاقيم إيرادات المجموعة أوعلى ستؤثر والتي  األسهم
  .والحصول على أفضل العائدات في نفس الوقت التعرض لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة

  
 إن المبالغ .حيث ال تتعرض المجموعة لمخاطر جوهرية لصرف العمالت األجنبيةفصاح عن تحليل الحساسية لم يتم اإل

  .في أدنى حد لها وذلك فى تاريخ بيان المركز الماليبالعمالت األجنبية  والذمم الدائنةع مستحقة الدف
  

  أسعار األسهممخاطر 
مؤشرات  ىوذلك بسبب التغير ف لألسهمنخفاض في القيمة العادلة إل/ التعرض للزيادة خطر  يه مخاطر أسعار األسهمإن 

  .ةوالتي تعتبر جزء من المحافظ اإلستثمارية للمجموعخرى لشركات أإلستثمارات في أدوات حقوق ملكية أسعار ا

والمصنفة  ٪ من القيمة العادلة لإلستثمارات في أدوات الملكية١٠كنتيجة للتغير بمقدار  أسعار األسهمالتأثير على  تم تقييم
  :كموجودات مالية متاحة للبيع كما يلي 

    
١٠٪  
  زيادة

١٠٪  
  نقص

  لایر قطري  لایر قطري  
      

١٦٤,٧٢٥,٨٩٢( ١٦٤,٧٢٥,٨٩٢  ٢٠١٥( 
   

١٤٠,٦٢٣,٩٦٣( ١٤٠,٦٢٣,٩٦٣  ٢٠١٤( 
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  تتمة   –إدارة المخاطر المالية     ٢٥
  

  مخاطر معدل الفائدة 
المطلوبات المالية غير محملة بفوائد ، ونتيجة  بينما تكون كل. إن أغلبية الموجودات المالية للمجموعة غير محملة بفوائد  

زيادة في النقد  يتم إستثمار أي. في معدالت أسعار الفائدة للتقلباتال تخضع ألي خطر جوهري نتيجة لذلك فإن المجموعة 
األداة المالية لذلك فإن الودائع الثابتة مع البنوك هي  وطبقاً . في ودائع ثابتة بمعدالت فائدة قصيرة األجلوما في حكمه 

  .تحمل فوائدي تالوحيدة ال
  

  اإلجمالي   وائدحمل بفال ي   حمل بفوائدي  
  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  

٢٠١٥            
            موجوداتال

 ٣٦٠,٧٠٢,٣٠٢  ٣٦٠,٧٠٢,٣٠٢  --  من أطراف ذات عالقةأرصدة مستحقة 
 ١,٨٠٨,٧١٤,٦٠٩  ١,٨٠٨,٧١٤,٦٠٩  --    ذمم تجارية مدينة
 ٢,٣٩٩,٢٦٩,٥١٠  --  ٢,٣٩٩,٢٦٩,٥١٠  أرصدة في البنوك

  ٤,٥٦٨,٦٨٦,٤٢١  ٢,١٦٩,٤١٦,٩١١  ٢,٣٩٩,٢٦٩,٥١٠ 
            مطلوباتال

 ١,٤٨٠,٨٠٦,٣٧٢  ١,٤٨٠,٨٠٦,٣٧٢  --  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 
 ٨٤٠,٥٦٢,٦٦٢  ٨٤٠,٥٦٢,٦٦٢  --  عالقة ىو ذ رصيد مستحق الطرف

  --  ٢,٣٢١,٣٦٩,٠٣٤  ٢,٣٢١,٣٦٩,٠٣٤ 
  
            

  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  ٢٠١٤

            موجوداتال
- -  من أطراف ذات عالقة أرصدة مستحقة   ٢١١,٦٢٦,٤١٥  ٢١١,٦٢٦,٤١٥ 

 ٢,٥١٥,٣٠٣,٨٧٩  ٢,٥١٥,٣٠٣,٨٧٩  --    ذمم تجارية مدينة
 ٣,٩٣٦,٨٥٢,٥٨٣  --   ٣,٩٣٦,٨٥٢,٥٨٣  أرصدة في البنوك

  ٦,٦٦٣,٧٨٢,٨٧٧  ٢,٧٢٦,٩٣٠,٢٩٤  ٣,٩٣٦,٨٥٢,٥٨٣ 
            مطلوباتال

- -  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى    ١,٣٤٤,٩٨٤,٨٧٢  ١,٣٤٤,٩٨٤,٨٧٢ 
- -  عالقة وذ رصيد مستحق الطرف   ٢,٠٥٨,٥٧٣,٢١٥  ٢,٠٥٨,٥٧٣,٢١٥ 

  --   ٣,٤٠٣,٥٥٨,٠٨٧  ٣,٤٠٣,٥٥٨,٠٨٧ 
  

ولذلك فإن  الربح أو الخسارةلم تحتسب المجموعة أي معدل ثابت للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  .ؤثر على األرباح والخسائرتال بيان المركز الماليالتغيرات في معدالت الفائدة في تاريخ 



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
-٥٦- 

 

 
  تتمة   –إدارة المخاطر المالية     ٢٥

  
  اطر صرف العمالت األجنبيةمخ

  التشغيليةالعملة  إن. صرف العمالت األجنبية لتغير أسعارقيمة األدوات المالية نتيجة  تقلبمخاطر العملة هي مخاطر 
ولذلك فإن اإلدارة ترى أن "). األميركي الدوالر(" األميركيبالدوالر  مرتبطة ومعامالت النقد األجنبي الجوهرية مجموعةلل

  .صرف العمالت األجنبية في أدنى حد لهموعة لمخاطر تعرض المج
  

  ئتماناإل مخاطر 
بالتزاماتها في حالة عدم وفاء العميل أو األداة المالية ئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة مخاطر اإل
  .للمجموعةمن الذمم المدينة  تنشأ أساساً  وهي التعاقدية

 
أقصى قدر من التعرض لمخاطر  إن. ئتمانالحد األقصى لمخاطر اإل في اليةالقيمة الدفترية للموجودات المتتمثل 

  :هي ئتمان في تاريخ التقريراإل
 

  الدفترية القيمة  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥  
  لایر قطري   لایر قطري  

        
 ٢١١,٦٢٦,٤١٥   ٣٦٠,٧٠٢,٣٠٢  ذات عالقة أرصدة مستحقة من أطراف

 ٢,٥١٥,٣٠٣,٨٧٩   ١,٨٠٨,٧١٤,٦٠٩  وأوراق قبض  مدينة تجاريةذمم 
 ٣,٩٣٦,٨٥٢,٥٨٣   ٢,٣٩٩,٢٦٩,٥١٠  أرصدة لدى البنوك

  ٦,٦٦٣,٧٨٢,٨٧٧   ٤,٥٦٨,٦٨٦,٤٢١ 
  

  دارة رأس المال إهيكل 
 لتحديد المخاطر التي تؤثر على وحدات وذلك دارة المخاطر الداخليإتأسيس هيكل  تقوم حاليا بالعمل علىإن المجموعة 

إن تقديرات الهيكل الداخلي سوف توضح .تصاديات رأس المالإقالعمل وعلى المجموعة ككل ، وتحديد االثر المادي على 
) المالية وغير المالية(عدد من االختبارات محدد يخضع للى مستوى لتخفيف مخاطر السيولة إمقدار رأس المال الالزم 

 .حول وضع رأس مال األعمال

  
  طار القانونياإل
  .رقابية في داخل دولة قطرالقانونية واللمتطلبات لعمليات المجموعة تخضع  إن



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
-٥٧- 

 

 
  تتمة   –إدارة المخاطر المالية     ٢٥

  

  مخاطر السيولة
المالية التي يتم تسويتها  بمطلوباتهالتزامات المرتبطة الوفاء باإل في عدم قدرة المجموعة علىمخاطر السيولة تتمثل 
 من خالل التأكد من توفير السيولةمخاطر دارة بإالمجموعة تقوم  .أو موجودات مالية أخرى بتوفير مبالغ نقدية وذلك

والطارئة على حد سواء ، دون تكبد خسائر  العاديةستحقاقها، في ظل ظروف إسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند 
  .ضرار بسمعة المجموعةغير مقبولة أو اإل

  
 المخاطر الهامة تركز

عند اشتراك عدد من األطراف ذان المصلحة في نشاطات متماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة  اتالتركز تنشأ 
الجغرافية ، أو عندما يكون لها نفس الخصائص االقتصادية والتي تتسبب في أن تتأثر تلبية قدرتها لاللتزامات 

إلى الحساسية النسبية  التركزاتتشير  .التعاقدية بصورة متشابهة من خالل التغيرات االقتصادية والسياسية أو غيرها
   .المخاطر الهامة تركزبغرض تفادي  .ألداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على صناعة معينة

  

مخاطر  تركزاتيتم التحكم في . حفاظ على محفظة متنوعةلتتضمن سياسات وٕاجراءات المجموعة ارشادات محددة ل
المخاطر على  تركزاتيستخدم التحوط االنتقائي داخل المجموعة إلدارة . لذلك االئتمان المحددة وٕادارتها وفقا

  .مستويي االرتباط والصناعة
  

لدى المجموعة مركز سيولة قوي في تاريخ بيان المركز المالي الموحد ، حيث أن المعدل الحالي للسيولة بالمجموعة 
  ).مرة ٢,١٦: ٢٠١٤(مرة  ٢,٣٢كان 
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  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
-٥٨- 

 

 
  تتمة   –لمالية إدارة المخاطر ا    ٢٥

  
وال ، بما في ذلك مدفوعات الفائدة، إن وجدت، )كلها غير مشتقة(التعاقدية للمطلوبات المالية  اإلستحقاقاتفيما يلي 
  :المقاصة إتفاقياتتأثير  تتضمن

  الدفترية القيمة  ٢٠١٥ديسيمبر  ٣١
إجمالي التدفقات النقدية  

  المخصومةالتعاقدية غير 
 

  أقل من سنة
  لایر قطري  لایر قطري  ريلایر قط 
      

 ٨٤٠,٥٦٢,٦٦٢  ٨٤٠,٥٦٢,٦٦٢  ٨٤٠,٥٦٢,٦٦٢  طرف ذات عالقةال أرصدة مستحقة
 ١,٤٨٠,٨٠٦,٣٧٢  ١,٤٨٠,٨٠٦,٣٧٢  ١,٤٨٠,٨٠٦,٣٧٢  وذمم دائنة أخرى دائنة تجاريةذمم 

  ٢,٣٢١,٣٦٩,٠٣٤  ٢,٣٢١,٣٦٩,٠٣٤  ٢,٣٢١,٣٦٩,٠٣٤ 
  

              لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  ٢٠١٤ديسيمبر  ٣١
 ٢,٠٥٨,٥٧٣,٢١٥  ٢,٠٥٨,٥٧٣,٢١٥  ٢,٠٥٨,٥٧٣,٢١٥  لطرف ذات عالقة أرصدة مستحقة

 ١,٣٤٤,٩٨٤,٨٧٢  ١,٣٤٤,٩٨٤,٨٧٢  ١,٣٤٤,٩٨٤,٨٧٢  وذمم دائنة أخرى دائنة تجاريةذمم 
  ٣,٤٠٣,٥٥٨,٠٨٧  ٣,٤٠٣,٥٥٨,٠٨٧  ٣,٤٠٣,٥٥٨,٠٨٧ 

  
  إدارة مخاطر رأس المال

اإلستمرارية التي تمكنها  إن سياسة المجموعة في إدارة رأس المال هي اإلحتفاظ بقدرة المجموعة على العمل على أساس مبدء
  .اإلحتفاظ بهيكل رأس مالي مناسب للتقليل تكلفة رأس المالمن تقديم أفضل العائدات للمساهمين ومنافع للمعنينن األخرين و 

  
يتكون هيكل رأس المال للمجموعه من رأس المال المصدر واإلحتياطات . ٢٠١٥إن سياسة المجموعة ككل لم تتغير من سنة 

  .واألرباح المدورة
  

ا تكلفة رأس المال والمخاطر المتعلقة بها تأخذ اإلدارة في اعتباره. دوري بشكليتم مراجعة هيكل رأس المال من قبل اإلدارة 
  .كجزء من هذه المراجعة

، إن هذا المعدل يتم إحتسابه عن طريق قسمة صافي الديون على  نسبة مديونية رأس الماليتم مراقبة رأس المال من خالل 
 وما فى حكمهصا النقد ناقكإجمالي ذمم دائنة وأرصدة مستحقة يتم إحتساب صافي الديون . كإجمالي إجمالي رأس المال 

.الموحد في بيان المركز المالي موضحملكية كما هو الحقوق  كإجماليويتم إحتساب إجمالي رأس المال 
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  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
-٥٩- 

 

 

  تتمة   –إدارة المخاطر المالية  ٢٥
  

  تتمة - إدارة مخاطر رأس المال 
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  ريل قطري   لایر قطري  
        

 ٣,٩٣٧,٧٠٢,٨٦٥  ٢,٤٠٠,٢٨٦,٩٢٩  وما في حكمهالنقد 
 )٣,٤٠٣,٥٥٨,٠٨٧(  )٢,٣٢١,٣٦٩,٠٣٤(  ذمم دائنة وأرصدة مستحقة 

  ٥٣٤,١٤٤,٧٧٨   ٧٨,٩١٧,٨٩٥  الفائض في النقد وما في حكمه عن قيمة الدين 
  

ما فى حكمه و ادة النقد نتيجة زيوذلك  في تمويل عملياتها وأنشطة اإلستثمار نسبة مدينونية رأس المال ال تستخدم المجموعة
  .أعاله  موضحعن الديون كما هو 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لم تحدث أية تغييرات في أهداف وسياسات وعمليات إدارة رأس المال خالل السنوات المنتهية في 
  .٢٠١٤و

  
  تعديالت  ٢٦

برج قامت المجموعة برسملة البرج اإلداري لوقود حيث تم تشغيل ال ،٢٠١٥ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١وأدرج ضمن المشروعات تحت التنفيذ حتى آخر قوائم مالية معتمدة في  ٢٠١٢نوفمبر  ١في 

بقيمة اإلهالك الرجعي  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١وتم تحميل األرباح المدورة في  ٢٠١٥حيث تمت الرسملة في عام 
  -:األثر على األرباح المدورة الُمدرج سابقاً الصحيح كما تم إعادة تبويب وتسوية بنود الموجودات الثابتة واستبعاد 

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١األثر على األرباح المدورة في 

 القيمة الكلية   البند   القيمة الجزئية  

 ٢٠١٤/١٢/٣١األرباح المدورة في        ٥,١٩٩,٥٢٥,١١٨
 )أ/٦ايضاح ( *٢٠١٤/١٢/٣١إعادة تبويب بنود التكلفة في      ١٤,٨٣٧,٤٢١

 **٢٠١٤/١٢/٣١ادة تبويب بنود اإلستهالك المتراكم في إع   ١٨,٨٣٦,٠٤٦  
 *** ٢٠١٤/١٢/٣١أثر رسملة البرج اإلداري على اإلستهالك المتراكم في    (٦٤,٨١١,٢٠٠)  

)٤٥,٩٧٥,١٥٤(   )أ/٦ايضاح (# إجمالى أثر بنود اإلستهالك االمتراكم      
       

  # # إجمالي األثر على األرباح المدورة       (٣١,١٣٧,٧٣٣)

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١األرباح المدورة بعد التعديل كما في        ٥,١٦٨,٣٨٧,٣٨٥

  



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
-٦٠- 

 

  )تتمه(تعديالت   ٢٦
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١األثر على الموجودات الثابتة في         

 القيمة بعد التعديل
 كما في

٣١/١٢/٢٠١٤ 
 تعديل نتيجة التسويات وٕاعادة التبويب

القيمة كما في 
البيانات المالية 

ة في المدقق
٣١/١٢/٢٠١٤ 

 البند
 

 التكلفة -ا
 أراضي ٨٥,٦٠٢,٥٣٧ (٢٤٧,١٨١) ٨٥,٣٥٥,٣٥٦
 مباني وبنية تحتية ٥١٠,١٢٣,١٩١ ٤٧,٠٠٩,٩٧٣ ٥٥٧,١٣٣,١٦٤
 المعدات واآلالت ٥١٠,٧٤٧,٤٩٠ (٣٨,٥٠٠,٢٨٩) ٤٧٢,٢٤٧,٢٠١
 سيارات ومعدات مكتبية وأثاث ٥١٨,٥١٢,٩٦٥ (٥,٠٦٠,٠٧٧) ٥١٣,٤٥٢,٨٨٨
 سفن ٢٧٧,٨٧٠,٧٠٣ - ٢٧٧,٨٧٠,٧٠٣
 مشاريع تحت التنفيذ ٥٤٢,٧٤٥,٤٦١ ١١,٦٣٤,٩٩٥ ٥٥٤,٣٨٠,٤٥٦

 اإلجمالي ٢,٤٤٥,٦٠٢,٣٤٧ ١٤,٨٣٧,٤٢١* ٢,٤٦٠,٤٣٩,٧٦٨
 

القيمة بعد التعديل 
والتأثير الرجعي 

 كما في لإلهالك
٣١/١٢/٢٠١٤ 

  األثر الرجعي لإلهالك  إجمالي التعديالت
تعديل نتيجة 

التسويات وٕاعادة 
  التبويب

القيمة كما فى 
البيانات المالية 

المدققة في 
٣١/١٢/٢٠١٤ 

  البند

اإلستهالك المتراكم -٢  
 مباني وبنية تحتية ١٣٨,٧٦٦,٠٣٦ ١٠,١٨٧,٠٨٦ ٢٨,٢٨٠,٨٩١ ٣٨,٤٦٧,٩٧٧  ١٧٧,٢٣٤,٠١٣  
 المعدات واآلالت ٢٨٥,٥٠٣,٨١٦ (٢٨,٤٥٣,٢٦١) ٧٤,٨٥٨ (٢٨,٣٧٨,٤٠٣) ٢٥٧,١٢٥,٤١٣
 سيارات ومعدات مكتبية وأثاث ٣٣١,٢٥٢,٦٩٣ (٥٦٩,٨٧٤) ٣٦,٤٥٥,٤٥١ ٣٥,٨٨٥,٥٧٧ ٣٦٧,١٣٨,٢٧٠
  سفن ٩٢,٢٧٠,٠٤٧ ٣ - ٣ ٩٢,٢٧٠,٠٥٠
 اإلجمالي ٨٤٧,٧٩٢,٥٩٢ (١٨,٨٣٦,٠٤٦)** ٦٤,٨١١,٢٠٠*** # ٤٥,٩٧٥,١٥٤  ٨٩٣,٧٦٧,٧٤٦

  

القيمة بعد التعديل 
والتأثير الرجعي 
لإلهالك كما في 

٣١/١٢/٢٠١٤  

ر على الموجودات الثابتةإجمالي األث  

القيمة كما في 
البيانات المالية 
المدققة في 

٣١/١٢/٢٠١٤  

  

٣١,١٣٧,٧٣٣( ١,٥٦٦,٦٧٢,٠٢٢ (# #   القيمة الدفترية لألصول يصاف ١,٥٩٧,٨٠٩,٧٥٥ 
  

  أرقام المقارنة  ٢٧
مع أرقام  لقابلية للمقارنةالثبات وامبدأ متى كان ذلك ضروريا للمحافظة على  ٢٠١٥األرقام المعروضة لسنة  تصنيفأعيد 
أو  الموحد الدخل الشاملاو بيان  بيان الدخل الموحد أي أثر على التصنيفبرغم ذلك فإنه ليس إلعادة . ٢٠١٤سنة 

  . ٢٦بإيضاح ورد  فيما عدا ما لسنة المقارنة الموحد إجمالي حقوق الملكية


