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  الموحد الربح أو الخسارة بيان
  يباللایر القطر                                                                                                                          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  لسنة المنتھيةل

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ إيضاح 
  (المعدلة)    
       
 ١٣,١٨٧,٥٠١,٥٨٧   ١٣,٨٤٣,٩٤٣,٢٠٢ ١٩  يرادات اإل

 (١١,٤٨٥,٧٩٤,٦٢٢)   (١٢,٢٥٤,٨٦٤,٠١٥) تكلفة اإليرادات
  ١,٧٠١,٧٠٦,٩٦٥    ١,٥٨٩,٠٧٩,١٨٧  الربح جماليإ

     
  ٤٩٦,٨٩٩,٣٢٠    ٤٧٥,١٦٨,٥١٥ ٢١  ادات أخرىرإي

  (١,٠٤٨,٦٣٥,١١٢)    (١,٠٨٩,٢٢٣,٤٩٥) ٢٠  إدارية و عموميةمصروفات 
  ١,١٤٩,٩٧١,١٧٣   ٩٧٥,٠٢٤,٢٠٧   السنة ربح صافي

        
        منسوب إلى:

  ١,٠٥٠,٠٦٠,٦٤٦   ٨٨٣,١١٠,٢٢٨  المساھمين بالشركة
  ٩٩,٩١٠,٥٢٧   ٩١,٩١٣,٩٧٩  غير المسيطرة حصص
  ١,١٤٩,٩٧١,١٧٣    ٩٧٥,٠٢٤,٢٠٧  لسنةا ربح صافي

        
 ١١٫٥١   ٩٫٦٨ ٢٢  الواحدلسھم لالعائد األساسي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المالية الموحدة جزًءا ال يتجزأ من ھذه البيانات ٤٣إلى  ١١تشكل اإليضاحات في الصفحات من 
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  الموحد االخرالشامل والدخل بيان الربح أو الخسارة 
  يباللایر القطر                                                                                                   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١نة المنتھية في للس

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ إيضاح 
 (المعدلة)    
       

 ١,١٤٩,٩٧١,١٧٣  ٩٧٥,٠٢٤,٢٠٧   صافي ربح السنة 

        اآلخربنود الدخل الشامل 
         بنود تم او سوف يتم إدراجھا الحقا" في الربح أو الخسارة

 )١٤٠٫٩١٩٫٨٩٦(   (١٧,٦٩٩,٥٠٦)  صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
 )١٤٠٫٩١٩٫٨٩٦(   (١٧,٦٩٩,٥٠٦)  للسنةاآلخرالشامل الخسارة إجمالي

  ١٫٠٠٩٫٠٥١٫٢٧٧  ٩٥٧,٣٢٤,٧٠١   إجمالي الدخل الشامل للسنة

      
        منسوب إلى:

  ٩٢١,٢٢١,٦١٥   ٨٧٠,١١٧,١٤٨  المساھمين بالشركة
  ٨٧,٨٢٩,٦٦٢   ٨٧,٢٠٧,٥٥٣  حصة غير مسيطرة

  ١,٠٠٩,٠٥١,٢٧٧    ٩٥٧,٣٢٤,٧٠١  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالية الموحدة. لبياناتھذه ا جزًءا ال يتجزأ من ٤٣إلى  ١١تشكل اإليضاحات في الصفحات من 
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  الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  يباللایر القطر                                                                                                                                                                                                                                                  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

  
  
         لى مساھمين الشركةإالمنسوبة     

  حتياطي عامإ  حتياطي قانونيإ  رأس المال 
حتياطي القيمة إ

  جمالياإل  أرباح مدورة  العادلة
حصص 

   المساھمين
حقوق جمالي إ

 الملكية
                

 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  كما تم إصداره سابقا ٢٠١٥ يناير ١الرصيد في 
 (٣١,١٣٧,٧٣٣)  -  (٣١,١٣٧,٧٣٣)  (٣١,١٣٧,٧٣٣)  -  -  -  - طأأثر تصحيح الخ

 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 (المعّدل) ٢٠١٥ يناير ١الرصيد في 
                      اآلخرالدخل الشامل
  ١,٣٥٦,٧٢٨,٨١٦    ١٠٣,٦٠٩,٩٠٣  ١,٢٥٣,١١٨,٩١٣  ١,٢٥٣,١١٨,٩١٣  -  -  -  - للسنة صافي الربح
 (٦٩,٨٦٤,٨٤٤)   (٣,٦٩٩,٣٧٦)  (٦٦,١٦٥,٤٦٨)  (٢٠٣,٠٥٨,٢٦٧)  ١٣٦,٨٩٢,٧٩٩  -  -  -  )٢٧األخطاء (إيضاح أثر تصحيح 
 ١,٢٨٦,٨٦٣,٩٧٢   ٩٩,٩١٠,٥٢٧  ١,١٨٦,٩٥٣,٤٤٥  ١,٠٥٠,٠٦٠,٦٤٦  ١٣٦,٨٩٢,٧٩٩  -  -  -  للسنة (المعّدل) صافي الربح

 (٢٧٧,٨١٢,٦٩٥)   (١٢,٠٨٠,٨٦٥)  (٢٦٥,٧٣١,٨٣٠)  - (٢٦٥,٧٣١,٨٣٠)  -  -  -   ىاالخر ةالشاملخسارة ال
  ١,٠٠٩,٠٥١,٢٧٧    ٨٧,٨٢٩,٦٦٢  ٩٢١,٢٢١,٦١٥  ١,٠٥٠,٠٦٠,٦٤٦ (١٢٨,٨٣٩,٠٣١)  -  -  - جمالي الدخل الشامل للسنةإ
 (٧٦٠,١٣٤,٣٧٥)   -  (٧٦٠,١٣٤,٣٧٥)  (٧٦٠,١٣٤,٣٧٥)  -  -  -  -  )٢٣(إيضاح  ٢٠١٤عن عام  وزيعات أرباح مدفوعةت

 (٣١,٣٢٧,٩٧٣)   -  (٣١,٣٢٧,٩٧٣)  (٣١,٣٢٧,٩٧٣)  -  -  -  -  والرياضي جتماعياألالصندوق المساھمة في 
 ٥,٩٥٣,٣٩٤   -  ٥,٩٥٣,٣٩٤  -  -  -  ٥,٩٥٣,٣٩٤  -  )١٥حتياطي القانوني (إيضاح المحول الى اإل

للحصة غير المسيطرة من  مدفوعة أرباح توزيعات
 (٧٢,٠٠٠,٠٠٠)   (٧٢,٠٠٠,٠٠٠)  -  -  -  -  -  -  شركة تابعة
 ٧,١٣٩,٧٥٧,٩٨٠   ٢٧١,٢٨٨,١٨٦  ٦,٨٦٨,٤٦٩,٧٩٤  ٥,٤٢٦,٩٨٥,٦٨٣  ١٣٨,٥٦١,٨٥٨  ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٤٢٨,٢٥٠,٢٦٩  ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠  (المعّدل) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                
 ٧,١٣٩,٧٥٧,٩٨٠  ٢٧١,٢٨٨,١٨٦  ٦,٨٦٨,٤٦٩,٧٩٤  ٥,٤٢٦,٩٨٥,٦٨٣  ١٣٨,٥٦١,٨٥٨  ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٤٢٨,٢٥٠,٢٦٩  ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠  (المعّدل) ٢٠١٦ يناير ١الرصيد في 
                      االخرالدخل الشامل
  ٩٧٥,٠٢٤,٢٠٧    ٩١,٩١٣,٩٧٩  ٨٨٣,١١٠,٢٢٨  ٨٨٣,١١٠,٢٢٨  -  -  -  -  للسنة صافي الربح

 (١٧,٦٩٩,٥٠٦)   (٤,٧٠٦,٤٢٦)  (١٢,٩٩٣,٠٨٠)  -  (١٢,٩٩٣,٠٨٠)  -  -  -   ىاالخر ةالشامل الخسارة
  ٩٥٧,٣٢٤,٧٠١    ٨٧,٢٠٧,٥٥٣  ٨٧٠,١١٧,١٤٨  ٨٨٣,١١٠,٢٢٨  (١٢,٩٩٣,٠٨٠)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة

  -    -  -  (٢٧,٨٣٠,٣٥٦)  -  -  ٢٧,٨٣٠,٣٥٦  -  )١٥المحول الى االحتياطي القانوني (إيضاح 
  -    -  -  (٦٧,٥٦٧,٥٠٠)   -  -  -  ٦٧,٥٦٧,٥٠٠  إصدار أسھم مجانية

 (٦٩٢,٥٦٦,٨٧٥)   -  (٦٩٢,٥٦٦,٨٧٥)  (٦٩٢,٥٦٦,٨٧٥)  -  -  -  -  )٢٣(إيضاح  ٢٠١٥عن عام  توزيعات أرباح مدفوعة
 (٢٢,٠٧٧,٧٥٦)   -  (٢٢,٠٧٧,٧٥٦)  (٢٢,٠٧٧,٧٥٦)  -  -  -  -  جتماعي والرياضيالمساھمة في الصندوق اإل

للحصة غير المسيطرة من  مدفوعة أرباح توزيعات
 (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  -  -  -  -  -  -  شركة تابعة
٧,٢٨٢,٤٣٨,٠٥٠   ٢٥٨,٤٩٥,٧٣٩ ٧,٠٢٣,٩٤٢,٣١١ ٥,٥٠٠,٠٥٣,٤٢٤  ١٢٥,٥٦٨,٧٧٨  ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٤٥٦,٠٨٠,٦٢٥  ٩١٢,١٦١,٢٥٠ ٢٠١٦ديسمبر٣١الرصيد في

  
    المالية الموحدة. جزًءا ال يتجزأ من ھذه البيانات ٤٣إلى  ١١ منتشكل اإليضاحات في الصفحات 
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  الموحدالتدفقات النقدية  بيان
  القطريباللایر                                                                                                                                ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  المنتھية للسنة

  
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ إيضاح 
 (المعدلة)   

   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ١٫١٤٩٫٩٧١٫١٧٣  ٩٧٥,٠٢٤,٢٠٧   صافي ربح السنة

     تسويات لـ:

 ١٧١,٤٤١,٨١٥  ١٩٨,٤٢٢,٤٨٦ ٥  ممتلكات وآالت ومعدات اھالك

 ٦,٩٧٨,١٥٨  ٥٤,٤٦٨,٢١٦ ٦  استثمارات عقارية اھالك
 -  ١٤,٣٩١,٠٧٥  ٢٠  انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

 ١٣٦,٨٩٢,٧٩٩  ٢٠,٤٤٨,٢٠٥ ٧ خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
 ٧٧٣,٥٧٢  ٨١,٥٦٢,٥٣٨  )د(١١  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

 ١٣٣,٧٩٨  ٦٤,١٨٨,٠٤٧  ٩  الحركة ءمخصص مخزون بطي
 ١٩,٧٦٣,١٧٠  ٥١,٤٢٧,٨٥١ ١٧ مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

 (١٣,٢٦٣,٠٧٢)  ١٢,٦٧٣,٢٤٩    ومعدات آالتو بيع ممتلكاتمن  أرباح /ئر)(خسا

 (٤٦,٧١٣,٨٦٥)  - ٢١  أرباح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 (٨٢,٤٩٧,١٢٤)  (٨٩,٤٣٠,٢٠٤) ٢١  إيرادات توزيعات أرباح
 (٤٩,٦٤٢,٨٢٣)  (٥٩,٧٤٨,٦٣٣)  ٢١  فوائدإيرادات 

 ١٫٢٩٣٫٨٣٧٫٦٠١  ١,٣٢٣,٤٢٧,٠٣٧  

     :في يراتالتغ
 ٤١,٧٠٨,٨٢٨  ٢٦,١٠٤,٩٤٩  المخزون  -
 (١٤٩,٠٧٥,٨٨٧)  (١٢٣,٥٥٩,٨٢٩)   المستحق من أطراف ذات عالقة -
  ٥٥٩٫٢٠٤٫٤٩٤  (٧٩٦,٠٩٩,٠٦٦)   ذمم تجارية مدينة ومدفوعة مقدما -
  ١٦٥٫١٥٦٫٤٧٦  ٤,٠٠٢,٥٨٢    )٤( ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى  -
 (١,٢١٨,٠١٠,٥٥٣)  ١,٥٤٤,٠٤٣,٤٧٧   المستحق ألطراف ذات عالقة  -

 ٦٩٢,٨٢٠,٩٥٩   ١,٩٧٧,٩١٩,١٥٠   التدفقات النقدية الناتجة من التشغيل
  (٥,٤٥٣,٣٦٢)   (٥,٦٢٠,٣٩٦) ١٧ مكافأة نھاية الخدمة للموظفين المدفوعة

  ٤٩,٦٤٢,٨٢٣  ٥٩,٧٤٨,٦٣٣ ٢١   فوائد مستلمة
 ٧٣٧,٠١٠,٤٢٠  ٢,٠٣٢,٠٤٧,٣٨٧   صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 ٥٠,١٧٠,٠٠٠  ٣,٦٣٤,٤٢٣   ومعدات آالتو ممتلكات بيع من متحصالت
 ٥٣٧,٧١٩,١٩٢  ٤٨٢,٥٧٨,٧٥٢ )٢) ،(١(للبيع متاحةموجودات مالية  بيع من متحصالت

 (٣٠٦,٢٨٦,٧٦٦)  (٥٠٦,٣٧٢,٦١٣) ٥  ومعدات آالتو ممتلكاتشراء 
 (٨٠٢,٥٠٧,٦١٠)  - ٦  عقارية استثماراتشراء 

 ٨٢,٤٩٧,١٢٤  ٨٩,٤٣٠,٢٠٤ المتحصل من توزيعات أرباح
 ٥,٩٥٣,٣٩٤  -   المتحصل من بيع كسور االسھم 

 (١,٠٠٩,٨٣٧,٣١٥)  (٥٤١,٠٠٣,٣١١) ٧  المدفوع لشراء موجودات مالية متاحة للبيع

 (١,٤٤٢,٢٩١,٩٨١)  (٤٧١,٧٣٢,٥٤٥)  صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 (٧٦٠,١٣٤,٣٧٥)  (٦٩٢,٥٦٦,٩٧٥) ٢٣  مدفوعة توزيعات أرباح
 (٧٢,٠٠٠,٠٠٠)  (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)   )٢( لحصة غير مسيطرة مدفوعة توزيعات أرباح

  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
  

(٧٩٢,٥٦٦,٩٧٥)  (٨٣٢,١٣٤,٣٧٥) 

 (١,٥٣٧,٤١٥,٩٣٦)  ٧٦٧,٧٤٧,٨٦٧    سنةفي النقد وما يعادله خالل ال الزيادة / (النقص)صافي 
 ٣,٩٣٧,٧٠٢,٨٦٥  ٢,٤٠٠,٢٨٦,٩٢٩  يناير  ١النقد وما يعادله في 

 ٢,٤٠٠,٢٨٦,٩٢٩  ٣,١٦٨,٠٣٤,٧٩٦ ١٣ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
      

      النقدية يرغ المعامالت
     
 ٢٦٥،٧٣١،٨٣٠  ١٢,٩٩٣,٠٨٠  )١٦(إيضاح العادلة القيمة احتياطي في التغير) ١(
 ١٢٫٠٨٠٫٨٦٥  ٤,٧٠٦,٤٢٦  مسيطرة غيرعلى الحصة  العادلة القيمة على تأثير االحتياطي) ٢(
 -  ٦٧,٥٦٧,٥٠٠  لزيادة رأس المال اسھم مجانية توزيع) ٣(
 ٣١٫٣٢٧٫٩٧٣  ٢٢,٠٧٧,٧٥٦  يوالرياض االجتماعي وقالصند في المساھمة) ٤(

  
  

المالية الموحدة. جزًءا ال يتجزأ من ھذه البيانات ٤٣إلى  ١١من تشكل اإليضاحات في الصفحات 
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

١١ 
  

  الوضع القانوني والنشاط الرئيسي (١)

 )٥(بموجب المرسوم األميري رقم تأسست ھي شركة مساھمة قطرية ) او "الشركة االم" ("الشركة") وقود. (ق.م.ش للوقود قطر شركة
  .)٢٤٨٧٢(وقيدت بالسجل التجاري رقم   ٢٠٠٢فبراير ١٠  بتاريخ ٢٠٠٢لسنة 

   
سية نشطةاألً  شركة الرئي شركات مع األم لل سويق بيع ھي") المجموعة(" لھا التابعة ال  المكررة، يةالنفط والمنتجات والغاز النفط وتوزيع وت

 الموانئ بين لغازوا النفط ونقل البحري بالوقود السفن لتزويد المركبات، فحص وخدمات للبترول قطر من ونقلھا ،قبل من صقلھا يتم والتي
 ذات شركه يوھ عالميةال وقودشركة  أيضا مجموعةال أنشأت. انتاجھا خطوط خالل من قطر دولة في المجموعة تعمل. العقارية والخدمات
ؤوليه تثمارات إلجراء أتأنش محدودة مس ركة جنبيةاأل االس ركة و. األم للش ركة ھي مملكةالقود ش  امؤخر وقامت عالميةال لوقود تابعة ش
  .السعودية العربية المملكة في التجارية والمساحات البنزين محطات إلنشاء مشروعباجراء 

  :التالية الشركات التابعة المسيطرة التي تخصالمعلومات المالية  على وتشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 النسبة المئوية للمساھمة الفعلية للمجموعة    بلد التأسيس  الشركة التابعة
     ٢٠١٥  ٢٠١٦  

%١٠٠  قطر شركة وقود لفحص االليات (فاحص) ذ.م.م.  ١٠٠%  
%٦٠   قطر (كيوجيت)ذ.م.م.طائرات الوقود ل قطرشركة  ٦٠%  

%١٠٠  قطر ذ.م.م.البحرية للخدمات شركة وقود   ١٠٠%  
%١٠٠  قطر  وقود العالمية ذ.م.م.شركة  ١٠٠%  
%١٠٠ المملكة العربية السعودية  ذ.م.م. وقود المملكةشركة  ١٠٠%  

%١٠٠  قطر ارض الخليج للعقارات ذ.م.م.  ١٠٠%  
%١٠٠  جمھورية ليبيريا شركة سدرة للشحن (الغارية)  ١٠٠%  
%١٠٠  جمھورية ليبيريا شركة سدرة للشحن (الوجبة)  ١٠٠%  

%١٠٠   جمھورية ليبيريا درة للشحن (الزبارة)شركة س  ١٠٠%  
%١٠٠   جمھورية ليبيريا شركة سدرة للشحن (راس لفان)  ١٠٠%  

%١٠٠   جمھورية ليبيريا شركة سدرة للشحن (الوكرة)  ١٠٠%  
%١٠٠  جمھورية ليبيريا شركة سدرة للشحن (الرميلة)  ١٠٠%  
%١٠٠  جمھورية ليبيريا شركة سدرة للشحن (مسيعيد)  ١٠٠%  

  
دار على الموافقة تمت ركة الموحدة المالية البيانات إص ركة". (ق.م.ش )"وقود"( للوقود قطر لش ركة" أو" الش ركاتھا )"األم الش  ةالتابع وش

ً (يشار إليھا    .٢٠١٧فبراير  ١٦ بتاريخ اإلدارة مجلس من ٢٠١٦ ديسمبر٣١ في المنتھية سنةلل )"المجموعة" ـب جميعا

   أساس اإلعداد )٢( 

  فقرة االلتزام (أ)

ً  للشركة الموحدة المالية البيانات ھذه إعداد تم   . المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا

  أساس القياسب)( 

ً  الموحدة المالية البيانات ھذه إعداد تم القيمة ب ياسھاالتي يتم قالمالية المتاحة للبيع  الموجوداتفيما عدا  المعدل التاريخية التكلفة لمبدأ وفقا
  .العادلة

  العرض وعملة (ج)عملة الوظيفية 

 لم ما ،لایر قطري ألقرب المبالغ جميع تقريب تم. مجموعةلل الوظيفية العملة وھو القطري باللایر الموحدة المالية البيانات ھذه عرض تم
  .ذلك خالف إلى اإلشارة تتم
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١٢ 
  

  (تابع)أساس اإلعداد  )٢(

  استخدام التقديرات واألحكام (د)

 الموجودات يموق المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر وافتراضات وتقديرات أحكام بوضع اإلدارة تقوم الموحدة المالية البيانات ھذه إعداد عند
  .التقديرات ھذه عن الحقيقية القيم تختلف قد. التقرير عنھا الصادر والمصروفات واإليرادات والمطلوبات

  .مستقبليا بھا االعتراف يتم التقديرات على التعديالت. مستمر نحو على لھا المصاحبة ضاتواالفترا التقديرات مراجعة تتم

 اتوالتقدير االفتراضات عن فيھا ينتج التي المجاالت أو التعقيدات أو األحكام من عالية درجة بھا توجد التي المجاالت حول المعلوماتإن 
  :يلي كماالموحدة  المالية البيانات في بھا معترفال المبالغ على كبيرة تعديالت إلجراء ھامة مخاطر

  االستمرارية مبدأ
  

 نم تمكنھا التي المصادر المجموعة لدى بأن مقتنعة وھي مستمرة كمؤسسة أعمالھا مواصلة على المجموعة لمقدرة تقييم بإجراء اإلدارة قامت
دفق و الت عاملال مالال رأس كل من كزومر أصول صافي ولديھا حاأربا تحقق المجموعة ظلت. القريب المستقبل في التجارية أعمالھا تواصل

 سةكمؤس أعمالھا مواصلة على المجموعة مقدرة على تأثر قد جوھرية شكوك أي عن اإلدارة تعلم ال ذلك، إلى إضافة. نھاية العامالنقدي كما في 
  .راريةاالستم مبدأ أساس على الموحدة المالية البيانات إعداد يستمر لذا. مستمرة

  والمعدات واآلالت الممتلكات إھالك

 لألصل قعالمتو االستخدام على اإلنتاجية األعمار تحديد يستند. المقدرة اإلنتاجية أعمارھا مدى على والمعدات واآلالت الممتلكات بنود إھالك يتم
 اإلدارة تقوم. ماليةال البيانات في به المعترف السنوي اإلھالك مصروف على تؤثر التي وتلك والتجاري التقني والتقادم الفعلي والتقادم والبلى

 أن إلدارةا ترى عندما ھامة بصورة المستقبلي اإلھالك مصروف تعديل يتم قد. األصول لھذه اإلنتاجية واألعمار الباقية للقيم سنوية بمراجعة
  .السابقة التقديرات عن تختلف اإلنتاجية األعمار

  عقارية استثمارات إلى العقارات تصنيف

 قاراتع بعض فإن اإلدارة تجريه الذي التقييم إلى استنادا. عقاري كاستثمار مؤھل محدد عقار كان إذا ما لتحديد بحكم القيام األمر يتطلب
 أو لمجموعةا بواسطة كبير بشكل مشغورة غير أنھا أساس على عقارية كاستثمارات تصنيفھا تم قد ومباني أرض على تشتمل التي المجموعة

  . إيجار إيراد لجني أساسية بصفة بھا االحتفاظ يتم ولكنه االعتيادي النشاط إطار في للبيع ليست أنھا كما تشغيلھال

  الشھرة قيمة انخفاض تقدير

 تتطلب. ٣ رقم باإليضاح المذكورة المحاسبية للسياسة وفقا انخفضت قد الشھرة قيمة كانت إذا ما باختبار سنوي نحو على المجموعة تقوم
 تقييم إعادة على يؤثر قد مما ٨ رقم باإليضاح عنه مفصح ھو كما المستقبل حول ھامة وافتراضات تقديرات استخدام ھذه االحتساب ملياتع

  . الشھرة قيمة في االنخفاض لخسارة مخصصالحاجة ل عدم في المتمثلة والنتيجة الشھرة

  انخفاض قيمة األصول غير المالية (بخالف المخزون)
  

عة القيم الدفترية لألصول غير المالية (الممتلكات واآلالت والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ) للمجموعة في تاريخ كل تقرير تتم مراج
. كما قديراتاستخدام التلتحديد ما إذا كان ھناك أي مؤشر على االنخفاض في قيمتھا. يتطلب تحديد ما يمكن اعتباره على أنه قد انخفضت قيمته 

ي تاريخ التقرير، لم تقم اإلدارة بتحديد أي دليل من التقرير الداخلي يشير إلى انخفاض قيمة أصل أو فئة األصول ولم يكن ھناك تغيرات ف
 جوھرية سلبية في السوق كان يمكن أن يكون لھا أثر سلبي على موجوداتھا. في حالة وجود ھذا المؤشر يتم إجراء اختبار النخفاض القيمة من

قديرات تإلدارة. يتطلب تحديد ما يمكن اعتباره على أنه قد انخفضت قيمته وتحديد المبالغ القابلة لالسترداد من اإلدارة القيام بإجراء أحكام وقبل ا
  وافتراضات ھامة.
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١٣ 
  

  أساس اإلعداد (تابع) )٢(

  (تابع) ستخدام التقديرات واألحكاما (د)
  

  ض قيمة المخزوناانخف
  

قدير القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالغ الھامة بصفة فردية يتم إجراء ھذا الت يتم إجراء تقدير لصافي قيمته قديم أو متقادمصبح المخزون يعندما 
يتم تقديرھا بصفة جماعية ووضع مخصص لھا وفقا لنوع  متفادمةعلى أساس فردي. المبالغ غير الھامة بصفة فردية ولكنھا قديمة أو 

 ةالحركة والمنتقادم ھجره استنادا إلى أسعار البيع التاريخية. تتطلب ضرورة وضع مخصص للمخزون بطيءالمخزون ودرجة تقادمه أو 
  درجة كبيرة من األحكام.

  
  األخرىمدينة الرصدة األمدينة والتجارية الذمم انخفاض قيمة ال

  
يخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك أي مؤشر على في تار التجارية المدينة واألرصدة المدينة االخرىتتم مراجعة القيم الدفترية للذمم 

 انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر يتم إجراء اختبار النخفاض القيمة من جانب اإلدارة. تستخدم اإلدارة أحكاما ھامة لتقدير
صير السابقة من جانب الطرف المقابل وتحليل أية مبالغ غير قابلة السترداد من الذمم المدينة ويتم تحديد ذلك بالرجوع إلى حاالت التق

  للوضع المالي للطرف المقابل. 
  

  مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين
  

مل عقامت اإلدارة بتقدير التزامات المجموعة فيما يخص مكافاّت نھاية خدمة الموظفين بناءا على قوانين العمل ذات الصلة، لم تقم اإلدارة ب
"منافع الموظفين" حيث انھا تتوقع ان طريقة التقييم تلك لن ينتج عنھا  ١٩لوب حسب معيار المحاسبة الدولي رقم تقييم اكتواري كما ھو مط

اختالفات جوھرية في مستوى المخصص المطلوب احتسابه، تقوم اإلدارة بمراجعة المخصص في نھاية كل عام، ويتم تعديل أي اختالف 
  . وظفين ضمن مخصص مكافأة نھاية الخدمة في الربح و الخسارةفي القيمة المتوقعة اللتزامات منافع الم

  
  المخصصات والمطلوبات األخرى

  
يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى خالل الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر فيه اإلدارة أنه من المحتمل أن يكون ھناك تدفق 

سابقة ويمكن قياس مبلغ التدفق النقدي الخارج بصورة موثوق بھا. يتطلب توقيت  نقدي مستقبلي خارج لألموال ناتج من عمليات أو أحداث
ة ياالعتراف ومقدار االلتزام تطبيق أحكام على الحقائق والظروف القائمة والتي قد تخضع للتغيير. حيث أن التدفقات النقدية الخارجة الفعل

مخصصات وااللتزامات بصورة منتظمة وتسويتھا لتأخذ في االعتبار الحقائق قد تقع في سنوات الحقة فإنه تتم مراجعة القيم الدفترية لل
 يوالظروف المتغيرة. سينتج عن التغيير في تقدير المخصص أو االلتزام المعترف به تغييرا في اإليداع في الربح أو الخسارة في الفترة الت

  يحدث فيھا التغيير.
  

  االلتزامات المحتملة
  

المحتملة بترجيح وقع حدث مستقبلي أو أكثر غير مؤكد من عدم حدوثه. يرتبط تقييم االلتزامات المحتملة بصورة يتم تحديد االلتزامات 
  لصيقة بوضع افتراضات وتقديرات ھامة متعلق بنتائج مثل تلك األحداث المستقبلية. 

  
  التي أصبحت سارية المفعول  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة) ـھ( 

تھا اسنة تبنت المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة المذكورة أدناه والتعديالت والتفسيرات على المعايير ذات الصلة بعمليخالل ال
  :٢٠١٦ يناير ١التشغيلية وتصبح سارية المفعول للسنة المالية المنتھية في 

  ة المؤجلة""الحسابات النظامي ١٤المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

عرض  على المؤقت التوجيه ويوفر. ٢٠١٤ عام يناير ٣٠ في الدولية المحاسبة معايير مجلس قبل النظامية منيار الدولي للحسابات عالم صدر
 المحاسبة ىعل شملأ توجيھات مجلس المعايير المحاسبة الدولية عتبري حين في .للشركة التي سوف تتبناه للمرة االولىالمؤجلة  النظامية رصدةاال
  .للمجموعة الموحدة المالية البيانات على جوھري تأثير أي المعيار ھذا اعتماد وكان. معدل تنظيم على المترتبة اآلثار عن
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١٤ 
  

  أساس اإلعداد (تابع) )٢(

  التي أصبحت سارية المفعول (تابع) المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة) (ھـ

  )١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم على  عمليات مشتركة (تعديالت عن اقتناء مساھمات في المحاسبة

 ھات حول كيفية المحاسبة عن االستحواذ على عملية مشتركة تشكل أعمااليوجت ١١توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الخاص بتجميع األعمال. تنص التعديالت على أنه يجب تطبيق  ٣المالية رقم لتعريف الوارد للكلمة في المعيار الدولي للتقارير ل تجارية وفقا

  والمعايير األخرى.  ٣المبادئ ذات الصلة عند المحاسبة عن تجميع األعمال في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يسمح بالتبني . ٢٠١٦يناير  ١بعد لسنوية التي تبدأ في أو بأثر مستقبلي للفترات اتطبق  ١١التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  المبكر.

  ليس لتبني ھذه التعديالت أثرا ھاما على البيانات المالية الموحدة.

  )٣٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم (تعديالت على إيضاحات للطرق المقبولة لإلھالك واإلطفاء 

على الكيانات استخدام طريقة اإلھالك المستند إلى اإليراد لبنود الممتلكات واآلالت  ١٦ى معيار المحاسبة الدولي رقم تحظر التعديالت عل
افتراضا قابال للدحض بأن اإليراد ليس أساسا مناسبا إلطفاء الموجود  غير  ٣٨والمعدات. تدخل التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

ذا االفتراض فقط لو كان الموجود غير الملموس معبر عنه كمقياس لإليراد أو عندما يمكن إثبات أن إيراد المنافع الملموس. يمكن دحض ھ
  .بشكل كبيرمترابطان واستھالكھا االقتصادية من الموجود غير الملموس 

  بني المبكر.يسمح بالت .٢٠١٦يناير  ١تطبق التعديالت بأثر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ليس لتبني ھذه التعديالت أثرا ھاما على البيانات المالية الموحدة.

  حول الزراعة ٤١رقم ومعيار  ١٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 االستثمار حسابات: ٢٧ رقم المالية المحاسبة معيار

حول البيانات المالية المنفصلة، والذي يسمح للكيانات أن  ٢٧دولي رقم أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة ال
 ة.قتستخدم طريقة حقوق الملكية في بياناتھا المالية المنفصلة لقياس االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقي

ماراتھا في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة إما بالتكلفة للكيانات أن تقيس استث ٢٧يتيح حاليا معيار المحاسبة الدولي رقم 
ئات فأو كأصل مالي في بياناتھا المالية المنفصلة. تدخل التعديالت طريقة حقوق الملكية كخيار ثالث. يمكن االختيار بشكل مستقل لكل فئة من 

 ة).االستثمار (شركات تابعة، مشاريع مشتركة، وشركات شقيق

  . يسمح بالتبني المبكر.٢٠١٦يناير  ١تطبق التعديالت بأثر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  معايير مختلفة – ٢٠١٤-٢٠١٢التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 

عدد من التعديالت على مختلف المعايير الدولية للتقارير  ٢٠١٤-٢٠١٢ تتضمن التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة
، مع السماح بتبنيھا مبكًرا (بجانب ٢٠١٦يناير  ١المالية. سوف تطبق غالبية التعديالت بأثر مستقبلي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو عقب 

ية يًضا تطبيق التعديالت ذات الصلة المترتبة على المعايير الدولية للتقارير المالالشرط االنتقالي الخاص في كل حالة)، وفي ھذه الحالة سيتعين أ
  األخرى.
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

١٥ 
  

  أساس اإلعداد (تابع) )٢(

  التي أصبحت سارية المفعول (تابع) المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة) (ھـ

  )١مبادرة اإلفصاح (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 معايير مجلس الصادرة عن اإلفصاح مبادرة سياق في المالية البيانات حول عرض ١ رقم الدولي المحاسبة معيار على التعديالت ءإجرا يتم
 في بما ألمور،ا من عدد بشأن توضيحات التعديالت تعطي. المالية البيانات عن عملية اإلفصاح كيفية تحسين يبحث والذي الدولية، المحاسبة

  :ذلك

 قديمت يجب ذات أھمية، تكون البنود عندما. المھمة المعلومات تحجب بطريقة المعلومات توزيع أو ما بتجميع أال يقوم كيان جبي– األھمية 
 .األداء أو المالي المركز على التأثير لتفسير كافية معلومات

 المركز المالي  صلة بفھم حينما يكون ھذا ذي ١ مرق الدولي المحاسبة معيار في المحددة توزيع البنود يتعين قد– واإلجمالي الفرعي التوزيع
 .اإلجماليات الفرعية استخدام بشأن جديدة إرشادات أيضا ھناك. الكيان أداء أو

 معين. ترتيب عدم الحاجة إلى عرض اإليضاحات في على التأكيد– اإليضاحات 

 ل اآلخر الدخل الشام حصة تجميع يتم – الملكية حقوق طريقةل التي تتم المحاسبة عنھا وفًقا الدخل الشامل اآلخر الناشئ عن االستثمارات
صنيف ت كان سيتم بعد ذلك، أو لن يتم، إعادة إذا ما أساس على الملكية حقوق لطريقة التي تمت المحاسبة عنھا وفًقا االستثمارات عن الناشئة
 .اآلخر الشامل الدخل بيان في منفرد كبند مجموعة أن يتم عرض كل ذلك بعد يجب. الخسارة أو الربح إلى البنود

 مطلوبة ليست جديدة محاسبية سياسات/  معايير اعتماد بشأن ٨ رقم الدولي المحاسبة معيار في اإلفصاحات فإن االنتقالية، للنصوص وفًقا
 .الموحدة المالية البيانات على ھاما أثرا التعديالت ھذه لتبني ليس .التعديالت لھذه

  والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد(و) المعايير والتعديالت 

ديسمبر  ٣١المعايير الدولية للتقارير المالية أدناه والتعديالت والتفسيرات على المعايير التي تصبح متاحة للتطبيق المبكر للسنة المنتھية في 
  داد ھذه البيانات المالية الموحدة. لم تصبح سارية المفعول حتى فترة الحقة ولم يتم تطبيقھا في إع ٢٠١٦

  )٢٠١٨ديسمبر  ٣١" األدوات المالية"(للسنة المنتھية في  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
س" "األدوات المالية: التحقق والقيا ٣٩وھو يستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٤في يوليو  ٩تم نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

موجھات منقحة حول تصنيف وقياس األدوات المالية متضمنا نموذج خسائر ائتمان متوقعة  ٩القائم. يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
جديد الحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة. كما أنه يرحل أيضا موجھات االعتراف وإلغاء 

ساري المفعول لفترات التقارير التي  ٩ الدولي رقمتقارير المالية معيار ال. يصبح ٣٩االعتراف لألدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم 
المعيار الدولي  قمع السماح بتبنيه مبكرا. تقوم المجموعة بتقييم األثر المحتمل على بياناتھا المالية والناتج من تطبي ٢٠١٨يناير  ١تبدأ في أو بعد 

  . ٩للتقارير المالية رقم 

 )٢٠١٨ديسمبر  ٣١" إيراد العقود مع العمالء"(للسنة المنتھية في  – ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
مقدار ھذا اإليراد ومتى إطار عمل شامل لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتم االعتراف باإليراد و ١٥ينشئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي  ١٨يتم ذلك. يحل المعيار محل موجھات االعتراف باإليرادات الحالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
ء". يصبح المعيار الدولي للتقارير "برامج والء العمال ١٣"عقود اإلنشاء" والتفسير من لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  ١١رقم 

مع السماح بتبنيه مبكرا. تقوم المجموعة بتقييم األثر  ٢٠١٨يناير  ١ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١٥المالية رقم 
  . ١٥المحتمل على بياناتھا المالية والناتج من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  االنتقال

 األثر منھج باستخدام ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة المالية بياناتھا في ١٥ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار لتبني المجموعة تخطط
 إلى باإلضافة ةمعروض مقارنة فترة لكل ١٥ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار متطلبات جميع بتطبيق المجموعة ستقوم لذلك نتيجة. الرجعي
  .الموحدة المالية بياناتھا تسوية
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا
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  أساس اإلعداد (تابع) )٢(

  (و) المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد (تابع)

  )٢٠١٩ديسمبر  ٣١"اإليجارات"(للسنة المنتھية في  ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 اتالموجود استخدام بحق المستأجر يعترف. لإليجارات العمومية الميزانية في واحدا محاسبيا نموذجا ١٦ رقم المالية للتقارير الدولي معيارال يقدم
 على اريةاختي استثناءات ھناك. اإليجار دفعات بسداد التزامه تمثل التي اإليجار ومطلوبات األساسية الموجودات استخدام في حقه تمثل التي

 في ونالمؤجر يستمر أي الحالي، للمعيار مماثلة المؤجر محاسبة تبقى. المنخفضة القيمة ذات البنود من واإليجارات األجل قصيرة اإليجارات
  .تشغيلية أو تمويلية كإيجارات اإليجارات تصنيف

 اإليجارات ١٧ رقم الدولي المحاسبة معيار ذلك يف بما باإليجارات، الخاص الحالي التوجيه يستبدل ١٦ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار
 إيجارات ١٥ رقم المعايير لجنة وتفسير إيجار، على يحتوي ما اتفاق كان إذا ما تحديد حول ٤ رقم الدولية المالية التقارير تفسيرات لجنة وتفسير
  .اإليجار لعقد القانوني الشكل على تنطوي التي المعامالت جوھر تقييم حول ٢٧ رقم المعايير لجنة وتفسير الحوافز، – تشغيلية

 لماليةا للتقارير الدولي المعيار تطبق التي للكيانات المبكر بالتطبيق يسمح. ٢٠١٩ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات المعيار يسري
  .١٦ رقم المالية للتقارير يالدول للمعيار األولي التطبيق تاريخ قبل أو في العمالء مع العقود من اإليرادات ١٥ رقم

  .الموحدة المالية بياناتھا على جوھري تأثير ينتج أن المجموعة تتوقع ال

  )٧الدولي رقم  ة(التعديالت على معيار المحاسب اإلفصاحمبادرة 

مويل، بما في ن أنشطة التعة الناشئ مطلوباتتقييم التغييرات في المن تتطلب التعديالت إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات المالية (الموحدة) 
  النقدية.غير التدفقات النقدية والتغيرات في ذلك التغيرات الناشئة عن 

  .يسمح بالتطبيق المبكرو. ٢٠١٧يناير  ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  التعديالتسري ت

ة عن األنشطة مع التغيرات الناشئللمطلوبات  قفالواإل فتتاحاالبين أرصدة  تسويةالجديدة، تعتزم المجموعة تقديم  اتلتلبية متطلبات اإلفصاح
  التمويلية.

 ٣١) في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في ٧الدولي رقم  ة(التعديالت على معيار المحاسبمبكرا  مبادرة اإلفصاحالمجموعة  تطبقلم 
  .٢٠١٦ديسمبر 

  )١٢محققة (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم االعتراف بأصول الضريبة المؤجلة للخسائر غير ال

  )٢تصنيف وقياس معامالت المدفوعات المستندة إلى أسھم (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  السياسات المحاسبية الھامة)   ٣(

  ات المالية الموحدة واردة أدناه. السياسات المحاسبية األساسية للمجموعة التي تم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيان

  أساس توحيد البيانات المالية  )١١(

  تجميع األعمال
  

 تحاسب المجموعة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء عند تحويل السيطرة إلى المجموعة. عموما يقاس المقابل المحول في االقتناء
المقتناة. أية شھرة تنشأ يتم اختبارھا على نحو سنوي النخفاض القيمة (أنظر القسم بالقيمة العادلة كما ھو الحال بالنسبة لصافي الموجودات 
  حول "الموجودات غير المالية" تحت "انخفاض القيمة").

 أو الربح يف عادة المبالغ ھذه على التعرف يتم. قبل من القائمة العالقات بتسوية المتعلقة المبالغ تشمل ال االعمال المأخوذة بعين االعتبار
  .الخسارة

 ثم ملكية، حقوقك ماليةال داةاأل فتعرّ  التي المحتملة مبالغ بدفع االلتزام كان إذا. االستحواذ تاريخ في العادلة بالقيمة محتمل مقابل أي قياس يتم
 كل تاريخ في العادلة ةبالقيم األخرى المحتملة مبالغال قياس يعاد ذلك، خالف. الملكية حقوق ضمن التسوية احتساب ويتم ذلك قياس يعاد ال

  .الخسارة أو الربح في المحتمل للمقابل العادلة القيمة في الحقة تغييرات على التعرف ويتم تقرير
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا
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١٧ 
  

  (تابع) )   السياسات المحاسبية الھامة٣(

  (تابع)(أ) أساس توحيد البيانات المالية 

  تجميع األعمال (تابع)
  
 المستحوذ ركةش موظفي قبل من عقد الذي الجوائز لتوزيع تبادلھا يتم التي) استبدال جوائز( سھمأعلى شكل  الجوائزلتوزيع  حاجة ھناك كانت إذا

 األعمال في نقل النظر قياس في المدرجة غير المستحوذ استبدال الجوائز من المبلغ من جزء أو كل ثم ،)عليھا المستحوذ شركة جوائز( عليھا
 في جوائزال من السوق على القائم التدبير مع مقارنة استبدال الجوائز من السوق على القائمة اسمقي على القرار ھذا ويستند. مزيج التجارية
  .الخدمة مجموعة قبل تتعلق استبدال الجوائز ومدى عليھا المستحوذ شركة

  الشركات التابعة
  

 رضة أو لديھا الحقوق في العائدات المتغيرةالشركات التابعة ھي شركات تسيطر عليھا المجموعة. تسيطر المجموعة على شركة عندما تكون مع
لشركات ل من استثمارھا في الشركة ويكون لديھا المقدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سلطتھا على الشركة. يتم إدراج البيانات المالية

  يخ توقفھا.التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه تلك السيطرة وإلى تار

  المساھمات غير المسيطرة
  

مساھمة  ييتم قياس المساھمات غير المسيطرة بحصتھا التناسبية في صافي األصول القابلة للتحديد للشركة المقتناة في تاريخ االقتناء. التغيرات ف
  معامالت حقوق ملكية.المجموعة في الشركة التابعة والتي ال ينتج عنھا فقدان للسيطرة تتم المحاسبة عنھا على أنھا 

  فقدان السيطرة 
  

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم بإلغاء االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأية مساھمات غير 
ظ رة. يتم قياس أي حصة محتفمسيطرة ذات صلة وغيرھا من عناصر حقوق الملكية. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسا

  بھا في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة. 

  المعامالت المستبعدة عند التوحيد
 

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي دخل ومصروف غير محقق تنشأ عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم استبعاد األرباح غير المحققة 
ة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيھا التي تتم المحاسبة عنھا بطريقة حقوق الملكية في مقابل االستثمار إلى حد حصة المجموعة الناتج

لذي ال افي الشركة المستثمر فيھا. يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد بھا المكاسب غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد 
  وجد فيه دليل على انخفاض القيمة.ي

  واألرصدة جنبيةاألعمالت البتعامالت لا   (ب)

لموجودات ات. يعاد تحويل اريخ المعامالوتفي  ةر السائداسعاألبإلى العملة الوظيفية لشركات المجموعة بعمالت أجنبية تعامالت ال تحويلتم ي
  التقرير. في تاريخ ى العملة الوظيفية بسعر الصرف إلوالمطلوبات النقدية بعمالت أجنبية إلى اللایر القطري 

العادلة.  ةالموجودات والمطلوبات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية تحول إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف عندما يتم تحديد القيم
ريخية البنود غير النقدية التي تقاس استنادا إلى التكلفة التا يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة وال يتم قياس

  بالعملة األجنبية.

 االعتراف باإليرادات   ) ج(ِ

 األخرى بدالتوال والحسومات يقدر، العمالء عوائد عن اإليرادات تخفيض يتم. المستحق أو المستلم للمقابل العادلة بالقيمة اإليرادات قياس يتم
  .باإليراد االعتراف يتم أن قبل التالية المحددة المعايير تستوفي أن أيضا ويجب. المماثلة

 
 المنتجات من وغيرھا السائل البترول وغاز البترولية المنتجات بيع .١

 أعمالھا منض .البضاعة تسليم عند العادة في المشتري، إلى البضاعة ملكية ومنافع مخاطر تحول عندما البضاعة بيع من ايرادات تحقيق يتم
 بعد االستالم، حقةالمست أو المستلمة للمبالغ العادلة بالقيمة تقاس والتي والغاز المكرر النفط منتجات بيع في المجموعة تعمل التجزئة، تجارة في

  .للكميات والتخفيضات والخصوم المرتجعات خصم
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

١٨ 
  

  (تابع) )   السياسات المحاسبية الھامة٣(

 االعتراف باإليرادات (تابع)  ) ج(ِ

  لخدماتا تقديم .٢

 أخرى وخدمات فحص السيارات خدمة المجموعة تقدم .للعمالء الفحص خدمات تقديم عند الخسارة أو الربح في الفحص من االيرادات تحقيق يتم
  .للسيارات وقود محطات في
  
 الفوائد ايرادات .٣

 النقدية التدفقات اتايراد أو مدفوعات بالضبط تخصم يالذ السعر ھو الفعلي الفائدة سعر إن. الفعلي الفائدة سعر باستخدام الفائدة ايرادات تسجل
 المطلوبات وأ للموجودات الدفترية القيمة صافي إلى للوصول أنسب، أيھما أقصر، فترة أو المالية لألداة المتوقع العمر مدى على المستقبلية
  .الموحد الدخل بيان في فوائد ايرادات بند تحت الفوائد ايرادات تدرج. المالية

  توزيعات ارباح اداتاير .٤

ً  وھو األرباح قيمة إلستخدام المجموعة حق ينشأ عندما توزيعات ارباح ايرادات تدرج   .األرباح توزيع على المساھمون يصادق عندما عموما

  االيجارات ايرادات .٥

 ضمن درجوت اإليجار مدة مدى على الثابت القسط أساس على وتحتسب استثماري عقار على تشغيلية االيجارات من تنشأ االيجارات ايرادات
  .االخرىاإليرادات 

  ةالمنح الحكوميد)  (
تعترف المجموعة بالمنح الحكومية غير المشروطة المرتبطة بسعر الوقود في بيان األرباح والخسائر االخرى في بند اإليرادات األخرى عند 

العادلة في حالة وجود تأكيد معقول على استالمھا وعلى ان المجموعة كإيراد مؤجل بالقيمة  ىاستحقاقھا. يتم االعتراف بالمنح الحكومية األخر
  وجود ذلك يتم االعتراف بھا عن بيان الربح او الخسارة على عمر الصل.المنحة لسوف تستوفي على الشروط المرتبطة بھذه 

   االعتراف بالمصروف فيھا.تعوض المجموعة في بيان الربح او الخسارة عن الفترات التي يتم يتم االعتراف بالمنح التي 

  والمعدات واآلالتممتلكات ال  )ھـ(

  والقياسالتحقق 
  

قاس بالتكلفة المتراكمة ومن ثم ت اآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمةيتم االعتراف ببنود الممتلكات و
  يمة متراكمة. ناقصا اإلھالك المتراكم وأية خسائر انخفاض في الق

صل. البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزءا مكمال لوظيفة المعدة ذات األاقتناء تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى 
حاسبة تتم المالممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة عندھا لو كان ألجزاء ھامة من بنود الصلة تتم رسملتھا كجزء من تلك المعدة. 

  عنھا كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) للممتلكات واآلالت والمعدات.

  النفقات الالحقة
  تتم رسملة النفقات الالحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مصاحبة للنفقات للمجموعة.
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

١٩ 
  

  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة ) ٣(

  (تابع) والمعدات التواآلممتلكات الھـ)  (

  اإلھالك

مرھا ع يتم احتساب اإلھالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا قيمھا الباقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى
  ال يتم إھالك األرض.اإلنتاجي المقدر ويتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة. 

  مقدرة للسنة الحالية والسنة المقارنة كما يلي: األعمار اإلنتاجية ال

  سنة         ٢٠-١٠                                                                       وإنشاءات مباني
  ةسن   ٢٠-١٠  ومعدات آالت

  واتسن   ١٠-٥ ومعدات مكتبية ومفروشات سيارات
  سنة   ٢٠  بواخر

  

  م الباقية واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير وتعديلھا إن كان ذلك مالئما.تتم مراجعة طرق اإلھالك والقي

  إلغاء االعتراف

دامه خيتم إلغاء االعتراف عن بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال تكون ھناك منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من است
ة عن استبعاد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات يتم تحديدھا بمقارنة متحصالت استبعادھا مع مبالغھا أو استبعاده. أي أرباح أو خسائر ناشئ

  الدفترية ويتم االعتراف بھا بالصافي ضمن الربح أو الخسارة.

  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  )و( 

يذ. ض في القيمة، إن وجدت. ال يتم إھالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيتم تسجيل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا خسارة االنخفا
عقارية لبمجرد اكتمال إنشاء األصول ضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ يعاد تصنيفھا إما إلى الممتلكات واآلالت والمعدات أو االستثمارات ا

  خدام.اعتمادا على استخدامھا ويتم إھالكھا بمجرد وضعھا قيد االست

  ) الشھرةز(

للحصص غير المسيطرة، وأي خصة مملوكه ا يتم قياس الشھرة مبدئيا بالتكلفة والتي تمثل الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المعترف بھ
ة يزيد عن اجمالي المقابل سابقاً على صافي األصول المحددة المقتناة والمطلوبات المتوقعة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المشترا

اجعة المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقيم ما إذا كان قد تم تحديد بشكل صحيح اجمالي األصول المكتسبة وجميع المطلوبات المحتملة  وتقوم بمر
يؤدي إلى وجود فائض في القيمة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي يجب االعتراف بھا في تاريخ الشراء. إذا كانت إعادة تقييم ما زال 
.العادلة لصافي األصول المكتسبة على اجمالي المقابل المحول، يتم التعرف على الزيادة في الربح أو الخسارة  

 
 ةبعد التسجيل المبدئي، يتم قياس الشھرة بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشھر
وبغض المكتسبة في دمج األعمال، من تاريخ التملك، على كل الوحدات المولدة للنقد للمجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من تجميع االعمال، 

 .النظر عما إذا الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المشتراة ھي المخصصة لھذه الوحدات.
 

نقد وجزء من العملية ضمن تلك الوحدة يتم استبعاد الشھرة المرتبطة بالعملية المستبعدة يتم تضمينھا حيث تم تخصيص الشھرة على وحدة توليد ال
القيم  في القيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعادھا. يتم قياس الشھرة المستبعدة في ھذه الظروف على أساس

وجزء من الوحدة المولدة للنقد المحتفظ بھا.النسبية لعملية االستبعاد منھا  . 
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

٢٠ 
  

  (تابع) )   السياسات المحاسبية الھامة٣(

  االستثمارات العقارية  )ح(

العقارات االستثمارية تمثل األرض والمباني التي يتم شغلھا بصورة كبيرة باستخدامھا من أطراف ثالثة وتحتفظ بھا المجموعة لجني 
  إيراد من اإليجارات.

  راف والقياساالعت

مة ييتم االعتراف باالستثمار العقاري مبدئيا بتكلفة االقتناء متضمنة أية تكاليف للمعاملة وتقاس فيما بعد بالقيمة العادلة والتي تمثل ق
  السوق المفتوح المحدد سنويا من قابل مقيمين خارجيين. يتم االعتراف بأي تغيير في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة. 

  لنفقات الالحقةا

  تتم رسملة النفقات الالحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مصاحبة للنفقات إلى المجموعة.

  إلغاء االعتراف

تم ييتم إلغاء االعتراف عن بند االستثمارات العقارية عندما يتم استبعادھا أو عند عدم توقع منفعة اقتصادية مستقبلية من استبعاده. 
االعتراف باألرباح أو الخسائر من استبعاد بنود االستثمار العقاري بمقارنة متحصالت استبعادھا مع قيمتھا الدفترية ويتم االعتراف 

  .الربح أو الخسارةبھا في 

 األدوات المالية  )ط( 

   .واستثمارات مالية متاحة للبيع ةمدين البنود االتية: قروض، ذممإلى المجموعة بتصنيف موجوداتھا المالية غير المشتقة  تقوم

  االعتراف وإلغاء االعتراف –الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشتقة 

تعترف المجموعة مبدئيا بالقروض والذمم المدينة في تاريخ نشوئھا. ويتم االعتراف بكافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
  ، عندما تكون المجموعة جزء من االلتزامات التعاقدية باألدوات المالية.لمتاجرةاألخرى بشكل مبدئي في تاريخ ا

لتدفقات النقدية من الموجود أو عند تنازلھا عن لتقوم المجموعة بإلغاء االعتراف عن موجود مالي عند انتھاء الحقوق التعاقدية 
 وائد ملكية الموجوداتعمعاملة يتم فيھا نقل كافة مخاطر والحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية من الموجود من خالل 

المالية، أو أنھا ال تقوم بالتنازل عن وال االحتفاظ بجميع مخاطر وفوائد الملكية كما أنھا ال تحتفظ بالسيطرة على الموجود المحول. 
 ادراجھاالحتفاظ بھا من جانب المجموعة يتم االعتراف عنھا يتم خلقھا أو ا غاءلتم اأية مساھمة في ھذه الموجودات المالية التي 

  كموجود أو مطلوب مالي منفصل.

  تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتھا التعاقدية أو عند إلغائھا أو انتھاء مدتھا. 

لدى  ركز المالي فقط وحصرا عندما يكونتتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض القيمة الصافية في بيان الم
 الموجود وتسديد المطلوب في نفسب فأو تعترالمجموعة حق قانوني في مقاصة المبالغ وتنوي إما تسويتھا على أساس الصافي 

 الوقت.

  القياس – غير المشتقة الموجودات المالية

  القروض والذمم المدينة

طفأة تكاليف. في عقب االعتراف المبدئي يتم قياسھا بالتكلفة المأي العادلة مضافا إليھا  يتم االعتراف بھذه الموجودات مبدئيا بالقيمة
  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

٢١ 
  

  (تابع) )   السياسات المحاسبية الھامة٣(

 األدوات المالية (تابع)  (ط)

  القياس (تابع) –الموجودات المالية غير المشتقة 

  لبيعل متاحة مالية موجودات
 االعتراف قبع. المعاملة إلى مباشرة بصورة تنسب أن يمكن تكاليف أية إليھا مضافا العادلة بالقيمة مبدئيا موجوداتال ھذه قياس يتم

 عن األجنبية تالعمال صرف وفروق القيمة انخفاض خسائر بخالف عليھا، تطرأ التي والتغيرات العادلة بالقيمة قياسھا يتم المبدئي،
 تمت ،الموجودات ھذه عن االعتراف عند الغاء.العادلة القيمة احتياطي من اآلخر الشامل الدخل في بھا االعتراف يتم ن،الدي أدوات
 .الخسارة أو الربح إلى الملكية حقوق في المتراكمة والخسائر المكاسب تصنيف إعادة

  الذمم التجارية
 في المشكوك ونالدي تقدير يتم. للتحصيل قابلة غير مبالغ أي مخصص ناقصا األصلي الفاتورة بمبلغ المدينة التجارية الذمم تدرج

  .إمكانية تحصيلھا ھناك يكون ال عندما المعدومة الديون ويتم شطب. ممكنا يعد لم المبلغ كامل تحصيل يكون عندما تحصيلھا

 من أقل ستحقاقا فترة لھا التي تلك ناءباستث الموحد المالي المركز بيان في مستقل كبند العمالء من المستحقة القبض أوراق تظھر
  .ةمقدمال مدفوعاتالو تجاريةال الذمم ضمن إدراجھا تمي والتي واحدة، سنة

  ھاوما في حكم يةالنقد

 ةالنقدية الموحد، تشتمل النقدية وما في حكمھا على النقدية لدى البنوك ونقدية الخزينة وودائع قصير تبغرض اعداد بيان التدفقا
  ستحقاق مبدأي خالل ثالثة شھور او أقل.االجل ذات ا

يتم تصنيف مطلوب مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان يتم االحتفاظ به للمتاجرة أو أنه مخصص بھذه الصفة 
  عند االعتراف المبدئي.

لمالية عند تكبدھا. يتم قياس المطلوبات ا يتم االعتراف بالتكاليف التي تنسب بصورة مباشرة إلى المعاملة في الربح أو الخسارة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة والتغيرات التي تطرأ عليھا، بما في ذلك أية مصروفات فوائد، يتم 

  االعتراف بھا في الربح أو الخسارة.

قصا أي تكاليف يمكن أن تنسب بصورة مباشرة للمعاملة. عقب يتم قياس المطلوبات المالية غير المشتقة األخرى بالقيمة العادلة نا
  االعتراف المبدئي، يتم قياس ھذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

  ذمم تجارية ومصروفات مستحقة

  .ال أم الموردن م فاتورةال االستالم تم سواء المستلمة الخدمات أو للبضائع المستقبل في الدفع المستحقة مبالغي با اإلعتراف يتم

  انخفاض القيمة  )ك( 

  الموجودات المالية غير المشتقة
  

  يتم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة.

  يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصول المالية ما يلي:

 ضخير من جھة المقترإخالل أو تأ 
  إعادة جدولة المبلغ المستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت المجموعة لتأخذھا في االعتبار 
  هحالة إفالس سيعلنمؤشرات على أن المقترض أو المصدر 
 تغيرات سلبية في حالة الدفع للمقترض أو المصدر 
 بسبب صعوبات مالية غياب السوق النشطة للورقة المالية 
 على أن ھناك انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة الموجودات المالية. ملحوظة بيانات
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

٢٢ 
  

  (تابع) )   السياسات المحاسبية الھامة٣(    

  انخفاض القيمة (تابع)ك)  (

  الموجودات المالية غير المشتقة (تابع)

 إلى العادلة يمةالق في طويلة لفترة أو ا"كبير خفاض القيمة انخفاضا"الدليل الموضوعي على ان يشمل ،اسھم الملكية في لالستثمار
 .طويلة فترات على أشھر تسعة فترة كبيرة تكون أن ٪٢٠ بنسبة انخفاضا المجموعة وتعتبر. تكلفتھا من أقل

  الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة
  

يم يتم تقيالجماعي.  المستوىوجودات على مستوى الموجود الفردي أو تقوم المجموعة بدراسة الدليل على انخفاض قيمة ھذه الم
نخفاض القيمة. من ثم يتم تقييم الموجودات التي لم يوجد فيھا انخفاض في القيمة لغرض قياس اجميع الموجودات الھامة بصفة فردية 

ة ردية. بالنسبة للموجودات غير الھامة بصفيتم تحديدھا بصورة ف ولم بصورة جماعية ألية خسارة انخفاض في القيمة تم تكبدھا 
فردية فإنه يتم تجميعھا لغرض تقييم خسارة االنخفاض في القيمة بصورة جماعية. يتم إجراء التقييم الجماعي بتجميع الموجودات 

  ذات خصائص المخاطر المتماثلة.

تقوم بإجراء و ،يت االسترداد ومبلغ الخسارة المتكبدةتستخدم المجموعة المعلومات التاريخية حول توق ،عند تقييم الخسارة الجماعية
خسائر فعلية أكثر أو أقل من االتجاھات وجود كان من المرجح أن يكون في الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية  اذاتسوية 

لية للتدفقات لموجود والقيمة الحاحتسب خسارة االنخفاض في القيمة على أنھا الفرق بين القيمة الدفترية ليتم ا التاريخية المقترحة.
النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجود. يتم االعتراف بالخسائر في الربح أو الخسارة وإظھارھا 

ي الحالة . ففي حساب المخصص. عندما تعتبر المجموعة أنه ليس ھناك أفق فعلية السترداد الموجود يتم شطب المبالغ ذات الصلة
التي تنقص فيھا خسارة االنخفاض في القيمة ويمكن أن يعزى النقص بصورة موضوعية لحدث وقع بعد االعتراف بخسارة 

  االنخفاض في القيمة عندھا يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بھا سابقا من خالل الربح أو الخسارة.

  متاحة للبيع موجودات مالية

 العادلة القيمة ياحتياط في المتراكمة الخسائر تصنيف إعادة قبل من للبيع المتاحة المالية الموجودات قيمة انخفاض رخسائ إثبات يتم
 العادلة والقيمة) واإلطفاء القيمة االصلية المدفوعة من صافي( الشراء تكلفة بين الفرق تصنيفھا تمثل القيم العاد. الخسارة أو للربح

 تاحةالم ينالد سنداتل العادلة القيمة كانت إذا. الخسارة أو الربح في سابقا بھا المعترف القيمة انخفاض رخسائ أي ناقصا الحالية،
 رد يتم ،القيمة انخفاض خسارة تسجيل بعد وقع حدث إلى موضوعية صلة ذات الزيادة تكون أن ويمكن الحق وقت في تزداد للبيع

 الستثمارل الخسارة أو الربح في بھا المعترف القيمة انخفاض خسائر ال يتم ادراج. الخسارة أو الربح خالل من القيمة انخفاض خسارة
  .الخسارة أو الربح خالل من عكسھا يتم ال للبيع المتاحة الملكية حقوق أدوات في

  الموجودات غير المالية 

) المخزون والعقارية االستثمارات تثناءباس( مالية غير للموجودات الدفترية القيمة بمراجعة المجموعة تقوم تقرير، كل تاريخ في
 يتم .لالسترداد القابلة القيمة تقدير يتم ،المؤشر ھذا مثل وجود حالة في. القيمة انخفاض على مؤشر أي ھناك كان إذا ما لتحديد
  .سنويا الشھرة قيمة انخفاض اختبار

ودات أصغر تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام يتم تجميع الموجودات معا في مجموعات موج ،ألغراض اختبار انخفاض القيمة
المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات المنتجة للنقد األخرى. الشھرة التي تنشأ من 

الزمات ھا أن تستفيد من متتجميع األعمال يتم تخصيصھا للوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع ل
  تجميع األعمال. 
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

٢٣ 
  

  (تابع) )   السياسات المحاسبية الھامة٣(    

  (ك)  انخفاض القيمة (تابع)

  الموجودات غير المالية (تابع) 

ا أكبر. تستند مالقيمة القابلة لالسترداد لموجود أو لوحدة منتجة للنقد ھي قيمته قيد االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيھ
القيمة قيد االستخدام إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة 

تم االعتراف ي الذي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد.
 بخسائر االنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيھا القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد

في الربح أو الخسارة. يتم تخصيصھا أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية شھرة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفيض 
  الغ الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد وذلك على أساس التناسب.المب

ال يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشھرة. بالنسبة للموجودات األخرى يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى 
رية التي كان من الممكن تحديدھا، بالصافي من اإلھالك واإلطفاء، لو الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجود عن القيمة الدفت

  لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.

  المخزون )ل(   

 ةيقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقھا، أيھما أقل. تستند تكلفة المخزون إلى قاعدة الوارد أواًل يصرف أواًل. بالنسب
لمصنع واألعمال قيد التنفيذ، تتضمن التكلفة حصة مناسبة من تكاليف التصنيع غير المباشرة على أساس القدرة التشغيلية للمخزون ا

  العادية.

  مكافأة نھاية خدمة الموظفين )م(

نافع مقانون العمل القطري. تستحق ھذه ال لشروطتقوم المجموعة بتكوين مخصص لمنافع نھاية الخدمة للموظفين األجانب وفقا 
استنادا إلى الرواتب النھائية للموظفين، وعدد سنوات الخدمة شريطة إكمال حد أدنى من الخدمة. يتم احتساب مخصص للتكاليف 

  المتوقعة لھذه المنافع على مدى فترة العمل.

ن رواتب نسبة مئوية مفيما يتعلق بالموظفين القطريين، تقوم المجموعة بالمساھمة في صندوق الھيئة العامة للمعاشات محسوبة ك
  الموظفين. التزامات المجموعة محدودة بھذه المساھمات التي يتم صرفھا عند موعد استحقاقھا.

  المخصصات   )ن(

يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المتوقعة مستقبال بمعدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية 
  المخاطر الخاصة بالمطلوب. يتم االعتراف بحل الخصم كتكلفة مالية.للقيمة النقدية للزمن و

  القيمة العادلة ش) قياس(

"القيمة العادلة" ھي السعر الذي يمكن استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه مقابل تحويل مطلوب في معاملة نظامية بين مشاركين في 
للمجموعة الوصول إليه في ذلك التاريخ. القيمة العادلة  مكنسوق ي السوق في تاريخ القياس لألصل، أو في حالة غيابه، في أفضل

  لمطلوب تعكس مخاطر تعثره.

  تتطلب عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات للمجموعة قياس القيم العادلة لكل من األصول والمطلوبات المالية وغير المالية.

 ون السوقك لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبرعند توفر أحدھا، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة 
  لو كانت المعامالت ألصل أو مطلوب تتم بتواتر وأحجام كافية لتوفير معلومات تسعير على نحو مستمر.  انشط

تي دخالت ذات الصلة اللو لم يكن ھناك سعر مدرج في سوق نشط، تقوم المجموعة باستخدام تقنيات تقييم تضاعف استخدام الم
يمكن مالحظتھا، وتقلص من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتھا. يدرج في تقنيات التقييم المختارة جميع العوامل التي 

يأخذھا المشاركون في السوق في اعتبارھم عند تسعير المعاملة.
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

٢٤ 
  

  

  (تابع) )   السياسات المحاسبية الھامة٣(

  (تابع) (ش) قياس القيمة العادلة

لو كان لألصل أو للمطلوب المقاس بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب عندھا تقوم المجموعة بقياس األصول والمراكز طويلة 
  األجل بسعر العرض والمطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب. 

المعاملة، أي القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية في تاريخ االعتراف المبدئي ھو سعر 
المستلم. عندما تحدد المجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وال يتم إثبات القيمة العادلة سواء 

مكن يحكم بأن أية مدخالت ال يبواسطة سعر مدرج في سوق نشط ألصل أو لمطلوب مطابق أو باالستناد إلى تقنية تقييم يمكن أن 
مالحظتھا على أنھا غير ھامة فيما يتعلق بالقياس، عندھا تقاس األداة المالية مبدئيا بالقيمة العادلة معدلة بغرض تأجيل الفرق بين 

ى أساس رة علالقيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. في أعقاب ذلك يتم االعتراف بذلك الفرق في الربح أو الخسا
مناسب على مدى عمر األداة على أال يتخطى الوقت الذي يتم فيه دعم التقييم بالكامل ببيانات سوقية يمكن مالحظتھا أو إقفال 

  المعاملة. 

  العائدات على السھم  )ص(

مة الربح أو ساسي للسھم بقستعرض المجموعة بيانات عائداتھا األساسية والمخففة للسھم بالنسبة ألسھمھا العادية. يحتسب العائد األ
الخسارة المنسوبة لحاملي األسھم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. يتم تحديد العائد المخفف 

لعادية ألسھم الألسھم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسھم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة بآثار ا
  المخففة المحتملة والتي تشتمل على كمبياالت قابلة للتحويل وخيارات أسھم ممنوحة للموظفين، إن وجدت.

  التقارير القطاعية  )ض( 

القطاع التشغيلي ھو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني منھا إيرادات وتتكبد 
نة اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة والتي تتم مراجعة نتائج مصروفات، متضم

تشغيلھا بصورة منتظمة من قبل إدارة المجموعة (بصفتھا متخذ القرار التشغيلي الرئيسي) بغرض إتخاذ قرارات حول الموارد 
  معلومات مالية منفصلة.  المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر له

  

  ورأس المال إدارة المخاطر المالية  )٤(

  إدارة المخاطر المالية  (أ)

  تتعرض المجموعة للمخاطر التالية التي تنشأ من استخدامھا لألدوات المالية:

 مخاطر االئتمان؛  
 مخاطر السيولة؛ و  
 .مخاطر السوق 

ر من المخاطر أعاله وأھداف وسياسات وأساليب المجموعة في يعرض ھذا اإليضاح المعلومات حول تعرض المجموعة لكل خط
  قياس وإدارة المخاطر. تم إدراج المزيد من االفصاحات الكمية ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة.

 يتم وضعالمسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة. المجموعة تقع على عاتق مجلس إدارة 
سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ولوضع حدود وضوابط مخاطر مناسبة ورصد 

  المخاطر.
  

  مخاطر االئتمان 
  

ته امخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسارة المالية على المجموعة في حال فشل عميل أو طرف مقابل في األداة المالية في الوفاء بالتزام
  التعاقدية.
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

٢٥ 
  

  ورأس المال (تابع) إدارة المخاطر المالية  )٤(

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  (أ)

  أخرىذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة 

 ١٩٧٧ نم ألكثر خدماتھا المجموعة يجعل. طرف لكل الفردية بالخصائص رئيسي بشكل االئتمان لمخاطر المجموعة تعرض يتأثر
خطر التركيز  تمكن وقد. المدينة التجارية الذمم من) ٪٤١: ٢٠١٥( ٪٣٤ يمثل ما عمالء ٥ أكبر) يلعم ١٤٥٣: ٢٠١٥( عميل
 إدارةوم تق. بصورة اجلة الخدمات تقديم قبل االئتمان فحصل صارمة سياسة المجموعة لدى. الدوري وتتبع رصد تعزيز خالل من

جارية والذمم الذمم الت تحصيلل دوري باستعراض كما ايضا دارةتقوم اإل. عقود في الدخول قبل عميل لكل االئتمانية الجدارة بتقييم
عدم احتمالية تحصيلھا واعدام أي قيمة كديون معدومة تبين تأكيد عدم تكوين مخصص الي قيمة تبين  سياسة ولديھاالدينة األخرى 

 في ورد كما األخرى المدينة والذمم مم التجاريةالذ على هكبير ائتمان مخاطر يوجد ال أنه اإلدارة ترى لذلك، ونتيجة.  صالحيتھا.
  .المالي المركز بيان

  
  األرصدة لدى البنوك

في دولة قطر وتملك تصنيفات ائتمانية عالية. لذا ترى اإلدارة  جيدةلدى المجموعة أرصدة لدى بنوك تتمتع بالمصداقية والسمعة ال
  دھا.أن مخاطر االئتمان فيما يتعلق بھذه األرصدة في أدنى حدو

  .٢٦رقم  باإليضاحتم تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 

  مخاطر السيولة

مخاطر السيولة ھي مخاطر مواجھة المجموعة لصعوبات في الوفاء بالتزاماتھا المصاحبة لمطلوباتھا المالية التي يتم سدادھا إما 
ھج اإلدارة في إدارة السيولة ھو التأكد ما أمكن ذلك أنھا تملك سيولة كافية للوفاء بالدفع نقدا أو بواسطة موجود مالي آخر. من

بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل األوضاع العادية والصعبة معا، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة 
  المجموعة.

  .٢٦رقم  باإليضاحر السيولة تم تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاط

  
  مخاطر السوق

ي الت وأسعار األسھمأسعار الفائدة ومخاطر السوق ھي مخاطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية 
تعرض أدوات مالية. ھدف إدارة مخاطر السوق ھو إدارة والسيطرة على التحتفظ به من  ماأو قيمة  المجموعةتؤثر على إيراد 

  .اتلمخاطر السوق في إطار معايير مقبولة مع المحافظة على أفضل عائد

  مخاطر العمالت 
األجنبية عندما يتم تقييم المعامالت التجارية المستقبلية أو الموجودات أو المطلوبات المعترف بھا بعملة ليست مخاطر العمالت  تنشأ

الناتجة من مختلف العمالت وبصفة أساسية  ر صرف العمالت األجنبية العملة الوظيفية للمجموعة. تتعرض المجموعة إلى مخاط
الدوالر األمريكي. وحيث أن الدوالر األمريكي مربوط باللایر القطري فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر عمالت عند تعاملھا 

  لى ذلك.بھذه العملة. ترصد اإلدارة تقلبات أسعار الصرف األجنبية على أساس مستمر وتتصرف بناء ع

  مخاطر معدالت الفائدة
حيث أنه ليس لدى المجموعة موجودات تحمل معدالت فائدة كبيرة لذا فإن إيراد المجموعة وتدفقه النقدي التشغيلي  مستقالن على 

لودائع انحو كبير عن التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق. تنشأ مخاطر معدالت الفائدة بالمجموعة من الودائع البنكية والقروض. 
البنكية المودعة بمعدالت صرف ثابتة تعرض المجموعة لمعدل فائدة التدفق النقدي. ترصد اإلدارة تقلبات أسعار الفائدة على نحو 

  مستمر وتتصرف بناء على ذلك. 

  إدارة رأس المال  (ب)

والستمرارية تطور ھا تدعم أعمال رأس المال ھو المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لكيالمجموعة لإن الھدف األساسي إلدارة 
  مال وإدخال تعديالت عليه في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية. ال ھيكل رأسرصد اإلدارة األعمال مستقبالً. ت
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٢٦ 
  

  ومعدات وآالت ممتلكات.   ٥

  أراضي

  
  مباني

 وإنشاءات

  

  ومعدات آالت

  
ومعدات  سيارات

 مكتبية ومفروشات

  

  بواخر

  
مشروعات تحت 

 ذالتنفي

  

 مجموع

              التكلفة

 ٢,٧٢٩,٣٦٦,٦٤٨  ٢٤٤,٩٣٨,٣٢٤  ٢٧٧,٨٧٠,٧٠٣  ٦٥٦,٦٢٢,٦٩٥  ٥٢٦,٩٣٨,٩٢٦  ٩٧٤,٣٥٨,٥٣٠  ٤٨,٦٣٧,٤٧٠ (المعدلة)٢٠١٦يناير١في

 (١٨٥,٨٧٨,٣٧٩)  -  -  -  -  (١٨٥,٨٧٨,٣٧٩)  - أثر تعديل االخطاء
 ٢,٥٤٣,٤٨٨,٢٦٩  ٢٤٤,٩٣٨,٣٢٤  ٢٧٧,٨٧٠,٧٠٣  ٦٥٦,٦٢٢,٦٩٥  ٥٢٦,٩٣٨,٩٢٦  ٧٨٨,٤٨٠,١٥١   ٤٨,٦٣٧,٤٧٠  (المعدلة) ٢٠١٦ يناير ١في 

 ٥٠٦,٣٧٢,٦١٣  ٤٠٦,٣٥٧,١٩٨     -  ٤٢,٠٨١,٨٣٦  ١٢,٤٠٠,٧٧٠  ٤٥,٥٣٢,٨٠٩   -  إضافات
من مشروعات تحت  المحول
  -  التنفيذ

 
٢٤٢,٢٢٩,٧١٤ 

 
٢٤,٣٥٤,٠١٧ 

 
٥٧,٥٩٠,٣٤٤ 

 
٤٨,٤٥٨,٤٧٠ 

 
(٣٧٢,٦٣٢,٥٤٥) 

 
- 

 (٣١,٦٩٣,٢٦٨)  -  (٣١,٦٩٣,٢٦٨)  -  -  -   -  عاداتبستإ
 (٥٠,١٦١,١٤٥)  (٣,٢٣٠,١٩١)  -  (٣١,٢١١,١٥٨)  -  (١٥,٧١٩,٧٩٦)  -  اعدامات

 ٢,٩٦٨,٠٠٦,٤٦٩  ٢٧٥,٤٣٢,٧٨٦  ٢٩٤,٦٣٥,٩٠٥  ٧٢٥,٠٨٣,٧١٧  ٥٦٣,٦٩٣,٧١٣  ١,٠٦٠,٥٢٢,٨٧٨   ٤٨,٦٣٧,٤٧٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
               

               المتراكم اإلھالك
 ١,٠٧١,٧٣٤,٧٦٢    -  ١٠٦,١٦٣,٥٨٥   ٤٤٤,٩٢٠,٩٠٤   ٣٠٠,١٣٩,٥٤٢   ٢٢٠,٥١٠,٧٣١   -  )عدلة(الم ٢٠١٦ يناير ١في 
 (٢٠,٥١٠,٨١١)   -  -  -  -  (٢٠,٥١٠,٨١١)  -   تعديل االخطاءاثر 
 ١,٠٥١,٢٢٣,٩٥١   -  ١٠٦,١٦٣,٥٨٥  ٤٤٤,٩٢٠,٩٠٤  ٣٠٠,١٣٩,٥٤٢  ١٩٩,٩٩٩,٩٢٠  -  (المعدلة) ٢٠١٦ يناير ١في 

 ١٩٨,٤٢٢,٤٨٦   -  ١٣,٧٠٤,٠٠٧  ١٠٢,٩٤٧,٧٠٢  ٢٩,٠٥٠,٣١٦  ٥٢,٧٢٠,٤٦١  - اھالك الفترة
 (١٥,٣٨٥,٥٩٦)  -  (١٥,٣٨٥,٥٩٦)  -  -  -  -  ستبعاداتإ

 (٣٥,٧٧٠,٠٧٠)   -   -  (٢٣,٣٩٣,٥٥٩)  -  (١٢,٣٧٦,٥١١)  -  اعدامات
 ١,١٩٨,٤٩٠,٧٧١   -   ١٠٤,٤٨١,٩٩٦  ٥٢٤,٤٧٥,٠٤٧  ٣٢٩,١٨٩,٨٥٨  ٢٤٠,٣٤٣,٨٧٠   -  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

                 
                        صافي القيمة الدفترية

 ١,٧٦٩,٥١٥,٦٩٨   ٢٧٥,٤٣٢,٧٨٦    ١٩٠,١٥٣,٩٠٩    ٢٠٠,٦٠٨,٦٧٠    ٢٣٤,٥٠٣,٨٥٥    ٨٢٠,١٧٩,٠٠٨    ٤٨,٦٣٧,٤٧٠  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في
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٢٧ 
  

 ومعدات وآالت ممتلكات.   ٥
  (تابع)

  أراضي

  
  مباني

 وإنشاءات

  

  ومعدات آالت

  
ومعدات  سيارات

 مكتبية ومفروشات

  

  بواخر

  
مشروعات تحت 

 التنفيذ

  

 مجموع

  التكلفة
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ٢,٤٤٥,٦٠٢,٣٤٧  ٥٤٢,٧٤٥,٤٦١  ٢٧٧,٨٧٠,٧٠٣  ٥١٨,٥١٢,٩٦٥  ٥١٠,٧٤٧,٤٩٠  ٥١٠,١٢٣,١٩١   ٨٥,٦٠٢,٥٣٧  (المدققة) ٢٠١٥ يناير ١في 
 (١٧١,٠٤٠,٩٥٨)  (١٣,٢٠١,٩٥٧)  -  (٥,٠٦٠,٠٧٧)  (٣٨,٥٠٠,٢٨٩)  (١١٤,٠٣١,٤٥٤)   (٢٤٧,١٨١)  )٢٧(إيضاح اثر التعديل 

 ٢,٢٧٤,٥٦١,٣٨٩  ٥٢٩,٥٤٣,٥٠٤  ٢٧٧,٨٧٠,٧٠٣  ٥١٣,٤٥٢,٨٨٨  ٤٧٢,٢٤٧,٢٠١  ٣٩٦,٠٩١,٧٣٧   ٨٥,٣٥٥,٣٥٦  (المعدلة) ٢٠١٥ يناير ١في 
 ٣٠٦,٢٨٦,٧٦٦  ٢١٥,٩٥٧,١٨٠  -  ٤٣,٨٥٢,٨٢٧  ٤٢,٥٩٤,٨٨٥  ٣,٨٨١,٨٧٤   -  إضافات
من مشروعات تحت  المحول
  -  التنفيذ

 
٣٨٨,٥٠٦,٥٤٠ 

 
١٢,٠٩٦,٨٤٠ 

 
٩٩,٩٥٨,٩٨٠ 

 
- 

 
(٥٠٠,٥٦٢,٣٦٠) 

 
- 

 (٣٦,٧١٧,٨٨٦)  -  -  -  -  -   (٣٦,٧١٧,٨٨٦)  عاداتبستإ
 (٦٤٢,٠٠٠)  -  -  (٦٤٢,٠٠٠)  -  -  -  اعدامات

 ٢,٥٤٣,٤٨٨,٢٦٩  ٢٤٤,٩٣٨,٣٢٤  ٢٧٧,٨٧٠,٧٠٣  ٦٥٦,٦٢٢,٦٩٥  ٥٢٦,٩٣٨,٩٢٦  ٧٨٨,٤٨٠,١٥١   ٤٨,٦٣٧,٤٧٠  عدلة)(الم٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
               

  اإلھالك المتراكم

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٨٤٧,٧٩٢,٥٩٢    -  ٩٢,٢٧٠,٠٤٧   ٣٣١,٢٥٢,٦٩٣   ٢٨٥,٥٠٣,٨١٦   ١٣٨,٧٦٦,٠٣٦   -  (المدققة) ٢٠١٥ يناير ١في 
 ٣٢,٤٤٢,٥٠١   -  ٣  ٣٥,٨٨٥,٥٧٧  (٢٨,٣٧٨,٤٠٣)  ٢٤,٩٣٥,٣٢٤  -   اءتعديل االخطاثر 
 ٨٨٠,٢٣٥,٠٩٣   -  ٩٢,٢٧٠,٠٥٠  ٣٦٧,١٣٨,٢٧٠  ٢٥٧,١٢٥,٤١٣  ١٦٣,٧٠١,٣٦٠  - (المعدلة)٢٠١٥يناير١في

 ١٧١,٤٤١,٨١٥   -  ١٣,٨٩٣,٥٣٥  ٧٨,٢٣٥,٥٩١  ٤٣,٠١٤,١٢٩  ٣٦,٢٩٨,٥٦٠  -  اھالك الفترة
 (٤٥٢,٩٥٧)   -   -  (٤٥٢,٩٥٧)  -  -  -  اعدامات

 ١,٠٥١,٢٢٣,٩٥١   -   ١٠٦,١٦٣,٥٨٥  ٤٤٤,٩٢٠,٩٠٤  ٣٠٠,١٣٩,٥٤٢  ١٩٩,٩٩٩,٩٢٠   -  (معّدلة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
                     

                        صافي القيمة الدفترية
 ١,٤٩٢,٢٦٤,٣١٨   ٢٤٤,٩٣٨,٣٢٤    ١٧١,٧٠٧,١١٨    ٢١١,٧٠١,٧٩١    ٢٢٦,٧٩٩,٣٨٤    ٥٨٨,٤٨٠,٢٣١    ٤٨,٦٣٧,٤٧٠  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في
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٢٨ 
  

  (تابع) ومعدات وآالت ممتلكات.   ٥
  

 بدون ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ عامي خالل ،)قطر دولة في واقعة اراضي ستة( النقدية غير صولاأل نقل على شكل حكومية منح المجموعة استلمت
 ،مجموعةلل العمراني والتخطيط البلدية وزارة من الملكية انتقال تم والتي ،األراضي ھذه على البنزين محطات وتشغيل بناء لغرض مقابل، اى

  .قطري لایر ١ وھي سميةا بقيمةبالرغم من ذلك قررت المجموعة باالعتراف ببند األراضي التي تم انتقال الملكية اليھا 
 

 الغرض لنفس العمراني، والتخطيط البلدية وزارة من قطر دولة في تقع ارض قطعة ١١ المجموعة استلمت ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١في تاريخ 
.العمراني والتخطيط البلدية وزارة من اآلن حتى الملكية شھادة تنقل لم أعاله الوارد النحو على  

 
 انشطة إلى وباإلضافة .الخفيف والديزل متوسطغاز و الثقيل بالوقود السفن تزويد في رئيسي بشكل تعمل التي سفن ست المجموعة لدى

.موانئال بين النفط لنقلو نفطلل وكيم فالنسيا مثل العمالء كبار مع التأجير اتفاقات بموجب لتأجير أيضا السفن ھذه ويتم تأجير بالوقود التزود  
 

 وغيرھا وقود. –ر للوقود لديھا ملكية مشتركة بين شركة قطر البحرية للخدمات بصفتھا شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة قط السفن جميع
:أدناه موضح ھو كما الشركات من  

 
 

 الباخرةأسم  المالك المسجل بلد المنشأ

 مسيعيد سدرة "ودوق" للوقود قطر شركة مع التعاونب البحري، لنقلل مسيعيد سدرةشركة  ليبيريا ةجمھوري

 الغارية سدرة "دوقو " للوقود رقط شركة مع التعاونب البحري، لنقلل الغارية سدرةشركة  ليبيريا ةجمھوري

 الوجبة سدرة "وقود" للوقود قطر شركة مع التعاونب البحري، لنقلل الوجبة سدرة شركة ليبيريا ةجمھوري

 الزبارة سدرة "دوقو " للوقود قطر شركة مع التعاونب البحري، لنقلل الزبارة سدرة شركة ليبيريا ةجمھوري

 لفان راس سدرة "قودو " للوقود قطر شركة مع التعاونب البحري، لنقلل راس لفان سدرة شركة ليبيريا ةجمھوري

 الوكرة سدرة "وقود" للوقود قطر شركة مع التعاونب البحري، لنقلل الوكرة سدرةشركة  ليبيريا ةجمھوري

 الرميلة سدرة "دوقو " للوقود قطر شركة مع التعاونب البحري، لنقلل الرميلة سدرةشركة  ليبيريا ةجمھوري

 
وعمومية بقيمة  ومصاريف إدارية) ٠٠٢٫٥٠٢٫١١٦: ٢٠١٥لایر قطري ( ٦٤٩٫٠٦٦٫١٥٠بقيمة  تكلفة المبيعات االھالك على تم توزيع
)٢٠(إيضاح  .)٨١٣٫٩٣٩٫٥٤: ٢٠١٥لایر قطري ( ٨٣٧٫٧٥٤٫٤٧  

 عقارية استثمارات .٦

             ٢٠١٦    (معدلة) ٢٠١٥

              
            

  التكلفة 
  (معّدل) يناير ١في         ٩٨٨,٣٨٥,٩٨٩    ١٨٥,٨٧٨,٣٧٩
  إضافات     -    ٨٠٢,٥٠٧,٦١٠
  ديسمبر ٣١في    ٩٨٨,٣٨٥,٩٨٩    ٩٨٨,٣٨٥,٩٨٩

       
  مجمع االھالك       

  (معّدل) يناير ١في      (٢٠,٥١٠,٨١١)  (١٣,٥٣٢,٦٥٣)
  إضافات     (٥٤,٤٦٨,٢١٦)   (٦,٩٧٨,١٥٨)

  ديسمبر  ٣١في      (٧٤,٩٧٩,٠٢٧)  (٢٠,٥١٠,٨١١)
         
  صافي القيمة الدفترية       

  ديسمبر ٣١في   ٩١٣,٤٠٦,٩٦٢ ٩٦٧,٨٧٥,١٧٨
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٢٩ 
  

 (تابع) عقارية استثمارات .٦
  

 قابلة غير ةأولي فترة يتضمن اإليجار عقود من كل. ثالث لطراف تأجيرھا يتم التي التجارية العقارات من عددا يةواالستثمار العقارات وتشمل
  .المحتملة اإليجارات تقاضي يتم ال. المستأجر مع التجديدالحقا على  التفاوض يتم. سنوات ١٠-٢ تتراوح بين لإللغاء

تعرف و التكلفة االستثمارية العقارات ھذه تقوم باالعتراف بطريقة المجموعة حيث ان العادلة القيمة في التغيرات على االعتراف يتم ال
  .المتراكم االستھالك ناقصا بالتكلفة االستثماراتب

التي تعد مناسبة، و بھا معترفال مھنيةال لديھم المؤھالت ،ينومستقل ينخارجي ملكيةلل مقيمين قبل من االستثمارات لتلك العادلة القيمة تحديد تم
 للمجموعة اريةالعق ةاالستثماري الحتساب القيم العادلة للمحفظة مستقلينال مقيمينال يقوم. تقييمه يتم الذي العقار وفئة قعاموال في حديثة وخبرة
  .شھرا ١٢ كل

  .للمدخالت المستخدمة التقييم أساليب أساس على ٣ مستوىلل عادلة كقيمة االستثمارية العقارات لجميع العادلة القيمة قياس تصنيف تم وقد

 على تلكاتالمم على عادلةال القيمة تقدير يتم السوق، في مماثل نھج إطار في. سوقلل مماثل نھج باستخدام االستثمارية العقارات قيمة بلغت
 سيكلف نم للخاصية أكثر تدفع لن محتمل مشتر سوف بموجبھا التي االستبدال مبدأ على السوق مقارنة النھج ويستند. مماثلة عمليات أساس
 الواحد ربعالم للقدم السوق وسعر المربع للمتر للمباني المستھلكة القيمة ھي مثمن قبل من المطبقة مقارنة وحدة. للمقارنة بديل عقار لشراء
  .قطري لایر ٧٢٦٫٤٢٨٫٠٠٠ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما االستثمارات للملكية اإلجمالية العادلة القيمة بلغت. لألرض

 موجودات مالية متاحة للبيع .٧
  
الختامية  رصدةاال صيلتفا كانت التقرير، تاريخ في. قطر بورصة في المدرجة الكيانات أسھم في استثمارات للبيع متاحة مالية موجوداتتمثل 
  :التالي النحو على

  

٢٠١٦  ٢٠١٥  

 ق.م.ش والماء لكھرباءل شركة قطر ١٥٨,٨١٦,٦٢١  ٢٥٣,٥٥٥,٢٠٤
 ق.م.ش الغاز لنقل قطر ٤٤٨,٢١٤,١٣٨  ٤١٤,٦٥١,٥٠٣
 ق.م.ش قطر صناعات ٢٩,٧٧٠,٢٩٩  ١٥٥,٢٣٦,٩٤١
 ق.م.ش القطري التجاري البنك ٣٩,٨٥٠,٥٨٦  ٩٤,٢٩٠,٥٨٠

 ق.م.ش العقارية بروة شركة ١٥٤,١٠٤,٣٢١  ٤,٤٠٥,٨٩٦

 م.ققطر الوطني ش.بنك  ٢٧,٠٠٠,٢٤٨  ٢٨,٠٥٦,٨٠٤

 ق.م.ش كيوتل ١٠,٣٣٤,٣٤٧  ٥٢,٩٤٤,٠٧٣

 ق.م.ش التكافلي مجموعة الخليج ٢٥,٩٣٦,٣٣١  ٣١,٠٥٩,٩٢٧

  ق.م.ش الدوحةبنك  ٧٠,٤٣٠,٧٥٠  ٥١,١١٣,٤٥٧

  ق.م.ش قطر فودافونشركة  -  ١٢,٧١٣,٧٩٢

 ق.م.ش القابضة زاد شركة ٣٥,٣١٩,٣٢٢  ٢٣,٢٠٤,٢٩٨

 ق.م.ش القابضة للبتروكيماويات مسيعيد ٤,٥٥٨,٣٣٠  ٨٦٦,٢٥٠

 ق.م.ش اإلسالمي الدولي قطر بنك ١٤٧,٤٨٣,٣٨٠  ١٦٢,١١٦,١٦٠

  ق.م.شاإلسالمية للتأمين  قطر -  ٤,٤١٠

 ق.م.ش العقاري لتطويرل قطر مزايا شركة ١٠٦,٦٢١,١١٨  ٨١,٢٤٩,٦٥٦

 ق.م.ش المناعي شركات مجمع ٤٩,٦٤٠,٩٠٦  ١٦,١٩٥,٨٥٤

 ق.م.ش والنقل للمالحة ةالوطني قطر ٧٦,٠١٣,٧٥٨  ١٦,٨٥٤,٩٠٠

 الصكوك في االستثمار ٢٦٢,٥٨١,٩٧٠  ٢٤٨,٧٣٩,٢١٤

 للصناعات القطرية شركةال ٧,٧٩٤,٤٤٢  -

 )انفست كيو( الميرة ١٣,٠٦٥,٠٠٠  -

١,٦٦٧,٥٣٥,٨٦٧  ١,٦٤٧,٢٥٨,٩١٩ 
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  موجودات مالية متاحة للبيع (تابع) .٧

  
  كما يلي:خالل السنة  المتاحة للبيع الموجودات المالية فيالحركة كانت 

 
 (معّدلة) ٢٠١٥  ٢٠١٦  
      

 ١,٤٠٦,٢٣٩,٦٢٦  ١,٦٤٧,٢٥٨,٩١٩  (المعدل) يناير ١الرصيد في 
 ١,٠٠٩,٨٣٧,٣١٥  ٥٤١,٠٠٣,٣١١  إضافات خالل السنة

 (٤٩١,٠٠٥,٣٢٧)  (٤٨٧,٢٨٥,٠٧٨) استبعادات خالل السنة

 (١٤٠,٩١٩,٨٩٦)  (١٢,٩٩٣,٠٨٠)  )١٦(إيضاح  العادلة القيمة احتياطي في الحركة صافي

 (١٣٦,٨٩٢,٧٩٩)  (٢٠,٤٤٨,٢٠٥)  )٢٠(إيضاح  خسائر انخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 ١,٦٤٧,٢٥٨,٩١٩  ١,٦٦٧,٥٣٥,٨٦٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
  العادلة القيمة درجت

  
.التقييم أساليب باستخدام المالية لألدوات العادلة القيمة عن واإلفصاح لتحديد التالي تدرجال المجموعة تستخدم  

 
.المتطابقة والمطلوبات للموجودات النشطة األسواق في) المعدلة غير( مدرجة: ١ المستوى  
 غير أو مباشر بشكل سواء ،ملحوظة المسجلة العادلة القيمة على كبير تأثير لھا التي مدخالتھا جميع ونتك أخرى، والتي تقنيات: ٢ المستوى
.مباشر  

 مكنيوالتي  يةسوقال بياناتال ىال تستند ال والتي المسجلة العادلة ةالقيم على كبير تأثير لھا والتي مدخالت تستخدم التي التقنيات: ٣ المستوى
.مالحظتھا  

 
  العادلة: بالقيمة قياسھا يتم التي المالية األدوات من التالية الفئات مجموعةال استلمت ٢٠١٥ديسمبر ٣١و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

 
 

 األصول المالية
 
 

٣المستوى  ٢المستوى    ١المستوى      ٢٠١٦   

- 
 

-  ١,٦٦٧,٥٣٥,٨٦٧  ١,٦٦٧,٥٣٥,٨٦٧ 
 –موجودات مالية متاحة للبيع 

األصول المالية

٣توى المس ٢المستوى    ١المستوى      ٢٠١٥   
         

- 
 

-  ١,٦٤٧,٢٥٨,٩١٩  ١,٦٤٧,٢٥٨,٩١٩ 
 –موجودات مالية متاحة للبيع 

األصول المالية
 
 

 ١ المستوى العادلة القيمة قياسات بين تحويالت ھناك تكن لم ،٢٠١٥ ديسمبر ٣١و ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتھية السنة/  الفترة خالل
العادلة. القيمة قياسل ٣ مستوى والى من نقل لم يكن ھناكو ،٢ ىوالمستو  
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 شھرةال .٨

٢٠١٦ ٢٠١٥ 

 (كيو جت) م.م.ذ الطائرات لوقود قطر بشركة المتعلقة ٥٧,٧٠٠,٠٢٢  ٥٧,٧٠٠,٠٢٢
 (فاحص) م.م.ذ المركباتلفحص  قودو بشركة المتعلقة ٧٥,٢٣٥,١١٠  ٧٥,٢٣٥,١١٠

١٣٢,٩٣٥,١٣٢  ١٣٢,٩٣٥,١٣٢ 

 البيانات على بناءا" التقييمتم . ٢٠١٦ عام ديسمبر ٣١ في كما الشھرة قيمة انخفاض مؤشر على للحصول داخلي تقييم بحساب مجموعةقامت ال 
 على ؤشرم أي ھناك يكن لم نا اإلدارة الدراسة، استنتجت ھذه على وبناء. التي تقوم بھا األعمال بيئة االعتبار في وأخذ التابعة للشركات المالية

 ديسمبر ٣١ في كما الشھرة قيمة انخفاض استعراضا سبق فيما نفذت التي المجموعة وكانت .الكامل ضعف مراجعة تستدعي التي القيمة انخفاض
 توليد داتحو ھي والتي ،فاحصو الطائرات لوقود قطر شركة التابعة، الشركات من استردادھا يمكن التي المبالغ ،االستنتاج ھذا على وبناء .٢٠١٢
 المرتبطة تراضاتاالف وتتلخص .المتوقعة النقدية التدفقات باستخدام المستخدمة القيمة احتساب أساس على تحديدھا تم وقد الشھرة، تخص التي النقد
  التالي؛ النحو على بھا
  
  .٢٠١٢ ديسمبر ٣١ ھو التقييم تاريخ• 
  .للنمو عالمتوق الطبيعي والمعدل المحلية السوق ظروف استمرارية •
  .اإلدارة قبل من المقدمة ٢٠١٨-٢٠١٥ للسنة النقدية والتدفقات والمصاريف المقدرة اإليرادات على االعتماد •
 ،٪٧ إلى لتصل ٪٥٫٥ التاريخي المخاطر من خالية نسبة بلغت. الملكية حقوق تكلفة لتحديد منھج تسعير األصول الرأسمالية على اإلدارة تعتمد •

 مصلحة سوق في لتداولھا كبيرا" تساھال تدابيرال إدارةأقّرت  أخرى، ناحية من. ٢٠١٠ عام في نضجت التي الحكومة سندات من بعالسا إلصدار وفقا
 لكنھا المقبلة، الفترة خالل تزيد وسوف ،٪٣٫٢٥ نحو الى الحكومية السندات وأسعار ،٪٥٫٥ لتكون المخاطر من خالية معدل المتوقع والتنبؤ قطر
  .المقبلة سنوات ٥ ال خالل ٪٥٫٥ تتجاوز لن
  .٪١٣٫٥ إلى تصل لمدة حساب يمكن السوق مخاطر أن إلى تشير التي ٪٨ ھي قطر في السوق مخاطر إن• 
  .المستمر نموال نموذج ھوو فاحص ستوحى منم وذلك لكسبل النقدي التدفق نھج ھي قطر لوقود الطائرات أعمال لتقييم المستخدمة التسعير تقنية •
كلفة متوسط الت المال لرأس المرجحة لمجموعةا تكلفة متوسط في ممثلال خصمال معدل استخدام حسابات في للقيمة الرئيسي الفتراضا وكان •

  .فاحصل ٪ ١١ و وقود للطائراتل ٪٩ ھو العملية من الحر النقدي للتدفق الحالية القيمة حساب في المستخدمة المرجحة لرأس المال
  .فاحصل لایر قطري مليون ٢١٤لوقود للطائرات و  قطري لایر ٧٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠ إلى أعاله المذكور النھج خدامباست األسھم قيمة بلغت •
 للسنة المدققة غير المالية والبيانات ،٢٠١٢ ديسمبر ٣١ إلى ٢٠١٠ ديسمبر في المنتھية للسنة المدققة المالية والبيانات للمعلومات الرئيسي المصدر •

  .٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في المنتھية
  

  التالية: االفتراضات من ٢٠١٦ للعامشركة وقود للطائرات ل التوقعات استمدت
  
 المذكورة عوامل ثالثة جمع خالل من األسعار اشتقاق تم كما اإلسقاط، من سنة كل عن ٪١٠٫٥ ھولشركة وقود للطائرات  السنوي النمو معدل •

  بعد، فيما
 قدره سنوي نمو معدل في زيادة إلى ھذا ويفترض). للغالون سنتا األمريكي بالدوالر) (MOPAG( العربي الخليج ھو المفترضة البنزين سعر) أ
  .سنويا ٪٥
  .غالون/  سنت ١٠٫٢٥ في مستقرة تبقى أن ھذا يفترض). الواحد للغالون سنتا المتحدة الواليات في( للبترول قطر شركة تتقاضاھا التي قسطأ) ب
  .جالون/  سنتا ١٥ عند مستقرة تبقى أن ھذا يفترض). الواحد غالونلل سنتا في( اإلجمالي الربح ھامش) ج
  
 والتي المتنوعة واإليرادات السنة، في المتوقع البنك متوسط أرصدة من ٪٢ النحو على تحسب التي الفوائد إيرادات األخرى اإليرادات تشمل• 

  .سنويا قطريلایر  ٧٥٫٠٠٠ تكون أن يفترض
  .٪٣ نسبةب سنويا يزيد أن المفترض من منھا واحدة كل األخرى النقدية والنفقات الصلة ذات والتكاليف العاملة ىالقو النقدية النفقات وتشمل •
ركة ش من رسوم على الحصول له يحق") األم الشركة(" ق.م.ش شركة للوقود قطر التي اإلدارية، الرسوم اتفاق على إدارة لرسوم اإلسقاط يقوم •

  .اإلدارة رسوم قبل السنوي الربح صافي من ٪٣ على إدارة خدمات قطر لوقود الطائرات لتوفير
  .التاريخية سنواتال/  فترات متوسط أساس على ٢٠١٦و ٢٠١٥ للعام قطري لایر ٨٥٠ يكون أن الموظف األرباح حصة افترض وقد •
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 شھرة (تابع) .٩
  

  التالية: االفتراضات من ٢٠١٦ للعامشركة فاحص ل التوقعات استمدت

  
  .المبيعات عائدات في التاريخي النمو أساس على يقوم الذي ٪٦ قدره سنوي نمو معدل في زيادة إلى المبيعات إيرادات أن رضويفت •
 من وغيرھا ،عمالةال رجل تكاليف ذلك في بما النفقات، جميع ٢٠١٦ لعام اإلدارة لتوقعات وفقا ٪٨ يبلغ سنوي نمو بمعدل تزيد أن المتوقع من •

  .النفقات
  
  الفرضيات في حساسةاليرات تغال
  

 سوف أعاله ئيسيةالر االفتراضات من أي في معقول محتمل تغيير أي أن اإلدارة وتعتقد النقد، توليد وحدات استخدام في قيمة بتقييم يتعلق فيما
  .لالسترداد القابلة قيمتھا لتتجاوز للوحدة الدفترية القيمة يجعل

  
  .٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما الشھرة في انخفاض أي يوجد ال و استخدام ھذه االفتراضات وانتھت الى انهانتھت اإلدارة من مراجعة ھذا التقرير 

  .الشھرة المحتسبة قياس إلعادة اإلدارة تجنيھا سوف والتي ٢٠١٧ عام في تحدث أن يمكن تغييرات أيعلى  شرفت دارةاال إن

 المخزون .١٠

٢٠١٦ ٢٠١٥ 

  
 لطائراتا وقود ٥١,٤٦٠,٥٨٥  ٦٦,٦٩٨,٦٤١
 الغيار وقطع المواد ٩٣,٥٠٩,٢٣١  ١٢٧,٥٨١,٢٢٩
 الثقيل الوقودزيت ٥٩,٨٨٧,١٠٤  ٥٩,٨٨٧,١٠٤
 الديزل وقود ٩٩,٦٩٨,٦٨٢  ٥٨,٤٨٩,٣٨٨
 بالتجزئة البيع مخازن جرد ٢٦,٢٠٧,٧٣٥  ٢١,١٦٩,١٣٣
  سوبر-المكرر الوقود زيت ٣,٤٢٣,١٦٤  ١٢,١٨٦,١٤٥
 الممتازة الدرجة-المكرر قودالو زيت ٣,٢١٩,٢٢٥  ١٧,١٧١,٧٩٦
 أخرى المخزون أصناف ٧,٩٦٦,٦٥٨  ٧,٦٠٤,٥٩٠

٣٤٥,٣٧٢,٣٨٤  ٣٧٠,٧٨٨,٠٢٦   
 مخصص لمخزون بطيء الحركة (٦٤,٨٧٧,٣٥٤)  -

٢٨٠,٤٩٥,٠٣٠  ٣٧٠,٧٨٨,٠٢٦ 

  كما يلي: خالل السنة حركة المخزون بطيء الحركةوكانت      
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
     

 ٥٥٥,٥٠٩  ٦٨٩,٣٠٧  يناير  ١كما في 
 ١٣٣,٧٩٨  ٦٤,١٨٨,٠٤٧  )٢٠(إيضاح  خالل السنة المكون

 ٦٨٩,٣٠٧  ٦٤,٨٧٧,٣٥٤ ديسمبر  ٣١كما في 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة  .١١

  
ة رأعضاء مجلس االدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والشركات التي تتم السيط الرئيسين،تمثل األطراف ذات العالقة حاملي األسھم  

  عليھا أو السيطرة المشتركة عليھا من جانب تلك األطراف. يتم اعتماد سياسات وبنود التسعير لھذه التعامالت من جانب إدارة المجموعة.
  
  



                                                )وقود. (ق.م.ش للوقود قطر شركة
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٣٣ 
  

  
 (تابع) معامالت مع أطراف ذات عالقة .١٠

  
  عالقة  ذو أطرافالمستحق من  )١١(

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
      

 ١٥,١١٥,٠٦٨  ١٣,٥٣٥,٧١٧  غاز راس
 ٧,٨٧٠,٧٠٤  - ")غاز قطر(" المحدودة زللغا قطر شركة

 ٣,٦٠٢,٤٩٠  ٢,٩٣٧,٤٢٠  الخليج ق.م.ش المروحيات
 ٢,١٠٥,٥١١  ٣,٥٩٦,٢٥٩  للحفر العالمية الخليج شركة
 ٧٩٣,١٩٠  ١,٠١٠,٦٧٠ ")قطر ألومنيوم( لأللمنيوم قطر
 ٦٢١,١١٦  ١,٣٣٠,٥٢٣  ق.م.ش شركة ستيل قطر
 ٩٣١,١٨٢  ١,٥١٠,٠٩٠ ق.م.ش") قابكو(" للبتروكيماويات قطر شركة
 ١,٤٢٨,٥٠٤  ٢,٨٢٥,٠٠٤ ") كفاك(" البترولية لإلضافات قطر شركة
 ١,٣٤٩,٢٣٦  ٧٥٩,٣٩٠ ")كيوكيم(" المحدودة للكيماويات قطر شركة
 ١٠,٩٢٤,٥٨٦  ١,٣١٥,٦٢٥ التموين لخدمات أمواج شركة
 -  ٢٦٠,٤٣٧ ") قافكو(" لألسمدة قطر شركة

 ٢,٢٣٤,٥٣٠  ٨٢٧,٩٨٧  أوريكس
 ١,٢٦٤,٥٠٠  ٦٣١,٣٢٩  المحدودة كاتيكس شركة
 ١٥٤,٩١٥  ٦,٣٧٠ الخدمات حسنا الشاھين شركة
 ٣٨,٣٤٨  ٤٠,٨٧١ المحدودة السيف
 ٨٣,٤٠٤  ١٣,٤٧٣ غزال شركة
 ٥٣,٤١٢  ٥٣,٤١٢ القابضة قطر شركة
 -  ٦,٣١٣,٧٦٣ المحدودة لتشغيلل غاز قطرشركة 
 -  ٣٣,٠٤٠  الغاز لتشغيلقطر  شركة
 ٣١٢,١٣١,٦٠٦  ٤٤٧,٢٦٠,٧٥١  للبترول قطر

 ٣٦٠,٧٠٢,٣٠٢  ٤٨٤,٢٦٢,١٣١ 
    

  (ب) المستحق إلى أطراف ذات عالقة  

  
   عالقة  (ج) معامالت مع أطراف ذات

. الخدمة ديمتقو العادية مشترياتال من تتكون والتي للبترول قطر مع المعامالت بتنفيذ االعتيادية األعمال سياق في المجموعةتقوم 
 العالقة ذي الطرف ھذا مع المعامالت تفاصيل. لمجموعةا دارةا قبل من المعتمدة التعاقدية للشروط وفقا للبترول قطر شركة من الشراء
  :يلي ماك ھي
  
 ٢٠١٥   ٢٠١٦ 

      

 ٣١٢,١٣١,٦٠٦   ٤٤٧,٢٦٠,٧٥١  مبيعات– للبترول قطر

 ١٠,٦٦٣,٩٢٤,٥٤٧   ١١,٤٠١,٣١٦,١٧٠  مشتريات– للبترول قطر

  
ن نھاية يف المعلقة األرصدة التي تبينتمن خالل المعامالت في الموجودة لتلك مماثلةال شروطلل وفقا العالقة ذات لألطراف المبيعات حققت  ةالس
مونة غيروال وية فائدة وبدون مض مانات أي ھناك تكن لم. للنقد وتس  لم .العالقة ذات األطراف مع او دائنة مدينة ذمم ألية واردة أو مقدمة ض

جل لذمم قيمة في انخفاض أيالمجموعة  تس تحقة بالمبالغ المتعلقة ا نة عالقة ذات األطراف على المس مبر ٣١ في المنتھية للس  ديس
 فطر فيه يعمل الذي والسوق عالقة ذي للطرف المالي المركز فحص خالل من مالية سنة كل التقييم ھذا عمل يتم. شيء) ال: ٢٠١٥(٢٠١٦
  .عالقة ذي

 
 
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
      

 ٢٦,١٢٠  -") قافكو(" لألسمدة قطر شركة
 ١,٨٧٨,٩٦٩,٦٩٢  ٣,٤٢٣,٠٣٩,٢٨٩  للبترول قطر

  ١,٨٧٨,٩٩٥,٨١٢  ٣,٤٢٣,٠٣٩,٢٨٩ 
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٣٤ 
  

 (تابع) معامالت مع أطراف ذات عالقة .١٠
 

  مكافآت االدارة العليا) د(

 ٢٠١٥   ٢٠١٦ 
     

 ٣,٩٠٦,٧٧٦   ١,٦٩٧,٥٨٢  بدالت أخرى للمدراء
  ١٣,٦٠٠,٠٠٠   ١٣,٦٠٠,٠٠٠  (أ) جلس اإلدارةأعضاء م مكافأة

 ٢٧٫٣٦٢٫٧٨٨   ٢٨٫٠٧٦٫٧٥٩  رواتب مدراء تنفيذيين
 ٦٫٣٢١٫٤١٦   ٤٫٠٦٨٫٥٢٨  بدالت اعارة

 ٥١٫١٩٠٫٩٨٠    ٤٧٫٤٤٢٫٨٦٩ 
     

 أعضاء مكافأة بمثابة) ١٣٫٦٠٠٫٠٠٠ :٢٠١٥لایر قطري ( ١٣٫٦٠٠٫٠٠٠ مبلغ توزيع اإلدارة مجلس اقترح )١٢(
اجتماع الجمعية  على بناء الخامس، الجزء ،٤٦ رقم والمادة ،التشغيلية المواد ألحكام وفقا ٢٠١٦ امع عن اإلدارة مجلس

 .٢٠١٦ مارس ٦ في عقد الذي للشركة العاديالعمومية 
 

  مدينة ذمم تجارية .١١

 
٢٠١٦ 

 
٢٠١٥   
 (معدلة)

     
 ١,٧٧٠,٠٢٠,٥٩٠  ٢,٤١١,٥٠٥,٦٧٤  ذمم تجارية مدينة

 (١,٨٣٥,٨٤٩)  (٨٣,٣٩٨,٣٨٧)  الذمم التجارية المدينةناقصا: مخصص انخفاض قيمة 

  ١,٧٦٨,١٨٤,٧٤١  ٢,٣٢٨,١٠٧,٢٨٧ 
     

     كانت أعمار الذمم التجارية المدينة غير المنخفضة كالتالي:
     
     تحصيلھا في مشكوك وغير متأخرة غير مدينة ذممأ) 

 ١,٢٧٨,٤٠٧,١٧٥  ٣٨٨,٩٧٩,٠٠٥  ليست مستحقة بعد
 ٢٢١,٩٠٣,٦٧٠  ٢٧٤,٠٢٧,٩٨٣  ومي ٣٠أقل من 

 ٦٥,٣٣١,٥٣٠  ١٠٦,٢١٩,٥٤١  يوم ٦٠الى  ٣١
 ١٠٢,٥٣٨,٢٤٢  ٦٤,١٦٨,٦٠٠  يوم ٩٠الى  ٦١
     

     اب) ذمم مدينة متأخرة وغير مشكوك في تحصيلھ
 ٥٣,٢٩١,٣٢٧  ١٤٥,٣٧٧,١٠٣  يوم ١٨٠-٩١
     
     ) ذمم مدينة متأخرة ومشكوك في تحصيلھاج

 ٤٨,٥٤٨,٦٤٦  ١,٤٣٢,٧٣٣,٤٤٢  يوم ١٨١ من أكثر
  ١,٧٧٠,٠٢٠,٥٩٠  ٢,٤١١,٥٠٥,٦٧٤ 

 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦  الذمم المدينة في االنخفاضد) الحركة في 

       
 ١,٠٦٢,٢٧٧  ١,٨٣٥,٨٤٩  يناير ١كما في الرصيد 

 ٧٧٣,٥٧٢  ٨١,٥٦٢,٥٣٨  )٢٠(إيضاح  خالل السنة خصصالم
 ١,٨٣٥,٨٤٩  ٨٣,٣٩٨,٣٨٧  ديسمبر ٣١كما في الرصيد 

     
 

 لمخاطر مستفيض وتحليل دفع التاريخي السلوك أساس على يوما، ٣٠ من أكثر استحقاقھا تاريخ مر التي عوائق دون المبالغ أن المجموعة تعتقد
 مضمونة إما أعاله المذكورة المستحقات من أكثر. متاحة تكون عندما االئتمانية، التصنيفات وراء الكامنة العمالء ذلك في بما للعمالء، االئتمان
.الحكومية الجھات من المستحقات ھي أو مصرفية كفالة مقابل  
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٣٥ 
  

 أخرى مدينة وذمم مقدما مدفوعات  .١٢

 ٢٠١٥   ٢٠١٦ 
    

 ٢٤٧,٣٢٧,٨٨٢  ٢٧٥,٤١٠,١٥٢االستثمارية محافظلل مضارب لدى أرصدة
 ٦٠,٩٥٧,٨٧٠  ٦٣,٩٤٢,٠٩١ للموظفين والقروض السلف

 ٣٨,١٦٩,٦٩٥  ١٥,٨٨٠,٥٤٦ أوراق القبض
 ٣٣,١٢٠,٨٨٦  ١٧,٧٥٠,٦٣٤  مستردةال الودائع

  ١٠,٣٤٢,١٦٧  ١٦,٠٦٦,٩٢٠  والمقاولين للمورديندفعات مقدمة 
 ٣,٥١٥,٢١٩  ٧٨٢,٩٣٤  مسبقا مدفوعةمصاريف 
 ٢,٣٢٩,٤٩١  ٥,٣٠٠,٣٢٣فوائد مدينة

 ١٥,٨٢٩,٥١٧  ١٦,٢٢٢,٦٧٧  (أ) إيرادات مستحقة
 -  ١٣٦,٥٠٠,٠٠٠  المالية وزارةذمم مدينة من 

 ٢٩,١٧٨,٣٧٩  ٤٧,٥٢٨,٨١١  أخرىذمم مدينة 

  ٤٤٠,٧٧١,١٠٦  ٥٩٥,٣٨٥,٠٨٨ 

 
 التي التعويضات نتيجة ٢٠١٦ ديسمبر إلى ٢٠١٢ يوليو من لفترةل مستحقة ايرادات الديھ للوقود قطرشركة  )١٣(

 شراءالو عبيال عقد على "ابناء ،لمحطات كروه المقدمة المضغوط الطبيعي الغاز تكلفةمن  للبترول قطر من استردادھا سيتم
  .٢٠١٢ يوليو ٢٥ في تمت الموافقة عليه ما وھو للبترول قطر وشركة للوقود قطر بين الطبيعي لغازل

  
  نقد وما في حكم النقد .١٣

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
    
 ١,٠١٧,٤١٩  ٧٨٩,٥٩٥ الصندوق في نقد

     نقد لدى البنوك
 ٦٠٣,٤٥٤,١٠٩  ٦٥٦,٧٨٢,٥٠٥ وتحت الطلب جارية حسابات
 ١,٧٩٥,٨١٥,٤٠١  ٢,٥١٠,٤٦٢,٦٩٦ ثابتة ودائع 

  ٢,٤٠٠,٢٨٦,٩٢٩  ٣,١٦٨,٠٣٤,٧٩٦ 
  
 تسعين خالل تستحق وجميعھا) سنويا %٣ و %٢: ٢٠١٥( سنويا %٣٫٥و  %١ بين الفائدة سعر تحمل ودائعكان لدى المجموعة  العام خالل
  .أقل أو يوما

  
  رأس المال .١٤

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
       

  :المعترف به
  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  للسھم قطري لایر ١٠ بقيمة عادي سھم ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

: ٥٢٠١سھم ( ٩١٫٢١٦٫١٢٥رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
 ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠  ٩١٢,١٦١,٢٥٠  رياالت قطرية. ١٠سھم) قيمة السھم  ٨٤٫٤٥٩٫٣٧٥

    
  قانوني احتياطي .١٥

من صافي ربح السنة لكل شركة تأسست في دولة  %١٠يجب تحويل ما يعادل  ٢٠١٥لعام  ١١قم وفقا لنصوص قانون الشركات القطري ر
. ال يمكن استخدام من رأس المال المدفوع للشركة %٥٠قطر إلى حساب احتياطي قانوني إلى أن يعادل رصيد ھذا االحتياطي القانوني نسبة 

  ع ويخضع ألحكام القانون المذكور أعاله بناء على خفض رأس المال. االحتياطي القانوني إال ألغراض محددة، وغير متاح للتوزي
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٣٦ 
  

  القيمة العادلة احتياطي .١٦

  او انخفاض قيمته. بيعةحتي يتم  للبيعالمتاحة  للموجودات الماليةالقيمة العادلة يشمل التغير التراكمي في القيمة العادلة  احتياطي

  المتاحة للبيع كما يلي:ات المالية للموجودالحركة على التغير في القيمة العادلة 

  
٢٠١٦ 

 
٢٠١٥  

 (معدلة) 
     

 ٢٦٧,٤٠٠,٨٨٩  ١٣٨,٥٦١,٨٥٨  يناير ١كما في 
 (٢٦٥,٧٣١,٨٣٠)  (١٢,٩٩٣,٠٨٠)  العادلة القيمة في التغير صافي
 اليةالم الموجودات قيمة انخفاض عن الناتجة الخسائر أو األرباح بيان إلى التصنيف إعادة

 ١٣٦,٨٩٢,٧٩٩  - عللبي المتاحة
 ١٣٨,٥٦١,٨٥٨  ١٢٥,٥٦٨,٧٧٨  ديسمبر  ٣١كما في 

     
 

  موظفينالخدمة للنھاية  مكافأة .١٧

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
     

 ٧٦,٢٩٤,٨٥٣  ٩٠,٦٠٤,٦٦١  يناير ١الرصيد كما في 
 ١٩,٧٦٣,١٧٠  ٥١,٤٢٧,٨٥١  )٢٠ (إيضاح المكون خالل السنة
 (٥,٤٥٣,٣٦٢)  (٥,٦٢٠,٣٩٦) المدفوع خالل السنة

 ٩٠,٦٠٤,٦٦١  ١٣٦,٤١٢,١١٦ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
 

 وأرصدة دائنة أخرى ةدائنذمم تجارية  .١٨

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
     

 ٨١,٦٥١,٧٣٣  ١٠٩,٧٩٠,٨٢٣  (الموردين والمقاولون الدائنون) ذمم تجارية دائنة
 ٥٤,٩٠٤,٢٣٨  ٦٣,١٠٢,٩٢٤  مصروفات مستحقة
 ٩٧,٣٣١,٢٤٠  ١١١,٦٢٨,٧٣٠  توزيعات أرباح دائنة

 ٣٠,٣٥٢,٣٤٨  ٤٦,٩٤٤,٧٧٩  مبالغ محتجزة
 ٣٤,٩٨٤,٨٣٦  ٣٧,٥٣٠,١٦٩  تأمينات مستردة

 ١١٨,٦٦٨,٢٤١  ٦٧,٤٦٩,٠٨٠  مخصصات
  ٥٣,٨١٥,٥٦٢  -  مطار الدوحة الدوليإلى  مصروفات مستحقة
 -   ٦١,٣٢٢,٠٣١  ارصدة دائنة اخرى

  ٤٧١,٧٠٨,١٩٨  ٤٩٧,٧٨٨,٥٣٦ 
 

 إيرادات .١٩

  
٢٠١٥    ٢٠١٦  

  (معدلة)
        
 ١١,٣٨٧,٣١٠,٥٩٣  ١١,٢١٨,٢٣٩,٦٩٥  المكررة البترولية المنتجات بيع
 ١,٧٢٨,٠٧٤,١٩٩  ٢,٥٢٣,٧٣٥,١١٠  البنزين محطات من بيع

 ٥,٠٢٩,٩٤٠  ٢٨,٣٣٦,٩٢٣  واللوازم التشحيم زيوت مبيعات
 ٦٧,٠٨٦,٨٥٥  ٧٣,٦٣١,٤٧٤  لفحص الفنيا خدمات من اإليرادات

  ١٣,١٨٧,٥٠١,٥٨٧  ١٣,٨٤٣,٩٤٣,٢٠٢ 
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 وعموميةمصاريف ادارية  .٢٠

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
  (معدلة) 

 ٤٨٦,٤٤٢,٦٤٠   ٥٧١,٩٠٢,٣٤٨  الموظفين تكاليف
 ٥٧,٧٩٧,٦٠٠    ٤٧,١٠٢,٩٤١  اھالك مصاريف 

 ٥٤,٩٣٩,٨١٣    ٤٧,٧٥٤,٨٣٧  عالوة موظفين
 ١٣,٦٠٠,٠٠٠    ١٣,٦٠٠,٠٠٠   اإلدارة مجلس مكافأة
 ٣,٩٠٦,٧٧٦    ١,٦٩٧,٥٨٢  خرىاال انلجلا بدالت
 ١١,٢٧٩,٥١١    ١٢,٨٧٦,١٥٤  التأمين مرسو
 ١٩,٧٦٣,١٧٠    ٥١,٤٢٧,٨٥١   للموظفين الخدمة نھاية مكافاة

 ٢٥,٦١٦,٦٩٥    ٢١,٨٤٢,٠٨١  واشتراكه مصاريف تسويقية
 ٧,٩٥١,٧٧٥    ١١,٩٨٧,٤١٤  مرافق رسوم

 ١٤,٧٨٢,٨٧٢    ١٣,٦٤٩,٠٩٥  االتصاالت مصاريف
 ٦,٨٩٣,٩٣١    ٨,٦٠٨,٧٠٠  ايجارات مصاريف

 ٩,٨٦٢,٤٣٨    ٢٤,٥٩٤,٠٦٦  السيارات تشغيلال نفقات
 ٤,٢٠٠,٣٥١    ٥,٨٠٨,٣٤٦ حكوميةمصاريف 
 ١,٦٣٩,٥٣٣    ٧٥٦,١١٧  السفر مصاريف

 ٥,٧٥٧,١٣١    ٦,٩٣٢,٤٨٤  والمعاشات التقاعد نفقات
 ١,٩١٦,٤٦٩    ١,٧٠٢,١٩١ الموظفين بوتدري فتوظيمصاريف 
 ٥,٣٦٠,١٢٤    ٦,٠٣٦,٩٨٦  الجمركي التخليص مصاريف
 ٧٧٣,٥٧٢    ٨١,٥٦٢,٥٣٨ )١١(إيضاح  المدينة الذمم قيمة خفاضان مخصص

 ٥,٠٤٩,٦٠٠    -  مصروف مخصص قضايا
 ٤٤,١٨١,٢٦٩    -  الفني الدعممصاريف 
 ١٣٦,٨٩٢,٧٩٩    ٢٠,٤٤٨,٢٠٥ )٧(إيضاح  للبيع متاحة استثمارات قيمة انخفاض

 ١٢٩,٨٩٣,٢٤٥    ٦٠,٣٥٤,٤٣٧ األخرى واإلدارية العمومية المصاريف
 ١٣٣,٧٩٨    ٦٤,١٨٨,٠٤٧ )٩(إيضاح  المخزون بطيء الحركة قيمة انخفاض
 -    ١٤,٣٩١,٠٧٥  اآلالت والمعدات  قيمة انخفاض

  ١,٠٤٨,٦٣٥,١١٢    ١,٠٨٩,٢٢٣,٤٩٥  
 

 إيرادات أخرى  .٢١

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
        

  ٤٦,٧١٣,٨٦٥    -  للبيع متاحة استثمارات بيعربح من 
  ٥٤,٦٠٠,٠٠٠    ١٣٦,٥٠٠,٠٠٠   حكومية منح

  ٨٢,٤٩٧,١٢٤    ٨٩,٤٣٠,٢٠٤  االرباح تتوزيعا
  ٥٢,٨٨٠,٤٠٠    ٥٨,٣٥٢,٩٠٣  سيارات نقل وقودربح من تأجير 
  ٣٥,٩٨٧,٤٣٢    ٦,٧٨١,٨٥٤  األخرى اإليرادات و رسوم إدارية

  ٢٧,٢٨٧,٠٨٩    ٧٣,٠٣٣,٢٦٦  ات اإليجار إيرادات
  ٢٧,١٥٨,٧٢٨    -  إيرادات تأجير السفن

  ٧١٫٤٢٥٫٣٠٦    ٥١,٣٢١,٦٥٥  اخرى ايرادات
  ٤٩,٦٤٢,٨٢٣    ٥٩,٧٤٨,٦٣٣  فوائد حرباأ

 ٣٧,٨٢٣,٦١٧  -  للعام السابق اإلدارة مجلسمخصص بدالت 
 ١٠,٨٨٢,٩٣٦  -  عام السابق لل عالوة الموظفينمخصص 

  ٤٩٦,٨٩٩,٣٢٠ ٤٧٥,١٦٨,٥١٥ 
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 على السھماألساسي عائد ال .٢٢

  :يلي كما سنةال خالل القائمة العادية األسھم لعدد المرجح المتوسط على الشركة لمساھمي المنسوب السنة ربح صافي بقسمة السھم ربحية احتساب يتم

 
٢٠١٦ 

 
٢٠١٥   
 (معدلة)

   
 ١,٠٥٠,٠٦٠,٦٤٦  ٨٨٣,١١٠,٢٢٨ الشركة لمالكي المنسوب السنة ربح

 ٩١,٢١٦,١٢٥  ٩١,٢١٦,١٢٥ السنة خالل القائمة األسھم لعدد المرجح المتوسط
 ١١٫٥١  ٩٫٦٨  لسھم الواحداألساسي لالعائد 

     
 
 

:يلي كما األسھم لعدد المرجح المتوسط احتساب تم  
 
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
   

 ٨٤,٤٥٩,٣٧٥  ٩١,٢١٦,١٢٥ السنة بداية في سھماال
 ٦,٧٥٦,٧٥٠  -٢٠١٦سنةل المصدرة األسھم المجانيةأثر

 ٩١,٢١٦,١٢٥  ٩١,٢١٦,١٢٥  القائمة األسھم لعدد المرجح المتوسط

     
 

 
 رباحالا توزيعات .٢٣

 قطري لایر ٨٫٢ بواقع نقدية أرباح توزيع ٢٠١٦ مارس ٦ بتاريخ المنعقدة السنوية العادية العمومية الجمعية اجتماع في الشركة مساھميوافق 
 ٠١٠ لكل  منحة مجانية أسھم ٨ إلى باإلضافة ،٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة قطري لایر ٨٧٥٫٥٦٦٫٦٩٢ باجمالي للمساھمين سھم لكل
 لایر ٣٧٥٫١٣٤٫٧٦٠ مجموع البالغة مع الواحد للسھم رياالت ٩ بقيمة نقدية أرباح توزيع على المساھمون وافق: ٢٠١٤. (الشركة في سھم

).قطري  
 سھم ١٠٠سھم لكل  ٩باإلضافة الى توزيع اسھم مجانية  قطري.لایر ٦٣٨٫٥١٢٫٨٧٥ بإجمالي للسھم قطريلایر  ٧ توزيع اإلدارة مجلس اقترح
 .عليھا للموافقة العامة الجمعية اجتماع على المقترحة األرباح توزيعات عرض يتم سوف ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ يف المنتھية

 
 القطاعات التشغيلية .٢٤

ورة عملياتھا المجموعة تمارس ية بص اس يارات الفني والفحص المكرر النفط منتجات وتوزيع بيع مجاالت في أس  من ثرأك إن .للس
  ة.المكرربترولية ال منتجاتال وتوزيع بيع من تنتج المجموعة داتاإير من %٩٥

ركة فياالجغر القطاع إن غيلي القطاع إن .فقط قطر دولة داخل للش طة يمارس الذي المجموعة من جزء ھو التش  من التي األعمال أنش
ً  مصروفات، تكبد أو أرباح كسب خاللھا من تتم أن الممكن  خرىأ أطراف مع مالتبالمعا المتعلقة والمصروفات األرباح ذلك متضمنا

غيل قطاعات جميع نتائج جعةامر تتم .بالمجموعة فة التش  توزيع ولح تراراقالتخاذ  للمجموعة التنفيذي الرئيس قبل من دورية بص
  .قطاع لكل منفردة مالية معلومات توفر وضمان أدائه وتقييم القطاع على الموارد

ھا تم بنود تتضمن فيذيالرئيس التن إلى تقديمھا يتم التي القطاع نتائج إن رة بصورة تخصيص  توزيعھا تم التي كوكذل القطاع إلى مباش
 مركزال ومصاريف )مجموعةلل الرئيسي المركز( الشركة موجودات من رئيسي بشكل تتكون الموزعة غير البنود .معقول أساس على

 .الرئيسي
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 القطاعات التشغيلية (تابع) .٢٤

  المنتجات   ٢٠١٦
   المكررة يةالبترول

  

الفحص الفني   
  للمركبات

  التعديالت 
  الستبعاداتوا
  

  وحدةالم 

              
  ١٣,٨٤٣,٩٤٣,٢٠٢    -    ٧٣,٦٣١,٤٧٤    ١٣,٧٧٠,٣١١,٧٢٨  اإليرادات
  -    (٤,٧٩١,١٨٧,٠٧١)    -    ٤,٧٩١,١٨٧,٠٧١  القطاعاتبين  اإليرادات

                
  ١٣,٨٤٣,٩٤٣,٢٠٢    (٤,٧٩١,١٨٧,٠٧١)    ٧٣,٦٣١,٤٧٤    ١٨,٥٦١,٤٩٨,٧٩٩  االيراداتاجمالي

                
  أرباح القطاعات الصادر

  عنھا التقرير
٩٧٥,٠٢٤,٢٠٧    (١٤٢,٨٩٣,٢٤٨)    ٣٠,٣٦٨,٩١٧    ١,٠٨٧,٥٤٨,٥٣٨  

                
٢٠١٥                

                
  ١٣,١٨٧,٥٠١,٥٨٧    -    ٦٧,٠٨٦,٨٥٥    ١٣,١٢٠,٤١٤,٧٣٢  اإليرادات
  -    (٤,٩٤٨,٦٣٧,٣٠٦)    -    ٤,٩٤٨,٦٣٧,٣٠٦  القطاعاتبين  اإليرادات

            
 ١٣,١٨٧,٥٠١,٥٨٧   (٤,٩٤٨,٦٣٧,٣٠٦)   ٦٧,٠٨٦,٨٥٥   ١٨,٠٦٩,٠٥٢,٠٣٨  االيرادات اجمالي

            
  أرباح القطاعات الصادر

 ١,١٤٩,٩٧١,١٧٣   (١٠٩,٠٦٧,٧٦٧)   (١٦,٨٠٣,٦٣٥)   ١,٢٧٥,٨٤٢,٥٧٥  عنھا التقرير

        
 

االرباحتسوية   
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
    

 ١,٢٥٩,٠٣٨,٩٤٠  ١,١١٧,٩١٧,٤٥٥ اتربح القطاع
 (١٠٩,٠٦٧,٧٦٧)  (١٤٢,٨٩٣,٢٤٨) توزيع االرباح بين الشركات التابعة

  ١,١٤٩,٩٧١,١٧٣  ٩٧٥,٠٢٤,٢٠٧ 

 
 موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية

 
     

  ات المنتجات مشتق  ٢٠١٦
  الفحص الفني للمركبات  ية المكررةالبترول

  التعديالت
  ٢٠١٦ وحدةالم  واالستبعادات

          
  ١١,٣٣٩,٦٧٧,٩٩١  (٢,٦٧٨,٥٠٧,٣٦٨)  ١٩٢,٠٨١,٢٤١  ١٣,٨٢٦,١٠٤,١١٨   القطاعات موجودات

          
  ٤,٠٥٧,٢٣٩,٩٤١  (٢,٤١٢,٧٣١,٦١٢)  ١٦,٩٣٩,٣٥٣  ٦,٤٥٣,٠٣٢,٢٠٠  مطلوبات القطاع

          
          

٢٠١٥ 
  ات المنتجات مشتق

  للمركباتالفحص الفني  ية المكررةالبترول
  التعديالت

  ٢٠١٥ الموحدة  واالستبعادات
          

  ٩,٥٨١,٠٦٦,٦٥١  (١,٨٠٣,٩٠١,٦١٨)  ١٦١,٣٩٢,٥٤٩  ١١,٢٢٣,٥٧٥,٧٢٠  موجودات القطاع

          
 ٢,٤٤١,٣٠٨,٦٧١ (١,٥٦٩,٢١١,٥٩٢) ١٦,٦١٩,٥٧٨ ٣,٩٩٣,٩٠٠,٦٨٥  مطلوبات القطاع
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   ات واالرتباط االلتزامات المحتملة .٢٥

  االرتباطات 

  المجموعة كمستأجر –االرتباطات التشغيلية 

 ثالث بين ما يبلغ عمر متوسط لھا اإليجارات ھذه. السكنية العقارات وبعض األراضي من معينة قطع على التجارية اإليجارات في المجموعة دخلت
  .اإليجارات ھذه في الدخول جراء من البنك على المفروضة قيود أية توجد ال. العقود في المدرجة تجديد خيارات وجود عدم مع سنوات خمس إلى

 .التالي النحو على ھي ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما لإللغاء القابلة غير التشغيلية اإليجار عقود بموجب المستحقة المستقبلية االيجارات من األدنى الحد

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
    

 ١٣,٤١٨,٦٩٥  ٢٠,٦٠٧,١٠٤ واحدةخالل سنة 
 ٢٢,٦٠٧,٤٨٣  ٣٨,٠٧٦,٧١٣ سنة واقل من خمس سنواتبعد 
  ٥٥,١١٢,٠٥٠  ٣,٢٩٥,٤٨٠ من خمس سنوات أكثر

  ٩١,١٣٨,٢٢٨  ٦١,٩٧٩,٢٩٧ 
  المجموعة كمؤجر  –االرتباطات التشغيلية 

 ھذه .الدوليين والعمالء المحلية المشتركة والمشاريع الديزل، وقود وخزانات الوقود محطات في التجارية المساحات تأجير في المجموعة دخلت
 على اإليجار قيمة من بالزيادة تعديل لتمكين شرط اإليجار عقود جميع تشمل. واحدة سنة من أقل المتبقية الشروط لديھم لإللغاء القابلة غير العقود
  .السائدة السوق لظروف وفقا سنوي أساس

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
    

 ١٧١,٧٨٨,١٦١  ١٤٩,٨٧٩,٢٧٥ واحدة خالل سنة

     
 

ماليةارتباطات رأس   
 
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦  
    

 ٣٨٦,٨٨٥,٤٨٥  ١٨٥,١٤٣,٧٥٣ ماليةارتباطات رأس 

     
 

لایر قطري  ٣٨٦٫٨٨٥٫٤٨٥: ٢٠١٥(قطري لایر ١٨٥٫١٤٣٫٧٥٣ بمبلغ إضافية البنزين محطات ١٢ بناء تمثل ٢٠١٦ لعام رأسماليةال االرتباطات
   محطة). ١٨وتخص بناء 

  االلتزامات المحتملة
 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
    

 ١٢٥,٢٥٥  ٤,٩٦١,٢٧٨ ضمانات بنكية
 ١,٢٠٠,٣٩٧  ٥٧,٩٦١,٣٩١ خطابات االتمان    

 
.العادي العمل سير في تصدر التي أعاله، المذكورة واالعتمادات الضمان خطابات من تنشأ سوف مادية التزامات أي المجموعة تتوقع  
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  إدارة المخاطر المالية .٢٦

  تمانمخاطر االئ )١(

. تسعى ةتنسب مخاطر ائتمان المجموعة في األساس للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ومستحقات من أطراف ذات عالقة واألرصدة البنكي
مات االئتمان لقيام بتقييالمجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود ائتمان للعمالء األفراد ورصد الذمم المدينة القائمة. يتم ا

  على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باالئتمان ويتم اعتمادھا من جانب إدارة المجموعة.

صنيف تمخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك محدودة ألن األطراف المقابلة ھي بنوك ذات تصنيفات ائتمانية عالية مسندة لھا من قبل وكاالت 
يتم االحتفاظ باألرصدة البنكية لدى بنوك مرموقة داخل وخارج قطر. ونظرا لسمعة ھذه البنوك ال تتوقع اإلدارة إخالل ھذه البنوك ائتمان عالمية. 

  بالتزاماتھا.

تقوم الشركة بتكوين مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا وتتم مراجعة تقدير مثل ھذا المخصص على نحو دوري ويتم وضعه على أساس 
  التجارية المدينة. ألعمار الذمم ١١ رقم اإليضاححالة على حدة. يرجى الرجوع إلى  كل

  مخاطر السيولة) ٢(

نقدية لاجمالي مطلوبات المجموعة غير محملة بفوائد وتدير المجموعة مخاطر السيولة باالحتفاظ باحتياطيات مناسبة وبالرصيد المستمر للتدفقات ا
  ستحقاقات للموجودات والمطلوبات المالية.المتوقعة والفعلية ومقارنة اال

  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية متضمنة مدفوعات مصروفات التمويل وباستبعاد أثر اتفاقيات المقاصة، إن وجدت.

إجمالي تدفقات نقدية   القيمة الدفترية  ٢٠١٦
  مخصومة غير تعاقدية

  سنة ٥-١  أقل من سنة

     
 - (٣,٤٢٣,٠٣٩,٢٨٩) (٣,٤٢٣,٠٣٩,٢٨٩) ٣,٤٢٣,٠٣٩,٢٨٩ اف ذات عالقةطرألمستحق 

 - (٤٩٧,٧٨٨,٥٣٦)(٤٩٧,٧٨٨,٥٣٦)٤٩٧,٧٨٨,٥٣٦ دائنة وارصدة دائنة اخرى تجارية ذمم
  (٣,٩٢٠,٨٢٧,٨٢٥) (٣,٩٢٠,٨٢٧,٨٢٥)٣,٩٢٠,٨٢٧,٨٢٥ - 

 
إجمالي تدفقات نقدية   القيمة الدفترية  ٢٠١٥

  غير مخصومة تعاقدية
  سنة ٥-١  ن سنةأقل م

   
 - (١,٨٧٨,٩٩٥,٨١٢) (١,٨٧٨,٩٩٥,٨١٢) ١,٨٧٨,٩٩٥,٨١٢ طراف ذات عالقةألمستحق 

 - (٤٧١,٧٠٨,١٩٨)(٤٧١,٧٠٨,١٩٨)٤٧١,٧٠٨,١٩٨  دائنة وارصدة دائنة اخرىتجارية ذمم 
  (٢,٣٥٠,٧٠٤,٠١٠)(٢,٣٥٠,٧٠٤,٠١٠)٢,٣٥٠,٧٠٤,٠١٠ - 

 

  مخاطر السوق) ٣( 

  ھممخاطر سعر الس(أ) 

ى تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية الحالية والعوامل األخر. الموجودات المالية المتاحة للبيعتتعرض المجموعة لمخاطر سعر السھم فيما يتعلق ب
ار مدير االستثممتضمنة التقلبات االعتيادية في سعر السھم لألوراق المالية المدرجة والعوامل األخرى ذات العالقة مثل التقارير الدورية من 

  المتعلقة باألسھم غير المدرجة بغرض تقييم مخاطر السوق.
  

 غبمبل زيادة أو نقص مجموعة،المدرجة لل للبيعفي القيم السوقية لمحفظة االستثمارات المتاحة  %١٠يتوقع أن ينتج عن الزيادة أو النقص بنسبة 
  .للمجموعة جودات وحقوق الملكية) في المو٢٠١٥ فيمليون لایر قطري  ١٦٤لایر قطري ( مليون١٦٦

  

  



                                                )وقود. (ق.م.ش للوقود قطر شركة
  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

  باللایر القطري                                                                                  ٢٠١٦مبر ديس ٣١المنتھية في  نةلسل

٤٢ 
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) .٢٦

  (تابع) ) مخاطر السوق٣(

  ) مخاطر العمالتب(

ركة  عار العمالت األجنبية. إن العملة الوظيفية للش بب تقلبات أس ت والمعامالإن مخاطر العمالت ھي الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بس
    ية تتم بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي لذلك ترى اإلدارة أن تعرض الشركة لمخاطر العمالت ضئيل.بالعمالت األجنب الجوھرية

  إدارة مخاطر رأس المال

تمرار،  مالھا لضمان مقدرتھا على العمل على أساس مبدأ االس اھمين من  وفي نفستدير المجموعة رأس الوقت تحقيق الحد األقصى من العائد للمس
  .ع السنة السابقةيطرأ عليھا تغيير مقارنة م األمثل للقروض وحقوق الملكية. علما بان االستراتيجية العامة للمجموعة لم خالل االستغالل

  
 تعديل ارصدة سنوات سابقة .٢٧

  -، قامت الشركة بتعديل األخطاء التالية:٢٠١٦خالل سنة 
تثماراتالمتاحة للبيع  ماليةال موجوداتال تمثل ھم في اس ة في ةمدرج كيانات أس  فيبير ك ضاانخفلحدوث  تيجةن تم إجراء التعديل .قطر بورص
وقية القيمة ھم،لأل الس توفت والتي س روط اس ائر ش اب  في إدراجھا ليتم القيمة انخفاض خس ارةال أو الربححس مبر ٣١ في كما خس  وفقا ٢٠١٥ ديس
 من بدال العادلة القيمة احتياطي حساب في االنخفاض ھذاب الشركة رفتاعت ."والقياس االعتراف: المالية األدوات" ٣٩ رقم الدولي المحاسبة لمعيار
ارة وأ حربحساب ال ضمن إدراجه نةال في الخس ابق س نة المالية البيانات تعديل تم لذلك، نتيجة ة.الس ابقة للس  انخفاض خسارة رتأثي تعكسبحيث  الس
  .التالية الحسابات في للبيع المتاحة المالية الموجودات قيمة
تخدم جزئيا مل تش ركة المبنى الذي يس ركة  من قبلالممتلكات واآلالت والمعدات للش المخصص  جزءيعتبر ال .جزئيا لتوليد إيرادات اإليجاروالش
بة الدولي رقم يمكنو جزء جوھريتوليد إيرادات اإليجار ل تقلة وھو ما يتوافق مع معيار المحاس ورة مس تثمارات" ٤٠ تحديده بص  "العقارية االس
تثماراكعلى اعتبارھا  ذي ينصلوا نيف جزء من بناء من الممتلكات واآلالت والمعدات إلى العقارات  لذلك، نتيجةعقارية.  اتس تم إعادة تص

  صافي القيمة الدفترية.باالستثمارية 
مل  ركة تش تخدم جزئيا لتوليد إيرادات اإليجارتي تال محطات الوقودالممتلكات واآلالت والمعدات للش ص الجزء يعتبر. س  إيرادات دلتولي المخص
 على ينص والذي" العقارية االستثمارات" ٤٠ رقم الدولي المحاسبة معيار مع يتوافق ما وھو مستقلة بصورة تحديده ويمكن جوھري جزء اإليجار
تثمارات اعتبارھا نيف إعادة تم لذلك، نتيجة. عقارية كاس تثمارية العقارات إلى والمعدات واآلالت الممتلكات من بناء من جزء تص افيب االس  ص
  .الدفترية القيمة

لعمالء لله العام الماضي بسبب الفرق بين سعر العقد والسعر العادي  زائدةالذمم المدينة التجارية للمجموعة رصيد عميل تم اصدار فواتير تتضمن 
 ارية المدينة للعام السابق.، خالل السنة قامت المجموعة بتعديل الرصيد في األرباح المدورة والذمم التجاآلخرين

 
ورة المجموعة بتعديل الرصيد في األرباح المد العام قامتبالفتؤة المالية السابقة. خالل  متعلقةمصاريف يتضمن حساب األرصدة الدائنة للمجموعة 

 السابق. الدائنة للعاموالذمم التجارية 
  

  -: للمجموعة الموحدة المالية البيانات على تأثيرال التالي الجدول يلخص
  المركز المالي بيانأرصدة متعلقة ب

  

كما تم عرضهالرصيد 
  سابقا"

  

الرصيد المعّدل كما في     التعديل
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

       
 ١,٤٩٢,٢٦٤,٣١٨  (١٦٥,٣٦٧,٥٦٨) ١,٦٥٧,٦٣١,٨٨٦  والمعدات واآلالت الممتلكات
 ٩٦٧,٨٧٥,١٧٨  ١٦٥,٣٦٧,٥٦٨ ٨٠٢,٥٠٧,٦١٠  عقارية استثمارات

 ١,٧٦٨,١٨٤,٧٤١  (٤٠,٥٢٩,٨٦٨) ١,٨٠٨,٧١٤,٦٠٩  المدينة التجارية الذمم
 ٤٧١,٧٠٨,١٩٨  ٢٩,٣٣٤,٩٧٦ ٤٤٢,٣٧٣,٢٢٢ دائنة وارصدة دائنة اخرىتجارية ذمم 

 ١٣٨,٥٦١,٨٥٨  ١٣٦,٨٩٢,٧٩٩ ١,٦٦٩,٠٥٩  العادلة القيمة احتياطي
  ٥,٤٢٦,٩٨٥,٦٨٣    (٢٠٣,٠٥٨,٢٦٧) ٥,٦٣٠,٠٤٣,٩٥٠  دورةالم األرباح

  ٢٧١,٢٨٨,١٨٦    (٣,٦٩٩,٣٧٦) ٢٧٤,٩٨٧,٥٦٢ ةمسيطرغير ال حصةال

          

والدخل الشامل  الربح أو الخسارةبيان ب متعلقة أرصدة
  االخر

الرصيد كما تم عرضه
  سابقا"

الرصيد المعّدل كما في    التعديل
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 ١٣,١٨٧,٥٠١,٥٨٧   (٤٠,٥٢٩,٨٦٨)  ١٣,٢٢٨,٠٣١,٤٥٥  إيرادات
 ١,٠٤٨,٦٣٥,١١٢   ١٦٢,٥٢٨,٣٩٩  ٨٨٦,١٠٦,٧١٣  مصاريف إدارية وعمومية



                                                )وقود. (ق.م.ش للوقود قطر شركة
  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

                                                                                    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

٤٣ 
  

 أمر مھم  .٢٨

 اعترفت. السابقة المالية للسنوات األسعار فروق عن ناتج واحد موردلمخاطر من  المجموعة تعرضت ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما
  .مختلف بشكل المبيعات تلك يسجل موردال أن حين في المعتمد، السعر معادلة أساس على المشترياتب المجموعة

 المعنية األخرى األطراف وجميع المورد إدارةالعديد من االجتماعات مع  المجموعة إدارة عقدت عليھا، المتنازع المبالغ أھمية بناءا على
  .ممكن وقت أقرب في النزاع ھذا لحل

 افية،إض مطالبات ألي أساس لديه يوجد ال المورد ھذا أن يعتقدون ھمأن كما. الشركة على إضافية مسؤولية ھناكال يوجد  هأن اإلدارةترى 
 .المسألة ھذه يتم حل وسوف

  أرقام المقارنة .٢٩

 تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة السابقة، متى كان ذلك ضروريا، لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية. ال تؤثر إعادة التصنيفات
 بخالف أثر التعديالت على أرصدة السنوات السابقة جودات أو حقوق ملكية الصادر عنھا التقرير سابقاعلى صافي الربح أو صافي المو

  .المفصح عنھا

 




