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الموحدة تقرير حول البيانات المالية  

وشركاتها التابعة ") الشركة("") وقود("ق .م.ش لشركة قطر للوقودالمرفقة الموحدة لقد دققنا البيانات المالية 
ديسمبر  ٣١كما في  بيان المركز المالي الموحدوالتي تتضمن ") المجموعة"ويشار إليهم جميعًا بـ (

د وبيان الموح الملكيةفي حقوق وبيان التغيرات  وبيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد ٢٠١٣
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات  التدفقات النقدية الموحد

  . خرىالمتممة األ
  

الموحدة مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية  
للتقارير  الدوليةوعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير  الموحدةإعداد البيانات المالية مسؤولة عن إن اإلدارة 

 موحدة المالية ، وهي مسؤولة كذلك عن إجراءات الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية
  .خطأتجه عن إختالس أو خالية من األخطاء المادية سواء النا

  
 مسؤولية مراقب الحسابات

لقد تم . لى أعمال التدقيق التي قمنا بهاإاستنادًا الموحدة البيانات المالية  ليتنا هي إبداء رأي حولؤو إن مس
المهنة وأن نقوم بتخطيط وتنفيذ  بمتطلبات آداب أن نتقيدتدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب 

  .ماديةخالية من أخطاء  الموحدةأعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية 
 

يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها 
تم اختيار هذه اإلجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء . الموحدة البيانات المالية

عند إجراء تقييم المخاطر نأخذ . ختالس أو خطأإ، سواء الناتجة عن  الموحدةفي البيانات المالية  المادية
وعرضها  الموحدةللبيانات المالية  المجموعةفي االعتبار أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد 

بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسبة ، وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة 
ويشتمل التدقيق أيضًا على تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية . للمجموعةالضبط والرقابة الداخلية 

 قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات الماليةالمستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من 
  .الموحدة

 
باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساسًا معقوًال يمكننا من إبداء 

  .رأينا



 

 

  
 
 
 
 

  الكرام  إلى السادة المساهمين   تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
  تتمة - ق.م.ششركة قطر للوقود 

 
 الرأي

 للمجموعة، المركز المالي  الماديةتظهر بعدالة ، من كافة النواحي  الموحدة في رأينا أن البيانات المالية
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 

  .الدولية للتقارير المالية
 

المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى تقرير حول  
تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وقد اجري الجرد وفقا لألصول  المجموعةرأينا أن ونؤكد أيضًا في 

لسنة ) ٥(رقم القطري أحكام قانون الشركات التجارية تتفق مع المرعية وأن البيانات المالية الموحدة 
  مالية الواردة في التقرير السنوينؤكد أيضًا أن المعلومات الكما  .للشركةوالنظام األساسي  ٢٠٠٢

لقد حصلنا على جميع المعلومات  .سجالت المجموعةدفاتر و مع  متطابقةمجلس اإلدارة ألعضاء 
، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات  رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقناواإليضاحات التي 
كور أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط ألحكام القانون المذ

  . المجموعة أو مركزها المالي
  

  
  عن إرنست ويونـغ  

 
  
 

  
  زيـــاد نـــادر  
  ٢٥٨ابات رقم سجل مراقبي الحس  
  ة الدوح   



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

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

-٣- 
 

  بيان المركز المالي الموحد
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 

٢٠١٢   ٢٠١٣ 
 يلایر قطر   يلایر قطر اتإيضاح  

   
      متداولةالغير  الموجودات

 1.467.010.587  ١,٥٣٥,١٩٩,٩٥٣  ٦  عقارات وآالت ومعدات
 506.739.261  ٩٩٠,٣٦٦,٦٣٦  ٧  عموجودات مالية متاحة للبي

  132.935.132   ١٣٢,٩٣٥,١٣٢  ٨  شهرة
  ٢,١٠٦,٦٨٤,٩٨٠   ٢,٦٥٨,٥٠١,٧٢١    الموجودات غير المتداولةإجمالي 

         
         الموجودات المتداولة 

  249.859.920   ٤٠٥,٦٩١,١٣٦  ٩  مخزون
  ١,٥٨٩,٦٥٠,٨٧٦   ٢,٥٩٩,٤٣٦,٥٨٤  ١٠  مدينة  تجارية ذمم

  ١٤٨,٦٣٩,٥٠٢   ١٠٦,٠٥٣,٥٩٧  ١١  ىوذمم مدينة أخر  أرصدة مدفوعة مقدماً 
  ٣,٩٥٩,٦٦٢,٥٥٦   ٣,٩٣١,٤٤٣,٤٢٥  ١٢  نقد وأرصدة لدى البنوك

  ٥,٩٤٧,٨١٢,٨٥٤   ٧,٠٤٢,٦٢٤,٧٤٢    إجمالي الموجودات المتداولة
  ٨,٠٥٤,٤٩٧,٨٣٤   ٩,٧٠١,١٢٦,٤٦٣    إجمالي الموجودات

          
       المطلوباتو حقوق الملكية 
     حقوق الملكية 

 519.750.000  13٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠  رأس المال
 ٣٨٤,٧٧٤,٩٥١  14٣٨٦,٧٦٨,٠٣٤  ياحتياطي قانون
 30.078.234  ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  احتياطي عام

 33.325.769  ٢١٨,٥١٤,٧٧٦  احتياطي القيمة العادلة
 ٤,٥٣٤,٢٨٥,٣١١  ٥,٠٦٨,٤١٤,٠٢٨  مدورةأرباح 

     
  5.502.214.265   ٦,٣٥٣,٤٦٢,٥٧٢  األملمساهمي الشركة  العائدة إجمالي حقوق الملكية

     
 303.820.045  ٢٩٦,٧٨٤,٣٦٢  عليها مسيطرالغير  الحصة

     
 5.806.034.310  ٦,٦٥٠,٢٤٦,٩٣٤  إجمالي حقوق الملكية

     
       المطلوبات غير المتداولة

       
 55.134.716 ١٥٦٦,٠٣٩,٩٩٨  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     
       المطلوبات المتداولة

 2.193.328.808  ٢,٩٨٤,٨٣٩,٥٣١ ١٦  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
       

 2.248.463.524  ٣,٠٥٠,٨٧٩,٥٢٩  إجمالي المطلوبات
     

 8.054.497.834  ٩,٧٠١,١٢٦,٤٦٣  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

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

  عبد اهللا بن حمد العطية
 رئيس هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية

      ورئيس مجلس إدارة وقود

  محمد تركي السبيعي  
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

  المنتدب    

  خليل حسن مكي  
المدير المالي           



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

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

-٤ - 
 

  بيان الدخل الموحد
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري  اتإيضاح 
     
     

  ١١,٤٨٩,٧٣١,٩٤٨    ١٢,٨٥٧,٣٣٤,٠٥٢  ١٧  إيرادات
  )٩,٧١٢,٩٦١,٩٢٦(    )١٠,٩٥٠,٢٧٠,٨٧٢(    تكلفة المبيعات

  ١,٧٧٦,٧٧٠,٠٢٢    ١,٩٠٧,٠٦٣,١٨٠    الربح إجمالي
          

 ١٣٧,٥٤١,٦٠٢   ١٣٦,٤٨٤,١٤٢  ١٨  أخرى تشغيلية إيرادات

 )٦٦٦,٣٧٧,١١٣(   )٧٥١,٢٢٥,٢٠٧(  ١٩  وٕادارية  عمومية وفاتمصر 

 )١,٥١٧,٨٥٠(   -  ٢٠  معدات لوا واآلالت في قيمة العقارات خسائر إنخفاض

  ١,٢٤٦,٤١٦,٦٦١    ١,٢٩٢,٣٢٢,١١٥    أرباح التشغيل
          

  ٤٥,٧٢٠,٣٧٨    ٣٩,٨٤٣,٧٠٨    تمويلإيرادات 
          

  ١,٢٩٢,١٣٧,٠٣٩    ١,٣٣٢,١٦٥,٨٢٣    ربح السنة
          

          :إلى تنسب
 ١,١٥٠,٢٦٠,٧٢٠   ١,٢١٦,٢١٤,٦٦٧    حملة أسهم الشركة األم

 ١٤١,٨٧٦,٣١٩   ١١٥,٩٥١,١٥٦    عليها غير المسيطر ةالحص

   ١,٢٩٢,١٣٧,٠٣٩    ١,٣٣٢,١٦٥,٨٢٣  
  ١٧,٧٠    18.72  ٢١  )لایر قطري لكل سهم(العائد األساسي والمخفف للسهم 



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

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

-٥- 
 

  

  بيان الدخل الشامل الموحد
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 لایر قطري  لایر قطري إيضاح 

     
     

  ١,٢٩٢,١٣٧,٠٣٩    ١,٣٣٢,١٦٥,٨٢٣    ربح السنة
          

          شاملة أخرى  )خسائر( إيرادات
  )١٧,٠١٩,١٥٦(    ١٩٢,٢٠٢,١٦٨  ٧  المتاحة للبيع من الموجودات المالية ) الخسارة( الربح صافي

          
  ١,٢٧٥,١١٧,٨٨٣    ١,٥٢٤,٣٦٧,٩٩١    الدخل الشامل للسنةإجمالي 

          
        :إلى تنسب

 ١,١٣٣,٨٣١,١٩٢  ١,٤٠١,٤٠٣,٦٧٤    حملة أسهم الشركة األم

 ١٤١,٢٨٦,٦٩١   ١٢٢,٩٦٤,٣١٧    عليها غير المسيطر ةالحص

   ١,٢٧٥,١١٧,٨٨٣    ١,٥٢٤,٣٦٧,٩٩١  



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

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

-٦- 
 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  األم الشركة يإجمالي حقوق الملكية لمساهم  

المسيطر غير  الحصة
   إجمالي حقوق  الملكية  عليها

  
 رأس المال

  
 احتياطي قانوني

  
  احتياطي عام

احتياطي القيمة 
  المجموع مدورةأرباح   العادلة

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

  ٥,٨٠٦,٠٣٤,٣١٠  ٣٠٣,٨٢٠,٠٤٥  ٥,٥٠٢,٢١٤,٢٦٥  ٤,٥٣٤,٢٨٥,٣١١ ٣٣,٣٢٥,٧٦٩  ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٣٨٤,٧٧٤,٩٥١  ٥١٩,٧٥٠,٠٠٠   ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
             

                  الدخل الشامل للسنة
  ١,٣٣٢,١٦٥,٨٢٣  ١١٥,٩٥١,١٥٦  ١,٢١٦,٢١٤,٦٦٧  ١,٢١٦,٢١٤,٦٦٧  -  -  -  -  ربح السنة

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات 
  ١٩٢,٢٠٢,١٦٨  ٧,٠١٣,١٦١  ١٨٥,١٨٩,٠٠٧  -  ١٨٥,١٨٩,٠٠٧  -  -  -  للبيعالمالية المتاحة 

  ١,٥٢٤,٣٦٧,٩٩١  ١٢٢,٩٦٤,٣١٧  ١,٤٠١,٤٠٣,٦٧٤  ١,٢١٦,٢١٤,٦٦٧  ١٨٥,١٨٩,٠٠٧  -  -  -  الدخل الشامل السنةي إجمال
                  

  -  -  -  )١٢٩,٩٣٧,٥٠٠(  -  -  -  ١٢٩,٩٣٧,٥٠٠  )١٣إيضاح ( مجانيةإصدار أسهم 
    ٢٠١٢ نقدية لسنة أرباح اتتوزيع

  )٦٤٩,٧٥٠,٠٠٠(  )١٣٠,٠٠٠,٠٠٠(  )٥١٩,٧٥٠,٠٠٠(  )٥١٩,٧٥٠,٠٠٠(  -  -  -  -  )٢٢إيضاح (
المساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية 

  )٣٠,٤٠٥,٣٦٧(  -  )٣٠,٤٠٥,٣٦٧(  )٣٠,٤٠٥,٣٦٧(  -  -  -  -  والرياضية 
  -  -  -  )١,٩٩٣,٠٨٣(  -  -  ١,٩٩٣,٠٨٣  -  )١٤إيضاح (المحول إلى اإلحتياطي القانوني 

                  
  ٦٨٠,١٥٥,٣٦٧(  )١٣٠,٠٠٠,٠٠٠(  )٥٥٠,١٥٥,٣٦٧(  )٦٨٢,٠٨٥,٩٥٠(  -  -  ١,٩٩٣,٠٨٣  ١٢٩,٩٣٧,٥٠٠(  
                  

  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  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

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

-٧- 
 

  
تتمة - بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  األم الشركة يإجمالي حقوق الملكية لمساهم  

المسيطر غير  الحصة
   إجمالي حقوق  الملكية  عليها

  
 المالرأس 

  
 احتياطي قانوني

  
  احتياطي عام

احتياطي القيمة 
  المجموع مدورةأرباح   العادلة

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

  ٥,٠٩٥,٤٧٢,٩٤٦  ٢٨٢,٥٣٣,٣٥٤  ٤,٨١٢,٩٣٩,٥٩٢ ٣,٩٣٤,٤٧٤,٢٦٩  ٤٩,٧٥٥,٢٩٧  ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٣٨٢,٨٣١,٧٩٢  ٤١٥,٨٠٠,٠٠٠   ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
             

                  الدخل الشامل للسنة
  ١,٢٩٢,١٣٧,٠٣٩  ١٤١,٨٧٦,٣١٩  ١,١٥٠,٢٦٠,٧٢٠  ١,١٥٠,٢٦٠,٧٢٠  -  -  -  -  ربح السنة

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 
  )١٧,٠١٩,١٥٦(  )٥٨٩,٦٢٨(  )١٦,٤٢٩,٥٢٨(  -  )١٦,٤٢٩,٥٢٨(  -  -  -  المتاحة للبيع

  ١,٢٧٥,١١٧,٨٨٣  ١٤١,٢٨٦,٦٩١  ١,١٣٣,٨٣١,١٩٢  ١,١٥٠,٢٦٠,٧٢٠  )١٦,٤٢٩,٥٢٨(  -  -  -  الدخل الشامل السنة )الخسارة(ي إجمال
                  

  -  -  -  )١٠٣,٩٥٠,٠٠٠(  -  -  -  ١٠٣,٩٥٠,٠٠٠  )١٣إيضاح ( مجانيةإصدار أسهم 
  )٥٣٥,٨٠٠,٠٠٠(  )١٢٠,٠٠٠,٠٠٠(  )٤١٥,٨٠٠,٠٠٠(  )٤١٥,٨٠٠,٠٠٠(  -  -  -  -  )٢٢إيضاح ( ٢٠١١ نقدية لسنة أرباح اتتوزيع

المساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية 
  )٢٨,٧٥٦,٥١٩(  -  )٢٨,٧٥٦,٥١٩(  )٢٨,٧٥٦,٥١٩(  -  -  -  -  والرياضية 

  -  -  -  )١,٩٤٣,١٥٩(  -  -  ١,٩٤٣,١٥٩  -  )١٤ إيضاح( المحول إلى اإلحتياطي القانوني
                  
  ٥٦٤,٥٥٦,٥١٩(  )١٢٠,٠٠٠,٠٠٠(  )٤٤٤,٥٥٦,٥١٩( )٥٥٠,٤٤٩,٦٧٨(  -  -  ١,٩٤٣,١٥٩  ١٠٣,٩٥٠,٠٠٠(  
                  

  ٥,٨٠٦,٠٣٤,٣١٠  ٣٠٣,٨٢٠,٠٤٥  ٥,٥٠٢,٢١٤,٢٦٥  ٤,٥٣٤,٢٨٥,٣١١  ٣٣,٣٢٥,٧٦٩  ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٣٨٤,٧٧٤,٩٥١  ٥١٩,٧٥٠,٠٠٠  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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  التدفقات النقدية الموحدبيان 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   ٢٠١٣   2012 
 لایر قطري  لایر قطري إيضاحات  
     
    يةنشطة التشغيلاأل 

 ١,٢٩٢,١٣٧,٠٣٩   ١,٣٣٢,١٦٥,٨٢٣   ربح السنة
      :تعديالت للبنود التالية

 ١٢٤,١٧١,١٨٦  ١٤١,١٩٩,٨٦٧ ٦   إستهالك
 )٤٥,٧٢٠,٣٧٨(  )٣٩,٨٤٣,٧٠٨(    تمويلإيرادات 
  ١,٥١٧,٨٥٠   -  ٢٠   عقارات وآالت ومعدات قيمةإنخفاض في خسائر 

  -  ٧٦,٥٢٤  ١٠  مخصص المدينين التجاريين
  -   ٢٨٤,٢٣٧    خسارة من بيع عقارات وآالت ومعدات 

 ١٣,٥١١,٢٢٥   ١٥,٤٦٢,٨٥٥  ١٥  مكافاة نهاية الخدمة للموظفينلمخصص 

    ١,٣٨٥,٦١٦,٩٢٢   ١,٤٤٩,٣٤٥,٥٩٨ 
        : تعديالت راس المال العامل

  ١١٧,٨٢٥,٩٧٩    )١,٠٠٩,٦٦٤,٦٧٣(    مدينة  تجاريةذمم 
  )٤٩,٥٦٨,٥٤٨(    ٣٨,٩٧١,٤٣٠    أرصدة مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

  ٣٥٦,٦١٣    )١٥٥,٨٣١,٢١٦(    مخزون
 )١,٤٧٩,٠٥٨(   )١٩٧,٥٥٨(  من أطراف ذات عالقة أرصدة مستحقة

  ٦٧٣,٨٥٥,٥١٨    ٧٢٦,١٢٤,٤٣٠  طرف ذات عالقةل مستحقرصيد 
  )٣٩,٩٦٤,٥١١(    ٣٤,٩٨٠,٩٢٥    ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة 

          

  ٢,٠٨٦,٦٤٢,٩١٥    ١,٠٨٣,٧٢٨,٩٣٦    التشغيليةاألنشطة النقد من 
  )٢,٣٦١,٦٨٨(    )٤,٥٥٧,٥٧٣(  ١٥  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  ٤٧,٠٨٠,١٧٦    ٤٣,٤٥٨,١٨٣    فوائد محصلة
  ٢,١٣١,٣٦١,٤٠٣    ١,١٢٢,٦٢٩,٥٤٦    يةنشطة التشغيلاأل من التدفقات النقدية صافي 

 

          يةنشطة االستثماراأل
          

  -    ٢,٧١١,٣٨٤    متحصالت من بيع اصول ثابتة
  )٢٣٥,٤٦٥,٧٨٩(    )٢١٢,٣٨٤,٨٥٤(  ٦  عقارات وآالت ومعدات شراء
  )١٤٩,٧٥٧,٦٣٩(    )٢٩١,٤٢٥,٢٠٧(  ٧  موجودات مالية متاحة للبيع شراء

  )٣٨٥,٢٢٣,٤٢٨(    )٥٠١,٠٩٨,٦٧٧(    األنشطة االستثمارية يف ةالمستخدمالتدفقات النقدية صافي 
 

     األنشطة التمويلية

 )٤١٥,٨٠٠,٠٠٠(   )٥١٩,٧٥٠,٠٠٠(  ٢٢  لمساهمي الشركة االم مدفوعةأرباح توزيعات 

 )١٢٠,٠٠٠,٠٠٠(   )١٣٠,٠٠٠,٠٠٠(    للحصة غير المسيطر عليهاتوزيعات أرباح مدفوعة 

 )٥٣٥,٨٠٠,٠٠٠(   )٦٤٩,٧٥٠,٠٠٠(    األنشطة التمويلية  المستخدم فيصافي النقد 
 

 )٢٨,٢١٩,١٣١(    خالل السنة وما في حكمهفي النقد الزيادة ) النقص(صافي 
 ١,٢١٠,٣٣٧,٩٧٥ 

       
 

 ٣,٩٥٩,٦٦٢,٥٥٦    يناير ١في وما في حكمهالنقد 
 ٢,٧٤٩,٣٢٤,٥٨١ 

       
 

 ٣,٩٣١,٤٤٣,٤٢٥  ١٢   ديسمبر ٣١في  وما في حكمهالنقد 
  ٣,٩٥٩,٦٦٢,٥٥٦ 
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  الوضع القانوني والنشاط األساسي   ١
فبراير  ١٠ بتاريخ أسستقطرية هي شركة مساهمة ) "الشركة األم"أو  "الشركة"(") وقود("ق .م.ركة قطر للوقود شش  

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

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

وخدمات التموين للسيارات  يانتاجها وتحويلها من قطر للبترول ، الفحص الفن يتم يالت والمنتجات البترولية المكررة
أنشطتها  ولة قطر من خاللداخل دتعمل المجموعة . ىء والخدمات العقاريةبين الموانالنفط والغاز البحري وأنشطة نقل 

شركة وقود الدولية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة للقيام بأعمال اإلستثمارات  أيضاً  المجموعة أنشأت .التجارية
مشروع إلنشاء  وقود الدولية والتي أقامت مؤخراً هي شركة تابعة لشركة  وقود المملكةشركة . األجنبية للشركة األم

    .التجارية في المملكة العربية السعودية نيةاألبمحطات الوقود و 
  

  .٢٠١٤فبراير  ١٠اريخ تبقرار من مجلس اإلدارة بللمجموعة إصدار البيانات المالية الموحدة  تمت الموافقة على
  
  أسس اإلعداد والتوحيد  ٢
  

  أسس اإلعداد  ٢/١  
من مجلس المعايير  صادرةللتقارير المالية التم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية     

قانون الشركات  ذات الصلة من متطلباتاللجنة توضيحات المعايير الدولية للتقارير المالية و المحاسبية الدولية و 
  . ٢٠٠٢لسنة  ٥التجارية القطري رقم 

  
بإستثناء الموجودات المالية المتاحة للبيع التي طبقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،  الموحدة تم إعداد البيانات المالية    

  .تقاس بالقيمة العادلة
  

وفي عرض  المجموعةوهو العملة المستخدمة في أنشطة  تم إعداد البيانات المالية الموحدة باللایر القطري    
  .غير ذلكب يهوقد تم تقريب األرقام إلى أقرب لایر قطري بإستثناء ما يشار إل بياناتها المالية
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  تتمة - أسس اإلعداد والتوحيد  ٢
  

  أسس التوحيد  ٢/٢  
  . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١وشركاتها التابعة كما في شركة تشمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لل    

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

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

 السلطة على المؤسسة المستثمر فيها. 

  طها بالمؤسسة المستثمر فيهامخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من إرتبا. 

 القدرة على إستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على قيمة عائداتها. 

  
تقوم المجوعة بإعادة تقييم سيطرتها على المؤسسة المستثمر فيها وٕاذا أشارت الوقائع والظروف إلى تغيير في     

يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة . المذكورة أعاله الثالثة للسيطرة واحد أو أكثر من البنود
 تدرج الموجودات .سيطرتها على الشركة التابعة وينتهي بإنتهاء أو فقدان  السيطرة على الشركة التابعة

مل خالل السنة في بيان الدخل الشااإليرادات والمصاريف للشركة التابعة المقتناه أو المستبعدة و  والمطلوبات
  . الموحد من تاريخ بداية سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وحتى إنتهاء تلك السيطرة

  
 والحصةللمجموعة األم تعود األرباح والخسائر أو أي من بنود اإليرادات الشاملة األخرى على مساهمي الشركة     

تعد هذه البيانات . يطر عليهاللحصة غير المسحتى وٕان نتج عن ذلك عجز في الميزانية  عليها غير المسيطر
المالية الموحدة بإستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت واألحداث األخرى المتشابهة في الحاالت 

عند الضرورة يتم إدخال تعديالت في البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياساتها المحاسبية مع . المماثلة
يتم إستبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات . تلك المتبعة من قبل المجموعة

والمصورفات والتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية 
  .الموحدة
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  تتمة - أسس اإلعداد والتوحيد  ٢
  

  تتمة - أسس التوحيد  ٢/٢  
يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ الشراء ، وهو التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة ، ويتم     

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة للشركة األم ، . توحيدها حتى تاريخ توقف هذه السيطرة
األرصدة الداخلية للمجموعة والمعامالت واألرباح  يتم إستبعاد جميع. وذلك بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة

غير المحققة والخسائر الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة واألرباح بالكامل في البيانات المالية 
  .الموحدة

   
توزيع نسبة ٪ ، يتم ١٠٠إذا كانت ملكية الشركة التابعة اقل من  المسيطر عليهاغير يحتسب وجود الحصة     

  .من إجمالي الدخل الشامل للفترة ، حتى ولو كان ذلك سوف يؤدي إلى عجز المسيطر عليهاغير ة للحص
  

  :كالتالي إن الشركات التابعة الرئيسية المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة هي    
  

  نسبة المساهمة  دولة التأسيس  إسم الشركة التابعة 
      

  ٪٦٠  قطردولة   م.م.ذقطر لوقود الطائرات شركة 
  ٪١٠٠  قطردولة   و.ش.ش) فاحص(وقود لفحص السيارات شركة 
  ٪١٠٠  قطردولة   و.ش.وقود للخدمات البحرية ش شركة
  ٪١٠٠  قطردولة   و.ش.وقود الدولية ش شركة
  ٪١٠٠  المملكة العربية السعودية  و.ش.وقود المملكة ش شركة

  ٪١٠٠  قطردولة   و.ش.أرض الخليج العقارية ش
  

وٕاذا فقدت . حقوق ملكيةإن أي تغيير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم إحتسابه كمعاملة     
  :المجموعة السيطرة على الشركة التابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي

   
  ومطلوبات الشركة التابعة) وتشمل الشهرة(إلغاء تحقيق موجودات. 

  المسيطر عليهاإلغاء تحقيق القيمة الدفترية ألي من الحصص غير. 

 الملكيةحقوق  ضمنالمدرجة كمة من تحويل العمالت األجنبية و إلغاء تحقيق الفروقات المترا. 

 تحقيق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة. 

 تحقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به. 

  أو الخسارةتحقيق أي فائض أو عجز في الربح. 

 الخسارة أو  إعادة تبويب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقًا في إيرادات شاملة أخرى إلى الربح
 .أيهما أنسب ، أو األرباح المدورة
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  المعايير والتفسيرات الجديدة  ٣
    
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الجديدة والمعدلة الصادرة حتى  السياسات المحاسبية واإلفصاحات المحاسبية  ٣/١  

مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات الموحدة إعداد البيانات المالية  فيالمتبعة  المحاسبيةإن السياسات   
التي التالية بإستثناء المعايير الجديدة والمعدلة  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة المالية  الموحدة المالية

يناير  ١السارية المفعول إعتبارًا من و أصدرت مؤخرًا من قبل لجنة المعايير المحاسبية الدولية ولجنة التفسيرات 
  :كالتالي ٢٠١٣

  
  )تعديالت(عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى : ١المحاسبة الدولي  معيار    

د التي  تعرض في اإليرادات الشاملة تغير من تصنيف البنو  ١إن التعديالت في معيار المحاسبة الدولي   
التي يمكن إعادة تبويبها إلى الربح أو الخسارة في تاريخ مستقبلي بصورة منفصلة  البنود تعرضسوف . األخرى

أي تأثير على  للتعديلولذلك ليس  يؤثر التعديل على العرض فقط. عن البنود التي سوف لن يعاد تبويبها أبداً 
  .المركز المالي للمجموعة أو على أدائها

  
  )معدل(مكافَات الموظفين :  ١٩الدولي  المحاسبةمعيار     

تتراوح هذه التعديالت . ١٩معايير المحاسبة الدولية تعديالت عديدة لمعيار المحاسبة الدولي  لجنةلقد أصدرت   
. إلى توضيحات بسيطة وٕاعادة صياغة البرنامجمن موجودات من إزالة َالية اإلدارة ومفهوم العائدات المتوقعة 

  .تأثير على المركز المالي أو على أداء المجموعةليس لها  التعديالت هذه
  

  )٢٠١١المعدل في (اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة :  ٢٨الدولي  المحاسبةمعيار  
اإلفصاح عن الحصص في  ١٢الترتيبات المشتركة والمعيار الدولي  ١١الدولي للتقارير المالية  للمعيارنتيجة   

اإلستثمارات في الشركات الزميلة إلى  ٢٨، تمت إعادة تسمية معيار المحاسبة الدولي أخرى مؤسسات
اإلستثمارات في اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ، ويصف تطبيق طريقه الملكية على 

ليس لهذا التعديل أي تأثير على البيانات المالية الموحدة . المشاريع المشتركة باإلضافة إلى الشركات الزميلة
  .للمجموعة

  
تعديالت  –اإلفصاحات ، تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية :  ٧المالية  للتقاريرالمعيار الدولي   

   ٧على المعيار الدولي 
 تسوية لألدوات الماليةه التعديالت تتطلب من المؤسسة اإلفصاح عن المعلومات حول الحق إلجراء هذ  

هذه اإلفصاحات سوف تزود المستخدمين ). مثًال ، ترتيبات الضمانات اإلضافية(المتعلقة بذلك  والترتيبات
اإلفصاحات الجديدة . على المركز المالي للمؤسسة الصافيمفيدة في تقييم تأثير ترتيبات حساب  بمعلومات

. العرض: األدوات المالية  ٣٢مطلوبة لجميع األدوات  المالية المدرجة التي تتم تسويتها وفقًا لمعيار المحاسبة 
الخاضعة لترتيبات إجمالي الصافي السارية المفعول أو المدرجة تنطبق اإلفصاحات أيضًا على األدوات للمالية 

هذه التعديالت سوف لن . ٣٢المحاسبة الدولي  لمعيارية مماثلة  بغض النظر عن أن تسويتها تتم وفقًا إتفاق
  .تؤثر على المركز المالي للمجموعة أو على أدائها
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  تتمة - المعايير والتفسيرات الجديدة  ٣

  
  تتمة - ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الجديدة والمعدلة الصادرة حتى  السياسات المحاسبية واإلفصاحات المحاسبية  ٣/١  

  
  البيانات المالية الموحده :  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 

البيانات المالية الموحدة والمنفصلة الذي  ٢٧يحل محل الجزء من معيار المحاسبة الدولي  ١٠المعيار الدولي   
 –التوحيد  ١٢وكذلك يتناول المعيار األمور التي أثيرت في التفسير . للبيانات المالية الموحدة المحاسبةيتناول 

نموذجًا وحيدًا للسيطرة وينطبق على جميع  ينشئ ١٠إن المعيار الدولي . خاصةمؤسسات األغراض ال
من اإلدارة  ١٠لدولي تتطلب التغيرات التي أدخلها المعيار ا. المؤسسات بما فيها مؤسسات األغراض الخاصة 

األم ،  الشركة أن تمارس تقديرا هامًا لتحديد المؤسسات التي تقع تحت السيطرة وبالتالي يجب توحيدها من قبل
 ١٠في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي . ٢٧مقارنة بالمتطلبات التي كانت في معيار المحاسبة الدولي 

  .١٠وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  تسيطـر على شركاتهـا التابعةقدرت المجموعـة أنها ) ٢٠١٣يناير  ١(
          

 ١يسري مفعوله للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد (الترتيبات المشتركة :  ١١المعيار الدولي للتقارير 
  )٢٠١٣يناير 

 ١٣الحصص في المشاريع المشتركة والتفسير  ٣١يحل محل معيار المحاسبة الدولي  ١١الدولي  المعيار  
يستبعد خيار  ١١المعيار الدولي . المساهمات غير النقدية من قبل الشركاء –المؤسسات تحت إدارة مشتركة 

ن المؤسسات تحت إدارة بدًال من ذلك فإ. المحاسبة للمؤسسات تحت إدارة مشتركة بإستخدام التوحيد التناسبي
هذا المعيار ليس له . مشتركة التي تستوفي تعريف المشروع المشترك يجب المحاسبة لها بإستخدام طريقة الملكية

  .أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  
  اإلفصاح عن الحصص في مؤسسات أخرى :  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية   
فيما يتعلق  ٢٧جميع اإلفصاحات التي كانت سابقًا في معيار المحاسبة الدولي  ١٢الدولي يضم المعيار   

ومعيار  ٣١بالبيانات المالية الموحدة، وكذلك جميع االفصاحات التي كانت سابقًا ضمن معيار المحاسبة الدولي 
الترتيبات المشتركة تتعلق هذه االفصاحات بحصص أي مؤسسة في الشركات التابعة و . ٢٨المحاسبة الدولي 

ت شركا للمجموعةغير مطلوبة حيث ال توجد  االفصاحات الجديدة إن. والشركات الزميلة والمؤسسات الهيكلية
  .تابعة لها حصص غير مسيطرة هامة
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  تتمة - المعايير والتفسيرات الجديدة  ٣

     
  تتمة - ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الجديدة والمعدلة الصادرة حتى  السياسات المحاسبية واإلفصاحات المحاسبية  ٣/١  
  

  قياس القيمة العادلة: ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 
ينشىء مصدرًا وحيدًا للتوجيه بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية لجميع قياسات القيمة  ١٣المعيار الدولي   

ان تستخدم القيمة العادلة ، ولكن يقدم  المجموعةندما يتعين على ال يتغير ع ١٣إن المعيار الدولي . العادلة
يمة العادلة توجيهًا عن كيفية قياس القيمة العادلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية وذلك عندما تكون الق

نتيجة لتوجيه المعيار الدولي . القيمة العادلة كسعر للخروج ١٣يعرف المعيار الدولي . مطلوبة أو مسموح بها
إفصاحات  ١٣أيضًا يتطلب المعيار الدولي . قامت المجموعة بإعادة تقييم سياساتها لقياس القيم العادلة ١٣

  .لقيمة العادلة للمجموعةعلى قياسات ا جوهرياً لم يؤثر  ١٣إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية . جديدة
  

  :التحسينات المضمنة ولكن ليس لها أي تأثير على المركز المالي وأداء المجموعة
  

  عرض البيانات المالية : ١معيار المحاسبة الدولي 
. طوعية والحد األدنى من بيانات المقارنة المطلوبةتهذا التحسين الفرق بين بيانات المقارنة اإلضافية ال يوضح  

  .، إن الحد االدنى المطلوب من بيانات المقارنة هو الفترة السابقة عموماً 
  

  العقارات واَالالت والمعدات :  ١٦معيار المحاسبة الدولي 
هذا التحسين أن قطع الغيار االساسية ومعدات الخدمة التي تستوفي تعريف العقارات واَالالت والمعدات  يوضح  

  .ال تعتبر بضاعة
  

  العرض –األدوات المالية : ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
يوضح هذا التحسين أن ضرائب الدخل الناشئة من التوزيعات لمالكي الحقوق يتم الحساب لها وفقًا لمعيار   

  .ضرائب الدخل ١٢ الدوليالمحاسبة 
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  تتمة – المعايير والتفسيرات الجديدة  ٣
  

  تتمة - ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الجديدة والمعدلة الصادرة حتى  المحاسبية السياسات المحاسبية واإلفصاحات  ٣/١  
  

تنـوي . المعايير التي أصدرت ولم يسري مفعولهـا بعـد حتـى تـاريخ إصـدار البيانـات الماليـة الموحـدة للمجموعـة مـذكورة أدنـاه  
  . المجموعة تطبيق المعايير ، إذا كانت الزمة ، عندما تصبح سارية المفعول

  
  تاريخ السريان الموضوع

  -  )المراحل األولى والثانية( األدوات المالية – ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠١٤يناير  ١  )٢٧، ومعيار المحاسبة الدولي  ١٢، والمعيار الدولي  ١٠تعديالت للمعيار الدولي (مؤسسات االستثمار 

  ٢٠١٤يناير  ١  )تعديالت(المطلوبات المالية و تسوية الموجودات  – ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
  ٢٠١٤يناير  ١  الضرائب - ٢١التفسير 

  ٢٠١٤يناير  ١  )تعديالت(تقات واستمرار محاسبة التحوط شتجديد الم – ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
         

 

  الهامةاسبية حص السياسات الملمخ  ٤
البيانات المالية الموحدة في هذه بإستمرارية في جميع الفترات المعروضة لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه   

  .، وقد تم تطبيقها من قبل شركات المجموعة
  

  تجميع األعمال والشهرة
جمالي المبلغ المحول ويقاس إل اإلستحواذوتقاس تكلفة  اإلستحواذبإستخدام طريقة  على تجميع األعمالتم المحاسبة ت  
لكل إستحواذ ،  .الشركة المستحوذ عليهافي  وقيمة أي حصة غير مسيطر عليهافي تاريخ اإلستحواذ القيمة العادلة ب

تختار المجموعة لقياس الحصة غير المسيطر عليها في الشركة المستحوذ عليها القيمة العادلة أو الحصة من صافي 
جيلها كمصاريف عند تحملها وتدرج ضمن التكاليف المتعلقة باإلستحواذ يتم تس. موجودات الشركة المستحوذ عليها

  .المصاريف العمومية واإلدارية
  

المالية للتبويب والتخصيص المناسب  الموجودات والمطلوبات، تقوم بتقييم  عند قيام المجموعة باإلستحواذ على شركة  
المشتقات المتضمنة في ويتضمن ذلك فصل . اإلقتصادية ذات الصلة في تاريخ اإلستحواذ وفقًا لشروط التعاقد والظروف

  .الشركة المستحوذ عليهاالعقد مع 
  

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

  
المبالغ . اإلستحواذ تاريخأي مبالغ محتملة سوف تحول من قبل الشركة المستحوذ عليها يتم تسجيلها بالقيمة العادلة في   

، األدوات  ٣٩المحتملة تصنف كأصل او كإلتزام والتي تقيم تعتبر أداة مالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
ير في والقياس ، ويتم قياسها بالقيمة العادلة وأي تغييرات في القيمة العادلة تدرج كربح او خسارة أو كتغ التحقيق: المالية

تقاس بإستخدام  ٣٩ال يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  المحتملإذا كان المبلغ . اإليرادات الشاملة األخرى
لمحتملة المصنفة كحقوق ملكية ال تتم إعادة قياسها والتسوية الالحقة المبالغ ا. يار الدولي للتقارير المالية المحاسبيةالمع

  .يتم المحاسبة عليها ضمن حقوق الملكية



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

                                                                              ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  كما
  

  

-١٦- 
 

  
  تتمة -الهامة اسبية حالسياسات الم لخصم  ٤

  

  تتمة -  تجميع األعمال والشهرة
صافي  على عليها مسيطرغير ال للحصة زيادة المبلغ المحول والمبلغ المقدروالتي تعتبر تقاس الشهرة أوليًا بالتكلفة   

الشركة التابعة  موجوداتإذا كان المبلغ اقل من القيمة العادلة لصافي . المطلوباتالشركة المحددة المقتناة و  موجودات
    .الخسارةأو الفرق في الربح  تحقيق المقتناة يتم

 اإلنخفاضوألغراض إختبار . مةمتراك إنخفاضبعد اإلعتراف األولي ، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقص أي خسائر     
لنقد في المجموعة والمتوقع أن المدرة لوحدات اللكل  اإلستحواذتجميع األعمال من تاريخ  عن الناتجةتخصص الشهرة 

مرتبطة بتلك  شركة المستحوذ عليهامن التجميع بغض النظر عما إذا كانت هناك خسائر أو إلتزامات أخرى لل تفيدتس
    .الوحدات

ة تسجل الشهرة المرتبطة من هذه الوحد عمليةوعندما يتم اإلستغناء عن  على الوحدات المدرة للنقدالشهرة توزيع  عند    
س وتقا. الناتجة من اإلستبعاد التي تم اإلستغناء عنها بالقيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة بالعملية

القيم النسبية للعمليات المستبعدة والحصة المحتفظ بها من وحدة توليد  بناء على الشهرة المستبعدة في هذه الحاالت
    .النقد

  العمالت األجنبية  
 حدوث خفي تاريالسائدة يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنيبة والعملة التشغيلية بإستخدام معدالت صرف العملة   

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

  .تاريخ نهاية السنة في بيان الدخل الموحد
  

يل الفرق في قيمة األوراق المالية المحتفظ بها بالعمالت األجنبية والمصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع مابين ليتم تح  
يتم عرض التغيرات الناتجة عن عمليات التحويل . التغيير في قيمة التكلفة المطفأة والتغيرات األخرى في القيمة الدفترية

و الخسارة في حين يتم عرض التغيرات الناتجة عن التغيرات في القيمة الدفترية في قيمة التكلفة المطفأة في بيان الربح أ
  .في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد

  

للموجودات غير المالية مثل حقوق الملكية المصنفة كحقوق متاحة للبيع في العملة األجنبية يتم عرض فروقات تحويل   
     .بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد

  اإليراداتتحقيق   
 يتم تحقيق اإليرادات بالقدر الذي يحتمل معه تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوقة  

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق استالمه ويؤخذ في . ، بغض النظر عن متى يتم دفع المبلغ
تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات إيرادتها مقابل . شروط الدفع التعاقدية المحددة واستبعاد الضرائب أو الرسوم اإلعتبار

وقد حددت المجموعة أنها تعامل كطرف أصيل في (أو وكيل معايير معينة وذلك لتحديد هل هي تحمل طرف أصيل 
يق الخاصة المبينة أدناه يجب استيفاؤها أيضًا قبل أن إن معايير التحق. في جميع ترتيبات إيراداتها) جميع ترتيباتها
    .تحقق اإليرادات

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

  .البضاعة
  

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



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

                                                                              ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  كما
  

  

-١٧- 
 

  

  تتمة -الهامة  حاسبيةالسياسات الم لخصم  ٤
  

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

  .السيارات وخدمات أخرى في محطات وقود للسيارات
  

  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 . تسجل إيرادات الفائدة باستخدام سعر الفائدة الفعلي
، للوصول إلى  أيهما أنسبة على مدى العمر المتوقع لآلداة المالية أو فترة أقصر، أو إيرادات التدفقات النقدية المستقبلي

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

  
  إيرادات األرباح الموزعة   
إلستخدام قيمة األرباح وهو عمومًا عندما يصادق المساهمون  المجموعةدما ينشأ حق عن األرباح الموزعة تدرج إيرادات  

  .على توزيع األرباح
  

  إيرادات اإليجارات  
على مدى مدة  القسط الثابتتحتسب على أساس و تنشأ من إيجارات تشغيلية على عقار إستثماري  إيرادات اإليجارات  

  .طبيعتها التشغيليةب باإليجار وتدرج ضمن اإليرادات بس
  

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

عندما تتعلق المنحة بدعم مصاريف معينة تدرج المنحة كإيرادات على مدى الفترة الالزمة الستالم . ىسوف تراع منحها
بيان في تقيد  أصلبالنسبة للمنح المتعلقة بأي . المنحة بصورة منتظمة لمعادلة التكاليف التي قدمت المنحة لتعويضها

  . ذات الصلة لألصلوقعة الدخل بأقساط سنوية متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المت
  

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

  .هناك خيار بديل يستخدم أحيانًا لتسجيل المنحة واألصل بقيمة إسمية. لقيمة العادلةوذلك لتسجيل المنحة واألصل با
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  تتمة -اسبية الهامة حالسياسات الم لخصم  ٤
  

  معداتعقارات وآالت   
إن ( القيمة في ، بعد خصم االستهالك المتراكم أو أي خسائر إنخفاض تدرج العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة  

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

  . تاجية محددة وتقوم باستهالكها وفقًا لذلكتدرج المجموعة هذة األجزاء كموجودات فردية بأعمار إن
  

  :على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات كالتالي القسط الثابتيحتسب االستهالك على أساس   
  سنة   ٢٠ – ١٠          مباني وبنى تحتية
  سنة   ٢٠ – ١٠          اآلالت والمعدات
  سنوات   ١٠ – ٥                   أثاثو مكتبية سيارات ومعدات 

  سنة     ٢٠                سفن
  

 واإلصالح الفحصو  ، الرئيسية الصيانة أعمال      

 أو الموجودات تكلفة استبدال تشمل إصالحات أوالفحص  وعمليات ، والتجديدات الرئيسية الصيانة أعمال على اإلنفاق  
تقوم  التي الرئيسية الفحص برامج ذلك في بما( الشامل وتكاليف االصالح الفحص تكاليفموجودات و  من أجزاء

وتم  منفصل بشكل تستهلك كانت التي ، لأص من جزء أو لأص استبدال عند .)البحرية السفن على بإجراءها المجموعة
 رسملة يتم ،المجموعة  إلى تتدفق سوف بالبند مرتبطة مستقبلية اقتصادية منافع أن المرجح من وأنه ، إنخفاضه
جزء من أصل والذي لم يكن يعتبر مكون منفصل وال يتم إستهالكه بشكل منفصل ، يتم إستخدام  عند إستبدال. النفقات

المرتبطة ببرامج  الصيانةتكاليف . قيمة اإلستبدال لتقدير القيمة الدفترية لألصل والذي تم تخفيضه بشكل غير مادي
تكاليف اإلصالح والصيانة اليومية . يانة القادمتاريخ الص حتىالصيانة الكبيرة يتم رسملتها ويتم إطفاؤها خالل الفترة 

  .األخرى يتم تسجيلها كمصروفات عند تحملها
  

 المخزون

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

 .يشتمل المخزون على المنتجات البترولية وقطع الغيار والمواد المستهلكة كما في تاريخ بيان المركز المالي
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  تتمة -الهامة اسبية حالسياسات الم لخصم  ٤
  

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

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

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

  . )إن وجد( مخصومًا منها أي مخصص إطفاء
  

 وما في حكمهالنقد 

في بيان التدفقات النقدية الموحد يتكون من األرصدة البنكية والنقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل  وما في حكمهالنقد 
 .أو أقل يومتسعين مستحقة خالل 

 
  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 بوضوح في اإلتفاقية
  

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

  
 

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

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

  . كإيراد في فترة تحققها
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  تتمة -الهامة اسبية حالسياسات الم لخصم  ٤
    

  )بإستثناء الشهرة( غير المالية لموجوداتقيمة ا إنخفاض
في حالة ). أو وحدة مدرة للنقد(تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان مركز مالي بتقدير وجود مؤشر على إنخفاض أصل 

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

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

إذا كانت القيمة  .موجودات ، إذا كان ذلك يتم إختيار إنخفاض األصل كجزء من الوحدة المدرة للنقد المتعلق بها
الوحدة المدرة للنقد / إعتبار األصلالدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد اعلى من القيمة الممكن إستردادها يتم 

  .قيمتها إلى القيمة الممكن إستردادهاخفض ويتم  منخفضة القيمة
  

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

إذا تم تحديد أية معامالت يتم . صفقات السوق بعين اإلعتبارالقيمة العادلة ناقص تكاليف البيع ، يتم أخذ أحدث 
لمدرجة او حتسابات تتم بإستخدام مكررات التقييم وأسعار أسهم الشركات العامة ااإل. إستخدام طريقة تقييم مناسبة

  .مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتوفرة
  

 الشهرة

  .قيمتها إنخفاضظروف تشير إلى احتمالية وعند وجود ديسمبر  ٣١كما في  قيمة الشهرة سنوياً  نخفاضيتم اختبار ا
  

التي تتعلق بها ) أو مجموعة من الوحدات( مدرة للنقدلكل وحدة  القابلة لإلستردادالقيمة بتقييم القيمة  إنخفاضويحدد  
عتراف بخسائر نقد عن القيمة الدفترية يتم اإلالمدرة للوحدة المن  القابلة لإلستردادحالة انخفاض القيمة  يوف. الشهرة

  .المستقبلقيمة الشهرة في  إنخفاض مخصصات وال يمكن رد. القيمة إنخفاض
 

  ياس الالحقالتحقيق المبدئى والق –األدوات المالية   
  

  الموجودات المالية  
 

  التحقيق والقياس المبدئي  
خالل  من يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة ٣٩نطاق معيار المحاسبة الدولي  ضمنالموجودات المالية   

أو كمشتقات  للبيع، استثمارات مالية متاحة  ، استثمارات محتفظ بها لالستحقاق ، قروض وذمم مدينة الربح أو الخسارة
تحـدد المجموعة تصنيف موجوداتها المالية عند . ، حسبما يكون مالئماً  مصنفة كأدوات للتحوط في معاملة تحوط فعلية

  . إدراجها المبدئي
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  تتمة -الهامة اسبية حالسياسات الم لخصم  ٤

    
  تتمة – التحقيق المبدئى والقياس الالحق –المالية  األدوات  

  

  تتمة  – الماليةالموجودات   
  تتمة  – التحقيق والقياس المبدئي  
المعاملة بإستثناء في حالة الموجودات المالية المسجلة  تكاليفجميع الموجودات المالية تدرج مبدئيًا بالقيمة العادلة زائد   

  . خالل الربح أو الخسارة من بالقيمة العادلة
  

يعات التي تتطلب تسليم الموجودات في التاريخ الذي تحدده النظم أو تدرج في تاريخ المتاجرة جميع المشتريات أو المب  
  .)صفقات الطرق العادية(األعراف بالسوق 

  

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

   

  :الالحق للموجودات المالية على تبويبها كالتالي القياسيعتمد   
  

  القروض الذمم المدينة
ديد وهي غير مدرجة في سوق جالقروض والذمم المدينة هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للت

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

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

  المالية المتاحة للبيع الموجودات
إستثمارات األسهم المصنفة متاحة للبيع هي تلك غير . المتاحة للبيع على إستثمارات في األسهم الموجوداتتشتمل   

  .المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو مصنفة بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة
  
لخسائر غير المحققة المتاحة  للبيع بالقيمة العادلة وتدرج األرباح أو ا الموجودات، يعاد قياس  بعد القياس المبدئي  

حتى إلغاء تحقيق االستثمار، وعند ذلك تدرج األرباح أو الخسائر في  القيمة العادلةكإيرادات شاملة أخرى في احتياطي 
من احتياطي المتراكمة  الخسائرإيرادات التشغيل األخرى أو يقرر أن االستثمار انخفضت قيمته ، وعند ذلك يتم تحويل 

المتاحة للبيع تسجل كإيرادات فوائد  الموجوداتالفوائد المكتسبة أثناء ملكية . الموحد ان الدخلإلى بي القيمة العادلة
  .بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية
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  تتمة –الهامة اسبية حالسياسات الم لخصم  ٤  
  

  تتمة – التحقيق المبدئى والقياس الالحق –األدوات المالية   
  

  تتمة  – الموجودات المالية  
 

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

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

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

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

بالنسبة للموجودات المالية التي أعيـد تصـنيفها مـن متاحـة للبيـع ، فـإن القيمـة العادلـة الدفتريـة فـي تـاريخ إعـادة التصـنيف 
تصبح التكلفة المطفأة الجديدة وأي أرباح أو خسائر علـى األصـول المسـجلة فـي حقـوق الملكيـة يـتم إطفاؤهـا إلـى األربـاح 

أي فــرق بــين التكلفــة المطفــأة الجديــدة وقيمــة . ر بإســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــيلإلســتثما العمــر المتبقــيأو الخســائر علــى 
الحقـــًا إذا تـــم تحديـــد أن األصـــل  .اإلســـتحقاق يـــتم إطفاؤهـــا علـــى العمـــر المتبقـــي لألصـــل بإســـتخدام ســـعر الفائـــدة الفعلـــي

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

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

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

أو القيمة القصوى يتم قياس االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات . المجموعةبها 
  .للمبلغ الذي يمكن أن يطلب من المجموعة سدادها ، أيهما أقل
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  تتمة –اسبية الهامة حالسياسات الم ملخص  ٤
  

  تتمة –التحقيق المبدئي والقياس الالحق  –األدوات المالية 
      

  تتمة –القياس الالحق 
          

  تتمة –المالية المتاحة للبيع الموجودات 
  

  إنخفاض قيمة الموجودات المالية
  

، تقوم المجموعة بالتقييم لتحديد وجود أي دليل موضوعي بأن موجودات مالية أو  للمركز المالي بيانفي تاريخ كل   
فقط  قيمتها إنخفضتتعتبر أن موجودات مالية أو مجموعة موجودات مالية . مجموعة موجودات مالية انخفضت قيمتها

وأن ") حادث خسارة("دات ي للموجو إذا  وجد دليل على االنخفاض نتيجة لحادث واحد أو أكثر وقع بعد التحقيق المبدئ
ث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية للموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية وأنه تحد

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

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

  

في تاريخ كل بيان للمركز المالي تقوم المجموعة بالتقييم لتحديد وجود دليل موضوعي النخفاض قيمة استثمار مالي أو   
  .مجموعة استثمارات مالية

  

في حالة االستثمارات في األسهم المصنفة متاحة للبيع ، يؤخذ في االعتبار أي انخفاض هام أو مستمر في القيمة   
مقارنة بالفترة التي " المستمر"مقارنة بالتلكفة األصلية لالستثمار و" الهام"يتم تقييم . العادلة لالستثمار إلى أقل من تكلفته
 -  إذا وجد أي دليل كهذا ، يتم تحويل الخسارة المتراكمة المحتسبة. تكلفته األصليةاستمرت فيها القيمة العادلة أقل من 

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

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

  

استخدام معدل الفائدة يستمر تحميل فائدة الدخل المستقبلية بناء على القيمة الدفترية المخفضة لألصول وتحمل ب  
يسجل دخل الفائدة باعتباره جزء من . نخفاضالمستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسائر اإل

إذا ارتفعت القيمة العادلة ألداء الدين في سنة الحقة ويمكن ربط ذلك االرتفاع بشكل موضوعي لحدث . الدخل التمويلي
 .الموحد الدخل بيانعبر  نخفاضفي قائمة الدخل تعكس خسائر اإل فاضنخبعد االعتراف بخسائر اإل
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  تتمة –اسبية الهامة حالسياسات الم ملخص  ٤
  

  تتمة –التحقيق المبدئي والقياس الالحق  –األدوات المالية 
  

  المطلوبات المالية  
  

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

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

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

  
  .دة دائنة تجارية وذمم دائنة أخرىمجموعة على أرصلل المالية مطلوباتالتشتمل   

  
  عقود الضمانات المالية  
قود التي تتطلب أداء مدفوعات وسدادها إلى طرف العقد مقابل عقود الضمانات المالية الصادرة من المجموعة هي الع  

يتم االعتراف بعقود . تكبد خسارة نتيجة إلخفاق المدين في السداد في تاريخ االستحقاق وفقا لشروط أداة الدين
الحقًا ، . بتكلفة المعاملة المنسوبة مباشرة إلى إصدار الضمانويعدل كالتزام بالقيمة العادلة  الضمانات المالية مبدئياً 

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

  
  
  إلغاء التحقيق  
عندما تستبدل مطلوبات . في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام بالمطلوباتيلغى تحقيق المطلوبات المالية   

،  بشكل جوهري أو أن يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشروط مختلفة جوهرياً  مالية حالية من نفس المقرض
يتم تحقيق الفرق في . ت الجديدةوتحقيق للمطلوبا يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية

  .الموحد القيمة الدفترية في بيان الدخل
  
  

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

وذلك  الصافي  أساس على التسوية في الرغبة تتوفر وأن المحققة المبالغ لتسوية المفعول ساري قانون حق الكـهن كان
  .الوقت نفس في المطلوبات وتسدد الموجوداتبأن تحقق 
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  تتمة –مخصص السياسات الماسبية الهامة   ٤
  

  تتمة - التحقق المبدئي والقياس الالحق األدوات المالية  
  

  المالية لألدوات القيمة العادلة  
تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أسواق نشطة في تاريخ بيان المركز المالي بالرجوع إلى األسعار   

أسعار العرض للمراكز اآلجلة وأسعار الطلب للمراكز (المتداولة بالسوق أو األسعار التي يعرضها التجار لصفقاتهم 
  .بدون أي أقتطاع لتكلفة المعاملة) المكشوفة

  
هذة  ،  مالئمةدلة باستخدام تقنيات تقييم يتم تحديد القيمة العا، بالنسبة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشطة   

  :التقنيات قد تشمل التالي
 .استخدام معامالت حديثة باألسعار الحرة في السوق*   

 .الرجوع إلى القيمة العادلة ألداة أخرى مشابهة إلى حد كبير*   

  .أو نماذج تقييم أخرى حليل التدفقات النقدية المخصومةت*   
  

  المخصصات
نتيجة لحدث سابق وأنه يحتمل أن ) قانوني أو حكومي(كون لدى المجموعة إلتزام حالي يمخصصات عندما  سجلت

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

تظهر مصروفات أي مخصص في بيان . اإلسترداد كموجودات منفصلة ولكن فقط عندما يكون اإلسترداد مؤكدًا فعالً 
  .أي إستردادالدخل بعد خصم 

  
  منافع الموظفين  
 ١٤المعدل رقم تحتسب المجموعة مخصصًا لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها وفقًا لعقود العمل وقانون العمل القطري   

على المطلوبات المحتملة الناتجة  يتم التسجيل وٕاستحقاق الموظفين لإلجازة السنوية والمدة المقضية بناءً  .٢٠٠٤لسنة 
مؤداة من الموظفين حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد ، تدرج هذه المستحقات في المطلوبات عن الخدمات ال

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

لقانون التأمين اإلجتماعي لسنة يتم تسجيل المساهمات في هيئة التقاعد والتأمين اإلجتماعي للموظفين القطريين وفقًا   
  . كمصروفات في بيان الدخل الموحد عند تحققها ٢٠٠٩
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  تتمة -مخصص السياسات الماسبية الهامة   ٤
  
  لسهم ل العائد  
دية بالشركة األم على المتوسط اللسهم بتقسيم صافي ربح السنة العائد لحاملي األسهم الع األساسي العائديحتسب   

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

  .ة المحتملة إلى أسهم عاديةية المخففم العاداألسهم العادية التي سوف تصدر عند تحويل جميع األسه
  

  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  
والمتعلقة بالبضائع أو الخدمات المستلمة بمجرد استحقاقها بغض النظر مستقبًال يتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع   

   .من الموردينعن استالم أو عدم استالم الفواتير 
    
  التقارير القطاعية    
، أو توفير ) قطاع تجاري(المجموعة ويعمل إما في توفير منتجات أو خدمات  يمكن تمييزه ضمنالقطاع هو قسم   

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

  
يتم تحديد قطاعات . ٢٤تعرض البيانات القطاعية بالنسبة لقطاعات المجموعة التجارية والجغرافية في اإليضاح   

إعتمد إعداد التقارير القطاعية للمجموعة مبدئيًا على  .بناء على الهيكل اإلداري والتقارير الداخلية للمجموعة األعمال
  .ًء على هيكل إدارة المجموعة وٕاعداد التقارير الداخليةيتم تحديد قطاعات األعمال بنا. قطاعات األعمال

 

 المحاسبية الهامة إلفتراضاتاألحكام والتقديرات وا   ٥

تؤثر على المبالغ الخاصة  وٕافتراضاتأحكام وتقديرات  إتخاذمجموعة من اإلدارة لل الموحدةالمالية  البياناتيتطلب إعداد   
. الموحدةالمالية  البياناتباإليراد والمصروفات واألصول وااللتزامات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة في تاريخ إعداد 

والتقديرات قد يؤدى إلى مخرجات تتطلب تعديالت هامة على القيمة الدفترية  اإلفتراضاتإال أن عدم التأكد من هذه 
  .م متأثر بها في فترات مستقبليةألصل أو التزا
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 تتمة - المحاسبية الهامة اإلفتراضاتاألحكام والتقديرات و    ٥
 

  األحكام  
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة أصدرت اإلدارة األحكام اآلتية والتي كان لها آثار جوهرية على المبالغ   

   :بها في البيانات المالية الموحدةالمعترف 
  

  اإليجار التشغيلي  إلتزامات
  :المجموعة كمؤجر

  :مبين في التالي هو كما تشغيلي مختلفة تحت خطوط أعمال مختلفة دخلت المجموعة في تعاقدات إيجار  
  

 .الوقودفي محطات  التجاريةحات ساالم   . أ  

 .المشتركةالمشاريع و و الدوليين  يينلعمالء المحللالديزل  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

 ).مسيعيد سدرة سدرة رأس لفان و(السفينتين 
 

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

   .يتم تسجيلها كإيجارات تشغيلية
  

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

 .لاللتزامات المحتملة تتضمن حكمًا في ممارسة تقدير هام و استخدام التقديرات لمخرجات األحداث المستقبلية
  

 تصنيف األوراق المالية االستثمارية

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

إذا تم حيازتها أساسا لغرض الربح القصير " لخسارةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا"المجموعة بتصنيف االستثمارات 
 بتسجيل المجموعةتقوم ". متاحة للبيعكاستثمارات "يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى . النقدتوليد  األجل و

 أثير كبير علىت ممارسةللمجموعة  الستثمار في األسهم واألوراق المالية واالستثمار في شركة زميلة فقط عندما يمكنا
  .للبيع ت متاحةعلى أنها استثمار  االستثمار تصنفيتم بغض النظر عن حصة الملكية، و  ، الشركات المستثمر بها هذه
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 تتمة - المحاسبية الهامة اإلفتراضاتاألحكام والتقديرات و    ٥

  

  التقديرات و اإلفتراضات 

األساسية المتعلقة بالمستقبل و الموارد األساسية للتقدير في تاريخ بيان المركز المالي الموحد والتي لها  إن اإلفتراضات
لية الالحقة يتم خطر كبير في حدوث تغيير جوهري على القيمة الدفترية للموجودات و المطلوبات خالل السنة الما

ة أساسًا على محددات متوافرة عند اعداد البيانات المالية إن افتراضات و تقديرات القيمة المجموع. شرحها في األسفل
إال أنه يمكن تغير الخصائص الحالية و اإلفتراضات ِبان التطورات المستقبلية تبعًا لتغيرات و خصائص . الموحدة

  .يتم أخذ هذه التغيرات في الحسبان عند وقوعها، السوق والتي ليس للمجموعة سيطرة عليها 
  

  تدني قيمة الموجودات غير المالية 
يحدث اإلنخفاض عندما تقل القيمة المتوقع الحصول عليها و التي تساوي القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع أو 

  .عن القيمة الدفترية للموجودات أو الوحدات المدرة للنقد، أيهما أكبر ، قيمتها في اإلستخدام 
  

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

دفقات النقدية من موازنة للخمس سنوات الالحقة تنتج الت. اإلستخدام يكون بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة
وال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة غير الملزمة بالنسبة للمجموعة أو اإلستثمارات المستقبلية الجوهرية التي ستزيد من أداء 

  .الموجودات للوحدات المدرة للنقد و التي يتم فحصها
  

ستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة و للتدفقات القيمة المتوقع الحصول عليها حساسة لمعدل الخصم الم
إن اإلفتراضات األساسية المستخدمة في تحديد . ومعدل النمو المستخدم في أغراض التشغيل النقدية المستقبلية المستلمة

  .٨القيمة الممكن استردادها لوحدات مختلفة مدرة للنقد بما في ذلك تحليل الحساسية مبينة في اإليضاح 
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 تتمة - المحاسبية الهامة اإلفتراضاتاألحكام والتقديرات و     ٥

   تدني قيمة الذمم المدينة 

يتم . المبالغ بالكامليتم عمل تقدير لألرصدة التجارية المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل 
التجارية المدينة إما مضمونة بضمانات بنكية تغطي إن الذمم . هذا التقدير للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردي

إال أن ، دة القائمة أو مطلوبة من هيئات حكومية وبالتالي فإن الخطر من تدني قيمة هذه الذمم يعتبر ضئيًال ـاألرص
   .المجموعة تقوم بتطبيق سياسة متحفظة بشأن المبالغ المشكوك في تحصيلها

  
فيتم تقدير المخصص المطلوب بشكل ،  تقيم بشكل فردي ولكنها متأخرة السداد بالنسبة للمبالغ غير الهامة التي ال

  .جماعي على هذه المبالغ بناء على طول فترة عدم السداد وبناء على معدالت اإلسترداد السابقة
  

  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  
يتم هذا التقدير بعد األخذ . والمعدات الحتساب االستهالك تقوم المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات

  .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 من أسواق 

تؤخذ مدخالت . النقدية المخصومة يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم تتضمن نموذج التدفقات، نشطة 
للحصول  يتطلب ذلك درجة من الحكم، ولكن عند عدم توافرها ، هذه النماذج من األسواق الواضحة عندما يتاح ذلك 

تؤدي يمكن أن . تتضمن األحكام اعتبارات للمدخالت مثل خطر السيولة و اإلئتمان والتقلب. على القيمة العادلة
المعلومات مبينة في .القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية على هذه العوامل إلى التأثير على فتراضاتالتغيرات في اإل

.٢٦اإليضاح 
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   معداتالو  واآلالتعقارات ال   ٦

  
  
  أراضي

  
 التاالمعدات و ال مباني وبنية تحتية

سيارات ومعدات مكتبية
 اإلجماليمشاريع تحت التنفيذ سـفـن وأثاث

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

       التكلفة
 ٢,٠٣٣,٤٧٠,٥٦٦    445.370.029    ٢٦٠,٧٦٥,٥٩٥    ٤١٢,٩٤٤,٢٢٠    462.272.700    ٣٦٦,٥١٥,٤٨٥    ٨٥,٦٠٢,٥٣٧  2013 يناير ١الرصيد  في 

 ٢١٢,٣٨٤,٨٥٤   ٧٥,٩٧٩,٠٦٢   -   ٧٣,١٤١,٨٥٥   ٢٠,٩٨٠,٩٤٧   ٤٢,٢٨٢,٩٩٠    -  إضافات

 -   )٦٦,١٥١,٨٢٦(   -   -   -   ٦٦,١٥١,٨٢٦ -  محول من مشاريع تحت التنفيذ

 )٧,٩١٠,٣٠٢(   -   )٥,٠٠٣,١٥٦(   )٢,٧٣٩,٣٦٦(   )١٦٧,٧٨٠(   - -  استبعادات

  )١٦,٥٤٢,٨٩٣(    -    -    -    (16.542.893)    -  -  شطب
               

 ٢,٢٢١,٤٠٢,٢٢٥    ٤٥٥,١٩٧,٢٦٥    ٢٥٥,٧٦٢,٤٣٩    ٤٨٣,٣٤٦,٧٠٩    ٤٦٦,٥٤٢,٩٧٤    ٤٧٤,٩٥٠,٣٠١    ٨٥,٦٠٢,٥٣٧   2013 ديسمبر ٣١كما في 

                       هالك المتراكمستاإل
 ٥٦٦,٤٥٩,٩٧٩  -  ٦٨,٥٠٩,٥٦١  ٢١٧,٢٢٨,١١٦  203.146.723  ٧٧,٥٧٥,٥٧٩    -  2013 يناير ١في الرصيد 

 ١٤١,١٩٩,٨٦٧   -    ١٣,٠١٧,٤٣٦    ٥٦,١١٠,٠٩٥    ٣٧,٨٥٩,٢٧٠    ٣٤,٢١٣,٠٦٦    -  لسنةلإستهالك تكاليف 

 )٤,٩١٤,٦٨١(   -   )٢,٢٢٩,٣٠٧(   )٢,٦٢٧,٦٥٠(   )٥٧,٧٢٤(   -      -    تابعة إلستبعادات 

  )١٦,٥٤٢,٨٩٣(    -    -    -    )١٦,٥٤٢,٨٩٣(    -    -  متعلقة بالشطب 
                           

 ٦٨٦,٢٠٢,٢٧٢   -    ٧٩,٢٩٧,٦٩٠    ٢٧٠,٧١٠,٥٦١    ٢٢٤,٤٠٥,٣٧٦    ١١١,٧٨٨,٦٤٥    -  2013 ديسمبر ٣١في 
                           

                           صافي القيمة الدفترية 
 ١,٥٣٥,١٩٩,٩٥٣    455.197.265    ١٧٦,٤٦٤,٧٤٩    212.636.148    242.137.598    363.161.656    ٨٥,٦٠٢,٥٣٧  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

                                                                              ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  كما
  

  

-٣١- 
 

 

  تتمة - معداتالو  واآلالتعقارات ال   ٦
  

  أراضي  
 

 التاالمعدات و ال   مباني وبنية تحتية

سيارات ومعدات مكتبية 
 اإلجماليمشاريع تحت التنفيذ سـفـن وأثاث

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

      التكلفة
 ٢,٠٨٧,٧٥٣,٧٦٧    678.573.724    ٢٦٠,٦٨٠,٢٣٧    ٣٦٤,٣٠٦,٩٥٨    435.086.015    ٣٠٠,٥٠٦,٨٣٣    ٤٨,٦٠٠,٠٠٠  2012 يناير ١الرصيد  في 

 ٢٣٥,٤٦٥,٦٨١   ٦٥,٤٩٠,٧٤٢   ٨٥,٣٥٨   ٤٨,٢٨٥,٩١١   ٢٧,١٨٦,٦٨٥   ٥٧,٤١٤,٤٤٨    ٣٧,٠٠٢,٥٣٧  إضافات

 -   )٨,٩٤٥,٥٥٥(   -   ٣٥١,٣٥١   -   ٨,٥٩٤,٢٠٤   -  محول من مشاريع تحت التنفيذ

 )٢٨٨,٢٣١,٠٣٢(   )٢٨٨,٢٣١,٠٣٢(   -   -  -   -   -  )٢ايضاح ( استبعادات

 )١,٥١٧,٨٥٠(   )١,٥١٧,٨٥٠(   -   -  -   -   -   القيمة  خسائر انخفاض
              

 ٢,٠٣٣,٤٧٠,٥٦٦    445.370.029    ٢٦٠,٧٦٥,٥٩٥    ٤١٢,٩٤٤,٢٢٠    462.272.700    ٣٦٦,٥١٥,٤٨٥    ٨٥,٦٠٢,٥٣٧    2012 ديسمبر ٣١كما في 

  :هالك المتراكمستاإل
  

    

 ٤٤٢,٢٨٨,٧٩٣   -    ٥٥,٤٧٥,١٩٤    ١٦٨,٧٤٢,١٠٧    163.056.929   ٥٥,٠١٤,٥٦٣    -  ٢٠١٢ يناير ١في الرصيد 

 ١٢٤,١٧١,١٨٦   -   ١٣,٠٣٤,٣٦٧   ٤٨,٤٨٦,٠٠٩   ٤٠,٠٨٩,٧٩٤    ٢٢,٥٦١,٠١٦    -  لسنةلهالك ستإتكاليف 
                           

 ٥٦٦,٤٥٩,٩٧٩   -    ٦٨,٥٠٩,٥٦١    ٢١٧,٢٢٨,١١٦    203.146.723    ٧٧,٥٧٥,٥٧٩    -   2012 ديسمبر ٣١في 

      
                     

                            :صافي القيمة الدفترية
 ١,٤٦٧,٠١٠,٥٨٧   ٤٤٥,٣٧٠,٠٢٩    ١٩٢,٢٥٦,٠٣٤    ١٩٥,٧١٦,١٠٤    ٢٥٩,١٢٥,٩٧٧    ٢٨٨,٩٣٩,٩٠٦    ٨٥,٦٠٢,٥٣٧   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
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  تتمة - معداتالو  واآلالتعقارات ال   ٦
  

 :إيضاحات

خالل ، ) ستة قطع أراضي تقع في دولة قطر(نقدية  غيرإستلمت المجموعة منحًا حكومية في شكل تحويل موجودات  )١
، والتي تم تحويل  القطعبدون مقابل لغرض بناء وتشغيل محطات تزويد بالبترول على تلك  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥عامي 

شهادات ملكيتها من وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى المجموعة  ، وقد إختارت المجموعة أن تحسب قيمة هذه 
  .للقطعة الواحدة لایر قطري ١القطع التي حولت ملكيتها إلى المجموعة بقيمة إسمية قدرها 

  
والتخطيط  البلديةتقع في دولة قطر من وزارة  عشرين قطعة أرض إضافية المجموعةأستلمت  ٢٠١٢خالل عام 

  .العمراني لنفس الغرض المذكور أعاله ، والتي لم يتم تحويل شهادات ملكيتها بعد من وزارة البلدية والتخطيط العمراني
  
مع طرف ذي عالقة ، هو قطر للبترول ، لبيع مرفق تزويد السفن  في إتفاقية المجموعة دخلت ٢٠١٢أيضًا خالل عام  )٢

التكاليف  كافةيعكس الذي لایر قطري و  ٢٨٨,٢٣١,٠٣٢بالوقود البترولية الثقيلة في مدينة رأس لفان الصناعية بمبلغ 
يد السفن بالوقود في األعمال الهندسية وأعمال التوريد والتركيب الخاصة بمرفق تزو  شركة وقود تكبدتهاالمباشرة التي 

إلكمال شركة وقود وقطع الغيار المشتراه من قبل  واألدواتوتشمل جميع المعدات واألنابيب والتركيبات (البترولية الثقيلة 
ي أخالية من ) لشركة وقودالبحرية ومخزون الوقود والتي ستظل ملكًا  السفن تستثنى إال أنهالم يتم تركيبها  ولكنالمرفق 

 .أعباء مالية
 
التزويد بالوقود الثقيل وزيت الغاز المتوسط وزيت الغاز تمتلك المجموعة ستة سفن والتي تعمل أساسًا في أعمال  )٣

بالوقود وتستخدم هذه السفن للتأجير وفقًا إلتفاقيات تأجير مع عمالء كبار مثل  التزويدباإلضافة إلى أعمال . الخفيف
 ٢,٧٧٣,٨٤٩خالل العام تم بيع سفينة سيدرا قطر بصافي قيمة دفترية في . الموانئفالنسيا وكيم أويل لنقل البترول بين 

لایر قطري للمجموعة والتي  ١,٧٩٣,٩٨٥لایر قطري ، مما أدي إلى خسارة بقيمة  ٩٧٩,٨٧٠لایر قطري مقابل مبلغ 
 .التاليةهذه السفن مملوكة مشاركة بين قطر للوقود وشركات أخرى حسب التفاصيل  .أدرجت بقائمة الدخل الموحد

  
  بلد التأسيس  الملكية المسجلة  إسم السفينة

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

  جمهورية ليبريا   للوقودشركة سيدرا الوجبة للشحن ، مشاركة مع قطر   سيدرا الوجبة 
  جمهورية ليبريا   شركة سيدرا الخليج للشحن ، مشاركة مع قطر للوقود    سيدرا الخليج 

  جمهورية ليبريا   شركة سيدرا رأس لفان للشحن ، مشاركة مع قطر للوقود   سيدرا رأس لفان 
  
) لایر قطري ٣,٨٠٦,٧٧٣: ٢٠١٢(لایر قطري  ٣,٨١٠,٧٧٣إن اإلستهالك موزع على تكلفة المبيعات بمبلغ  )٤

  .)لایر قطري ١٢٠,٣٦٤,٤١٣: ٢٠١٢(لایر قطري  ١٣٧,٣٨٩,٠٩٥والمصروفات العمومية واإلدارية بمبلغ 
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  موجودات مالية متاحة للبيع       7
في تاريخ المركز المالي،  قطر في بورصةتتمثل الموجودات المالية المتاحة للبيع في األسهم المملوكة في شركات مدرجة   

  :كما يلي رصدةإغالق األ تفاصيلو 

  :تاحة للبيع خالل السنة موضحة كما يليمالموجودات المالية ال ىالحركة عل  

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 لایر قطري لایر قطري 

      
 ٣٧٤,٠٠٠,٧٧٨  ٥٠٦,٧٣٩,٢٦١ يناير ١الرصيد في 

 ١٤٩,٧٥٧,٦٣٩  ٢٩١,٤٢٥,٢٠٧  خالل السنة شراء

 )١٧,٠١٩,١٥٦(  ١٩٢,٢٠٢,١٦٨  صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة

 ٥٠٦,٧٣٩,٢٦١  ٩٩٠,٣٦٦,٦٣٦ 
  
  شهرة  ال    ٨

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 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 

٢٠١٣  ٢٠١٢ 

 لایر قطري لایر قطري

  )ناقالت(ق .م.شركة قطر لنقل الغاز ش ٢٢٦,٨٠٠,٠٠٠ ١٧٠,٩١٢,٠٠٠      
 ق.م.ششركة فودافون قطر  ٤٧,٩٠٥,٠٩١ ٣٧,٣٤٨,٩٧٤

 ق.م.ش شركة صناعات قطر ٢٣٦,٢١١,٨٨٦ ١٢٥,٨٧٣,٥٧٦

 ق.م.ششركة الكهرباء و الماء القطرية  ١٩٥,٨٣٧,٥٤٢ ١٠٧,٠٠٨,٠٦٣

  ) )كيوتل(ق .م.شإتصاالت قطر سابقًا   ()Ooredoo(أريدو  ٩٧,٢٤١,٣٢٤ ٦٣,٤٧٧,٧٥٢
  ق.م.ش بنك قطر الدولي اإلسالمي ٥,٥٩٩,١٥٢  ٢,١١٨,٨٩٦

  ق.م.بنك قطر الوطني ش ٧٥,٧٨٣,٢٠٠   -
  ق.م.بنك الدوحة ش ٧٨,٩٩٣,٢٣٠   -
  ق.م.بنك قطر التجاري ش ٢٥,٩٩٥,٢١١   -

٩٩٠,٣٦٦,٦٣٦ ٥٠٦,٧٣٩,٢٦١ 
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   تتمة -شهرة ال     ٨
  

من الشركات  المبالغ الممكن إستردادها تم تحديد. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  ة إنخفاض قيمة الشهرةـقامت اإلدارة بدراس
 لنقد التي تم توزيع الشهرة عليها ،منتجة لالحدات و الوالتي تمثل  وقود لفحص السياراتالتابعة قطر لوقود الطائرات وشركة 

  :لإلفتراضات المرتبطة بالدراسة فيما يلي ملخص. بإستخدام تقديرات التفقات النقديةالقيمة عند اإلستخدام حساب بناء على 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١تاريخ التقييم هو. 

  النمو الطبيعية المتوقعة ومعدالتإستمرار ظروف السوق الحالية. 

  من اإلدارة المقدمة ٢٠١٧ – ٢٠١٤التقديرية للسنوات المصاريف والتدفقات النقدية اإليرادات و اإلعتماد على. 

  إن المعدل التاريخي الخالي من . على نموذج تسعير الموجودات المالية لتحديد تكلفة حقوق الملكية االدارةأعتمدت
الحكومية التي أنتهى إستحقاقها في  للسندات٪ وفقًا لإلصدار السابع ٧ - ٪٥,٥ المخاطر يحتسب التكلفة بحوالي 

الفائدة القطري وتتنبأ أن يكون السعر تطبيق تدابير خفيفة في سوق أسعار االدارة من جانب آخر تتوقع . ٢٠١٠
 . ٪٥,٥الخالي من المخاطر حوالي 

  ١٣,٥يشير إلى أن سعر الفائدة قد يقل إلى ٪ مما ٨مخاطر السوق في قطر تساوي٪. 

  إن تقنية التسعير المستخدمة لتقييم األعمال في قطر لوقود الطائرات هي طريقة إكتساب تدفقات نقدية والمستخدمة
 .هي نموذج النمو الثابتد لفحص السيارات وقو في شركة 

  في المتوسط المرجح لتكلفة رأس  متمثالً لحسابات القيمة في حال اإلستخدام كان معدل الخصم اإلفتراض الرئيسي
٪ لشركة قطر لوقود ٩في حساب القيمة الحالية للتدفق النقدي الحر من التشغيل هو  المال بالمجموعة الذي إستخدم

 .وقود لفحص السيارات٪ لشركة ١١الطائرات و 

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

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

  :من اإلفتراضات التالية" لوقود الطائراتقطر " شركةل حساب التقديرات
 
  لكل سنة من سنوات التقديرات حيث أحتسب السعر من ١٠,٥معدل النمو السنوي لقطر لوقود الطائرات هو ٪

 :مجموع العوامل الثالثة التالية
 

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

يفترض أن يظل هذا السعر ). بالسنت األميركي للجالون(يباع من قطر للبترول ) بريميم(البنزين الممتاز   )ب (
 .سنت للجالون ١٥,٤٦ثابتًا بقيمة 

 .سنت للجالون ١٥يفترض أن يظل هذا ثابتًا بقيمة ). سنت أميركي للجالون(الهامش اإلجمالي   )ج (
 
  من متوسط األرصدة البنكية المتوقعة في السنة وٕايرادات ٢المحتسبة بنسبة اإليرادات األخرى تشمل إيرادات الفوائد ٪

 .لایر قطري في السنة ٧٥,٠٠٠متنوعة التي يفترض أن تكون 
 
  سنوياً ٣المصاريف النقدية تشمل العمالة وتكاليفها ومصاريف نقدية أخرى والتي يفترض أن تزيد كل منها بنسبة ٪. 
 
  من قطر لوقود الطائرات ") األم("ق .م.قطر للوقود شلقدرت األتعاب اإلدارية بناء على إتفاقية اإلدارة والتي تستحق

 . ٪ من صافي ربح السنة قبل األتعاب اإلدارية٣بنسبة  وذلكمقابل تقديم خدمات إدارية 

 

  بناء على متوسط الفترات  ٢٠١٤و  ٢٠١٣لایر قطري للسنوات  ٨٥٠لقد أفترض أن تكون حصة الموظف من الربح
 .السنوات السابقة/ 

  
  :من اإلفتراضات التالية ٢٠١٣لسنة لشركة وقود لفحص السيارات تم حساب التقديرات 

 
  بناء على النمو التاريخي إليرادات المبيعات٦يفترض أن تزيد إيرادات المبيعات بمعدل نمو سنوي قدره ٪. 

  حسب ٨العمالة والمصاريف األخرى يتوقع أن تزيد بمعدل نمو سنوي قدره جميع المصاريف بما في ذلك تكاليف ٪
 .٢٠١٣توقعات اإلدارة لسنة 

  
   تأثير تغّير اإلفتراضات

الخاص بوحدات اإليرادات النقدية ، تعتقد اإلدارة بأنه ليس هنالك تغّير معقول  عند اإلستخدامبالنسبة لتقدير القيمة في 
ية أعاله سوف يجعل القيمة الدفترية للوحدة تزيد بصورة جوهرية عن قيمتها الممكن محتمل في اإلفتراضات الرئيس

 . إستردادها
   

خلصت اإلدارة من هذه الدراسة ومن إستخدام اإلفتراضات المذكورة أعاله إلى أنه ال يوجد إنخفاض في قيمة الشهرة كما 
 .٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
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  مخزون   ٩
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
  لایر قطري   لایر قطري 
      

 ٦٠,٦٢٦,٣٠٢  ٢٠١,٠٠٠,١٨٨  وقود طائرات
 ٥٩,٨٨٧,١٠٤  ٧٢,٦٣١,٣٠٤  وقود ثقيل
 ٣٩,٤٦٤,٥١٧  ٣١,٣٠١,٣٤٥  خفيفالغاز زيت ال
 ٤١,٨٣٧,٤٦٥  ٤٨,٤٨٦,٢٦٣  قطع غيار مواد 

 ١٦,٠٥٢,٠٤٢  ١٠,٦٧٠,٤٢٨  )مو مييبر (وقود مكرر 
 ١١,٩٥٧,٥٥٠  ١٢,١٦٠,٦٩٩  )سوبر(وقود مكرر 

 ١٨,٢١٤,٧٥٧  ١٦,١٢٣,٤٤٦  مخزون متاجر التجزئة
 ١,٨٢٠,١٨٣  ١٣,٣١٧,٤٦٣  مخزون أخر

 ٢٤٩,٨٥٩,٩٢٠  ٤٠٥,٦٩١,١٣٦ 
 

  ذمم تجارية مدينة   ١٠
٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري
     

 ١,٥٢١,٧٠٤,٥٤٦  ٢,٥٢٨,٦٣٠,٩٢٧  مدينة  تجاريةذمم 
 ٥,٥٩٠,٤١٧  ٨,٣٢٩,٩٦٠  أوراق قبض

  ٦٣,٠٨٩,٧٩٠   ٦٣,٢٨٧,٣٤٨  )٢٣إيضاح (مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
    
  ١,٥٩٠,٣٨٤,٧٥٣  ٢,٦٠٠,٢٤٨,٢٣٥ 

 )٧٣٣,٨٧٧(  )٨١١,٦٥١(  مشكوك في تحصيلهاال للمبالغمخصص 

 ١,٥٨٩,٦٥٠,٨٧٦  ٢,٥٩٩,٤٣٦,٥٨٤ 
  
  

  :كما يلي ،  خالل السنة ، وهي ذمم تجارية وذمم أخرىالذمم المدينة المشكوك في تحصيلها إن حركة مخصص 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

 ٧٣٥,١٢٧  ٧٣٥,١٢٧  يناير  ١الرصيد في 
 -  ٧٦,٥٢٤  المخصص المكون خالل العام 

 ٧٣٥,١٢٧  ٨١١,٦٥١ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  
يوم ما زال يمكن تحصيلها ،  ٣٠تقد المجموعة أن المبالغ غير منخفضة القيمة التي تجاوزت موعد إستحقاقها بأكثر من ـتع

لألرصدة المدينة بناء على تاريخ التحصيل والتحليل الموسع للمخاطر اإلئتمانية بما في ذلك التصنيف اإلئتماني ذات الصلة 
  .حكومية أجهزةو مستحقة من بنكية أعاله ، أما مضمونة مقابل خطابات ضمان المدينة أ معظم األرصدةإن  .، إن توفر

  
  

  .٢٦رقم  حلقد تم اإلفصاح عن أعمار الذمم المدينة في اإليضا
  

  .إن القيمة العادلة للذم التجارية وأوراق القبض والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة تقارب القيمة الدفترية
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  وذمم مدينة أخرى مقدماً  مدفوعةأرصدة   ١١
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

 ٢٢,٨٥٨,٦٠٦  ١٠,٥٢٩,٤٣٦  للموردين والمقاولين مسبقةدفعات 

 ٣٩,٨٠٢,٤٤٢  ٢٨,٧٦٠,٤٦٥  لشراء أستثمارات مسبقةدفعات 

 ٣٤,٦٠٧,٩٢٩  ٤١,٠٦٢,٦٤٢  سلف وقروض الموظفين

  ٢٧,٠٩٨,٦٣٩   ٤,٨٤٦,٨٢٩  إيرادات مستحقة
 ١٤,٤٣٨,٦٥١  ١٤,٨٦٨,٧١٨  ودائع مستردة

 ٣,٦٠٥,١٥٨  ٣,٢٢٤,٣٠١  مصروفات مدفوعة مقدماً 

 ٥,٩٨٧,٧١٠  ٢,٣٧٣,٢٣٥   مدينة  فوائد

 ٢٤٠,٣٦٧  ٣٨٧,٩٧١  أخرىمدينة ذمم 

 ١٤٨,٦٣٩,٥٠٢  ١٠٦,٠٥٣,٥٩٧ 

  
  نقد و أرصدة لدى البنوك  ١٢

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

  لایر قطري  لایر قطري 
      

 ٨٤٤,٨٦٧  ٧١٠,٤٩٢  نقدية بالصندوق

     

     :أرصدة لدى البنوك

 ٢,٢١٩,٣٩٢,٣٣٥  ٢,٣٠٩,٣٣٨,٥٩٦  وحسابات تحت الطلب حسابات جارية

 ١,٧٣٩,٤٢٥,٣٥٤  ١,٦٢١,٣٩٤,٣٣٧  ألجلودائع 

  ٣,٩٥٩,٦٦٢,٥٥٦   ٣,٩٣١,٤٤٣,٤٢٥  
  

حيث ) سنوياً % ٢إلى  %١,٧: ٢٠١٢(سنويًا % ١,٥الى % ١,٣يحتسب سعر الفائدة على الودائع ألجل بمعدل يتراوح بين 
  .و أقلأ اً يوم تسعين من فترات إستحقاق لهاأن 
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  رأس المال   ١٣
  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

  لایر قطري  لایر قطري  
       

       :به المصرح
  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  للسهم الواحد  قطريلایر ١٠سهم عادي بقيمة  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

     :المصدر

 للسهم الواحد   قطريلایر ١٠سهم عادي قيمة السهم  ٦٤,٩٦٨,٧٥٠

 ٥١٩,٧٥٠,٠٠٠  ٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠  )سهم ٥١,٩٧٥,٠٠٠ :٢٠١٢(
  

: ٢٠١٢(٪ ٢٥خالل السنة اصدرت الشركة األم أسهم مجانية بنسبة . من نفس الفئة ولها حقوق متساوية األسهمإن جميع 
لایر قطري وبما يعادل  ١٢٩,٩٣٧,٥٠٠وبلغت قيمتها  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١من رأس المال المدفوع كما في ) ٪٢٥

والتي تم إعتمادها من قبل ) سهم ١٠,٣٩٥,٠٠٠لایر قطري وبما يعادل  ١٠٣,٩٥٠,٠٠٠: ٢٠١١(سهم   ١٢,٩٩٣,٧٥٠
 .٢٠١٣مارس  ١٣الجمعية العامة الذي عقد في 

  إحتياطي قانوني    ١٤
من % ١٠تحويل نسبة  يجباألم  ةوالنظام األساسي للشرك ٢٠٠٢لسنة  ٥ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم وفقًا 

من % ٥٠يجوز إيقاف التحويالت عندما يبلغ األحتياطي القانوني  .حتياطي القانونيإلى اإل الربح السنوي للشركةصافي 
ابل للتوزيع اال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات التجارية رقم إن األحتياطي القانوني غير ق .رأس المال المدفوع

  .يتضمن اإلحتياطي القانوني رصيد إحتياطي قانوني يتعلق بالشركات التابعة وقوقد. ٢٠٠٢لسنة  ٥

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة  ١٥
  

  :حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة خالل السنة كما يلي  

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

  لایر قطري  قطريلایر  
      

 ٤٣,٩٨٥,١٧٩  ٥٥,١٣٤,٧١٦  يناير ١الرصيد في 

 ١٣,٥١١,٢٢٥  ١٥,٤٦٢,٨٥٥  المخصص خالل السنة

 )٢,٣٦١,٦٨٨(  )٤,٥٥٧,٥٧٣(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

      
  ٥٥,١٣٤,٧١٦   ٦٦,٠٣٩,٩٩٨  ديسمبر ٣١الرصيد في 
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  ذمم دائنة ومستحقات  ١٦
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

  ١,٩١٥,٦٨٨,٣٦٦   ٢,٦٤١,٨١٢,٧٩٦  )٢٣إيضاح (عالقة  وذ لطرفذمم دائنة 
 ٦٠,٠٠٦,٢٥٨  ٧٧,١٢٣,٢٨٥  دائنونمقاولين و موردين 

 ٤٧,٦١٩,٩٨٢  ٥٠,٢٨٧,٤٩٥  مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

 ٥٦,٤٤٦,٢٦٤  ٦٤,٥٨٧,٥٤١  توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

 ١٥,٣٠٠,١٧٥  ١٧,٩٤٧,٣٨٢  أخرى من جهات ودائع

 ٥٤,١٢٦,٢٥٧  ٨٢,٦١١,٤٢١  مصروفات مستحقة

 ٤٤,١٤١,٥٠٦  ٥٠,٤٦٩,٦١١  ذمم دائنة أخرى

 ٢,١٩٣,٣٢٨,٨٠٨  ٢,٩٨٤,٨٣٩,٥٣١ 
  

  االيرادات ١٧
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

 ١٠,٥٢٢,١٠٢,١٤١  ١١,٥٨٥,٠١١,٨٩٦  ايرادات بيع منتجات الوقود

 ٧٢٢,٨٢٩,٩٩٦  ٩٧٢,٦٨٦,٣٩٥  محطات البنزينمن مبيعات 

 ١٩٣,٠٧٧,٩٨٩  ٢٣٦,٠٣٤,٠٦١  ايرادات النقل والتخزين 

 ٤٧,٢٨٦,٩٣٢  ٥١,١٥٠,٣٥٠  خدمات الفحص الفني  ايرادات

 ٤,٤٣٤,٨٩٠  ١٢,٤٥١,٣٥٠  خرىأايرادات بيع زيوت ومواد 

 ١١,٤٨٩,٧٣١,٩٤٨  ١٢,٨٥٧,٣٣٤,٠٥٢ 
  

  أخرىإيرادات  ١٨
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

 ٣٣,٣١٦,٤٠٢  ٣٤,٩٥٨,٨١٧  إيراد إيجار سيارات نقل الوقود

 ٢٥,٦٩١,٥٠٦  ٢٨,٢٩٩,٧٨٠  إيرادات توزيعات أرباح 

 ١٧,٣٥١,٤١٦  ١٣,٣٢٠,٩٧٦  إيراد إيجار سفن نقل الوقود

 ٦١,١٨٢,٢٧٨  ٥٩,٩٠٤,٥٦٩  متنوعةإيرادات 

 ١٣٧,٥٤١,٦٠٢  ١٣٦,٤٨٤,١٤٢ 
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    مصروفات عمومية وٕادارية ١٩
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

 ٣٥٣,٠١٧,٦١٣ ٣٩٤,٤٠٨,٢٣٤  مزايا عامليناجور ومرتبات و 

 ١٢٠,٣٦٤,٤١٣ ١٣٧,٣٨٩,٠٩٥  هالكستإ

 ٢٩,٧٨٨,٣١٠ ٢٩,١٦٠,٢٦٧  مكافآت

 ١٧,٠٠٧,٤٩٣ ٢٧,٢٩٤,٠٠٠  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ٢,٣٠٠,٧٥١  -  بدالت لجان أخرى
 ١١,٩١٨,١٤٣  ١١,٨٧٨,٠٧٣  مصروفات إتصاالت 

 ١٣,٥١١,٢٢٥ ١٥,٠٠٢,٧٠٠  مصروفات مكافأة نهاية الخدمة 

 ١٠,٦٠٣,٥٧٩  ١٤,٢٥٧,٩٢١  إعالنات وأشتراكات

 ٩,٨٨٣,٣٦٨ ١٤,١١٥,٧٠٠  مصروفات تأمين

 ٧,١١٠,٢٥٣  ٦,٤٥١,٤٥١  مصروفات إيجار 

 ٦,٨٦٠,٩٤٧ ٨,٦٦٨,٦٦١  مصروفات صيانة أسطول الناقالت

 ٥,٤١٧,٨١٦  ٦,٤٠٦,٤٦٤  خدماتمصروفات 

 ٣,٨٧٦,٧١٨ ٤,٢٠٠,٤٧٩  مصروفات التقاعد والمعاشات

 ٣,١٣١,٢٦٢ ٣,١٣٦,٧٧٣  مصروفات سفريات

 ٣,٠٦٤,٩٥٥ ٤,٥٤٠,٠١٢  الجوازات والهجرةمصروفات 

 ٣,٠٠٦,٣٦٧  ٣,٧٩٤,٧٧٩  مصروفات جمركية

 - ٦,٩١٥,٧٧٦  مصروفات سفن

 - ٧٦,٥٢٤  الذمم المدينة المشكوك فيها مخصص  مصروفات

 -  ١,٤١٣,٦٨٠  تدريب وتوظيف العاملين 

 ٦٥,٥١٣,٩٠٠  ٦٢,١١٤,٦١٨  مصروفات عمومية وٕادارية أخرى

 ٦٦٦,٣٧٧,١١٣  ٧٥١,٢٢٥,٢٠٧ 

 

   في القيمة خسائر اإلنخفاض  ٢٠
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

 ١,٥١٧,٨٥٠  -  الت والمعداتالعقارات واآلخسائر إنخفاض في قيمة 

  - ١,٥١٧,٨٥٠ 
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  سهمعلى ال العائد  ٢١
للسنة على المتوسط المرجح  في الشركة األمصافي الربح العائد إلى المساهمين  بتقسيميحتسب العائد األساسي على السهم 

  .لعدد األسهم القائمة خالل السنة
  

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

 ١,١٥٠,٢٦٠,٧٢٠  ١,٢١٦,٢١٤,٦٦٧  األم للسنةالشركة  العائد إلى مساهميصافي الربح 

     

 ٦٤,٩٦٨,٧٥٠  ٦٤,٩٦٨,٧٥٠  )١إيضاح ( السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

     

 ١٧,٧٠  18.72  )للسهم لایر قطري(العائد األساسي والمخفف للسهم 

  
  .للسهم الربح األساسي يعادلالمعدل للسهم  الربحلذا فإن ، وقت خالل السنة يال توجد اسهم مخففة محتملة قائمة في أ

  
   :١ إيضاح

، أصدرت المجموعة أسهم  ٢٠١٣وخالل سنة . ٢٠١١ تتعلق بسنةأسهم مجانية  المجموعةرت د، أص ٢٠١٢خالل سنة 
  .ليعكس تأثير هذه المعاملة ٢٠١٢ألسهم لسنة ، تم تعديل العائد على ا وكنتيجة لذلك. ٢٠١٢مجانية تتعلق بسنة 

  
  :تم إحتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كما يلي

  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

      
 ٤١,٥٨٠,٠٠٠  ٥١,٩٧٥,٠٠٠  األسهم المؤهلة في بداية الفترة

 ١٠,٣٩٥,٠٠٠  -  ٢٠١١ثر األسهم المجانية لسنة أ

 ١٢,٩٩٣,٧٥٠  ١٢,٩٩٣,٧٥٠  ٢٠١٢ر األسهم المجانية لسنة أث

     

 ٦٤,٩٦٨,٧٥٠  ٦٤,٩٦٨,٧٥٠  القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

  



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

                                                                              ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  كما
  

  

-٤٢- 
 

  

  توزيعات األرباح    ٢٢
جمالي إلایر قطري للسهم ب ١٠على توزيع  المساهمونوافق  ٢٠١٣مارس  ١٣بتاريخ  العامة الجمعية في اجتماع

 في% ٢٥باإلضافة إلى ،  ٢٠١٢يتم توزيعها من أرباح عام  توزيعات أرباح نقديةفي شكل لایر قطري  ٥١٩,٧٥٠,٠٠٠
لایر قطري بإجمالي  ١٠: ٢٠١٢( في ذلك التاريخ ناهمين القائميللمس سهم ١٢,٩٩٣,٧٥٠جمالي إب مجانيةشكل أسهم 

  ).سهم ١٠,٣٩٥,٠٠٠٪ اسهم مجانية بإجمالي ٢٥و لایر قطري  ٤١٥,٨٠٠,٠٠٠

للسنة المنتهية  ٪٣٠ بإجمالي نيةامجلایر قطري للسهم باإلضافة إلى أسهم  ١٠أرباح نقدية تساوي اإلدارة توزيع إقترح مجلس 
  .سوف يتم عرض توزيعات األرباح المقترحة على إجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة    ٢٣
 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 . مالك رئيسينيعتبر فيها هؤالء االطراف ي الت

  .المجموعة
  

   أرصدة مستحقة من اطراف ذات عالقة        
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

 ٣٣,٠٦٦,٤١٦  ٣٤,٨١٣,٨٦٣  راس غاز
 ١٤,٩٢٥,٨٠٢  ١٧,١٧٨,٢٣٦  ) قطر غاز(قطر للغاز المسال 

 ٣,٧٢٧,٧٦٦  ١,٥٤٥,٧٠١  ق.م.ش الخليج هيلكوبتر
 ٥,٧٠١,٥٩٢  ٣,٩٩٧,٤٠١  ق.م.الخليج العالمية للحفر ش

 ٢,٠٥٦,١٥٢  ١,١٣٧,٥٢٤  قطر المحدودة كاتيكس
 ٧٢١,٢٤٩  ٩٣٣,٧٥٣  ق.م.طر شلومنيوم قأ

 ٦٨٥,٣٩٤  ٣٧٩,٤٧١  ق.م.قطر ستيل ش
 ٤٢٦,١٠٩  ٤٦٠,٠٤٦  م.ق.م.شركة قطر للبتروكيماويات ش

 ٤٢٠,٠٠٥  ٩٧٧,٣٩٨  م.ق.م.افات البترولية المحدودة ششركة قطر لإلض
 ٣٨٧,١٧٦  ٤٠٧,٤٧٦  .ق.م.شركة قطر للكيماويات ش

 ٢٨٤,٨٧٧  ٢٣٥,٦٦١  أوريكس جي تي إل
 ٢٧٨,٧٣٥  ٦٢٥,٧١٧  أمواج لخدمات التموين 
 ٢٥٤,٣٦٣  ١٣٣,٣٥٢  م.ق.م.شركة قطر لألسمدة ش
  ٥٠,٢٠٠   ٦٠,٢٩١  شركة سيف المحدودة

 ٣٢,٤٠٤  ٥٢,٩٢٩  شركة الشاهين للخدمات
 ١٨,١٤٠  ٣٤,٥٨٨  ق.م.شركة غزال ش

  ٥٣,٤١٠   ٥٣,٤١٢  شركة قطر القابضة
 -  ١٨٩,٨٦٣  ٤و ٣ – غاز التشغيليةشركة قطر 

  -   ٧٠,٦٦٦  مجموعة قطر غاز
       
 ٦٣,٠٨٩,٧٩٠  ٦٣,٢٨٧,٣٤٨ 
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  تتمة -معامالت مع أطراف ذات عالقة    ٢٣
       

  عالقة ولطرف ذ مستحقد يرص      
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

 ١,٩١٥,٦٨٨,٣٦٦  ٢,٦٤١,٨١٢,٧٩٦  قطر للبترول
  

  
العادية ومعامالت مشتريات ال وهو عبارة عنرصيد الحساب الجاري مع شركة قطر للبترول  في موضح أعالهال مثل المبلغتي

  .فوائدأعاله خالي من ال دفتريإن الرصيد ال. اتمخد
  

  .القريب نها تستحق في المستقبلأحيث  متداولةالمطلوبات الضمن بند بترول للقطر تم تسجيل المبلغ المستحق لصالح 
  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة        
  

  :عالقة كما يلي  ت مع أطراف ذاتعلى معامال يشتمل الموحدبيان الدخل 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري  
     

     الطرف ذو العالقة وطبيعة المعاملة

   
 

 ٩١,٢٦٠,٠٦٥  ١٠٢,٢١١,٢٧٣  مبيعات   -قطر للبترول

   
 

 8.834.440.287  ٩,٩٣٦,٨١٩,٥٣٩  مشتريات –قطر للبترول 
 

  
تمت  قد المشتريات من قطر للبترول وبينما السوق الحر أساستمت على قد قطر للبترول التى تمت لصالح  إن المبيعات

  .من قبل أدارة المجموعة المعتمدةطبقا لشروط التعاقد 
  

والتي تعد وفقًا لشروط المكررة المعامالت بين المجموعة واألطراف ذات العالقة المدينة تمثل مبيعات المنتجات البترولية 
  .تعادل تلك السائدة في السوق
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  تتمة –معامالت مع أطراف ذات عالقة    ٢٣     
  

  أحكام وشروط التعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 القائمةهذا وتعتبر األرصدة . لشروط تعادل تلك السائدة في السوقألطراف ذات العالقة وفقا لالمبيعات  تتم

وجد أى ضمانات مقدمة أو ت وال. نقداً  تحصيلها وتسويتهافى نهاية السنة غير مضمونة وال تحمل فوائد ويتم 
 ٣١بالنسبة للسنة المنتهية . العالقةمستلمة ألى من الذمم المدينة أو الدائنة الخاصة بأى من األطراف ذات 

فى الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة على األطراف  إنخفاض، لم تسجل المجموعة أى ٢٠١٣ديسمبر 
هذا التقييم كل سنة مالية من خالل فحص الوضع المالى تم مراجعة ت). ال شىء: ٢٠١٢(ذات العالقة 

  .ارس الطرف ذو العالقة فيه أعمالهالعالقة وكذلك السوق الذى يم يللطرف ذ
  
  الدارة العليا إمكافآت           

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

 ١٧,٠٠٧,٤٩٣  ٢٤,٧٥٠,٠٠٠   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  ٢,٣٠٠,٧٥١   ٢,٣٥٠,٥١١  بدالت لجان أخرى
 ١٠,٧٠٢,٧٨٨  ١٩,٤٤٧,١١٨  رواتب ومزايا قصيرة األجل

 ٨٩١,٨٩٩  ٩٠٢,٥٧٦  مكافآت بعد التعيين

  ٣٠,٩٠٢,٩٣١  ٤٧,٤٥٠,٢٠٥ 

  
  المعلومات القطاعية    ٢٤

والفحص الفني للسيارات والنقل بصورة أساسية في مجاالت بيع وتوزيع منتجات النفط المكرر تمارس المجموعة عملياتها 
  .خالل بيع وتوزيع منتجات النفط المكرر نتجت منإيرادات المجموعة  معظمن إ .البحري

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

  

 كبدأرباح أو ت أكتساب تتم من خاللها يالت األعمالأنشطة الذي يمثل جزء من المجموعة القطاع التشغيلي هو إن 
المبيعات بين أخرى من المجموعة  طرافمع أ بالمعامالتاألرباح والمصروفات المتعلقة متضمنًا ذلك مصروفات ، 

العضو  من قبلإن نتائج جميع قطاعات التشغيل يتم مراجعتها بصفة دورية  سائدةالقطاعات تعد وفقًا لشروط السوق ال
أدائه وضمان توفر معلومات مالية منفردة لكل  تقييمعلى القطاع و الموارد  حول توزيعللمجموعة إلتخاذ قرارات المنتدب 

  .قطاع
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  تتمة - المعلومات القطاعية    ٢٤
تم التي  وكذلكبصورة مباشرة إلى القطاع  تخصيصهاتم بنود تتضمن  العضو المنتدبيتم تقديمها إلى  التي إن نتائج القطاع

و ) الفرع الرئيسي للمجموعة(موجودات الشركة  تتكون بشكل رئيسي من الموزعةالبنود غير . على أساس معقول  توزيعها
  .مصاريف الفرع الرئيسي

  مكررة منتجات بترولية ٢٠١٣
فحص فني 

 ركباتللم

  اإلجمالي
٢٠١٣ 

  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  
        
 ١٢,٨٥٧,٣٣٤,٠٥٢ ٥١,١٥٠,٣٥٠ ١٢,٨٠٦,١٨٣,٧٠٢  خارجيةرادات يا

 ٦,٢٨٦,٩٥١,٢٩٣ - ٦,٢٨٦,٩٥١,٢٩٣  القطاعات  بين إيرادات

 ١,٣٣٢,١٦٥,٨٢٣ ١٩,٩٣٠,٨٢٧ ١,٣١٢,٢٣٤,٩٩٦  المعلنة أرباح القطاع

 ٩,٧٠١,١٢٦,٤٦٣ ١٥٦,٢٨٩,٤٢١ ٩,٥٤٤,٨٣٧,٠٤٢ المعلنة القطاع موجودات

 

  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  ٢٠١٢
        

 ١١,٤٨٩,٧٣١,٩٤٨ ٤٧,٢٨٦,٩٣٢ ١١,٤٤٢,٤٤٥,٠١٦  اإليرادات الخارجية

 ٥,٧٠٦,٣٠٠,٣٢٠ - ٥,٧٠٦,٣٠٠,٣٢٠  إيرادات بين القطاعات 

 ١,٢٩٢,١٣٧,٠٣٩ ١٩,٤٣١,٥٩٤ ١,٢٧٢,٧٠٥,٤٤٥  المعلنة أرباح القطاع

 ٨,٠٥٤,٤٩٧,٨٣٤ ١٣٥,٣٢٥,٣٦٨ ٧,٩١٩,١٧٢,٤٦٦ المعلنة القطاع موجودات
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   محتملة مطلوبات  ٢٥ 
  

  مستأجركالمجموعة  - تشغيلي إلتزامات إيجار  
    

ات لهذه اإليجار  اإلفتراضيمعدل العمر  ويبلغ .السكنية لعقاراتقامت المجموعة بإستئجار أراضي محددة وبعض ا
ال يوجد قيود على المجموعة في الدخول في . في العقد التجديد سنوات مع عدم وجود خيار ثالث إلى خمسمن 

  .هذه اإليجارات
  

ديسمبر  ٣١قابلة لإللغاء كما في عقود اإليجارات التشغيلية غير  الحد األدنى لإليجارات الدائنة المستقبلية في
  :كما يلي ٢٠١٣

  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري 
      

  ٦,٠٠٠,٩٠٠   ٦,٣٦٠,٣٤٧ خالل السنة
 ١٧,٥٢٤,٢٠٠  ١٨,٦٠٠,٤٣٦  سنوات ٥بعد سنة وليس أكثر من 

 ٣٠,٠٩٤,٥٦٠  ٣١,٨٧٣,٤٨٠  سنوات ٥أكثر من 
    
  ٥٣,٦١٩,٦٦٠  ٥٦,٨٣٤,٢٦٣ 

  
  مؤجركالمجموعة  – إلتزامات إيجار تشغيلي  

للسكان المحليين ومشاريع مشتركة  خزانات الديزلو المجموعة بتأجير محال تجارية في محطات الوقود ، لقد قامت 
  .سنواتثالث إلى خمس فترة متبقية من  ولهاقابلة لإللغاء هذه العقود غير  .دوليينوعمالء 
زيادة قيمة اإليجار على أساس سنوي وفقًا لظروف  هخالل لمؤجر منيسمح ل اً جارات بندهذه اإليعقود كل تتضمن 
   .السوق

  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   قطري لایر 
    

 ٦٤,٦٥١,٢٢٦  ٦٨,٤٧٠,٠١٨  خالل السنة
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  تتمة –محتملة  مطلوبات  ٢٥ 
  

  محتملةاإللتزامات ال  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري  
       

 ١,٩٢٩,٠٠٠   ٥٩,٤٠٠  ضمانات بنكية
       

 141.781   ١٣,٤٥٥,٧٠٠  إعتمادات مستندية
  

المذكورة أعاله والتي  اإلعتماد وخطاباتال تتوقع إدارة المجموعة نشوء التزامات جوهرية عن الضمانات البنكية 
  .المجموعة ألعمال نشأت في إطار النشاط االعتيادي

  
  إلتزامات رأسمالية  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  لایر قطري   لایر قطري  
      

 97.921.714 ١٧١,٩٥٩,٦٨٨  )١إيضاح (إلتزامات رأسمالية 
  

  :١إيضاح 
 ٢٠١٣أسمالية لسنة ر تمثل اإللتزامات التو  ، ٢٠١٣ سنة محطات بترول خالل )أربعة: ٢٠١٢( خمسة ة بناءأتمت المجموع

محطات   )ثمانية: ٢٠١٢( مسةخبناء  يخص )لایر قطري ٥٠,٩٦٢,٠٢٦: ٢٠١٢( لایر قطري ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠مبلغ  في
 نطقةممستودع جديد في ال بناء يخص) لایر قطري ٤٦,٩٥٩,٦٨٨: ٢٠١٢( لایر قطري ٤٦,٩٥٩,٦٨٨ومبلغ  إضافية بترول

      .الصناعية
  

  األدوات المالية   ٢٦
  

  والحوكمة  إطار الرقابة
 التقدمحداث قد تعوق أالمخاطر واالدارة المالية للمجموعة هو حماية مساهمي الشركة من  إدارةإن الهدف األساسي من 

 ذات كفاءة دارة مخاطرإأهمية وضع نظم  تماما دارة العليا تدركإن اإل .األداء المالي الموضوعةهداف نحو أالمستقر 
  .وفاعلية

  
 ولجان عنهمنبثقة اللجان الدارة و لم تقم المجموعة بعد بإنشاء إدارة مخاطر يتوافر لديها شروط واضحة موجهة من مجلس اإل 
ليات من و بسلطات ومسؤ  مفوضتدعيم ذلك من خالل هيكل تنظيمي واضح  وسوف يتم .دارة التنفيذية المرتبطة بهااإل

دارة المخاطر للمجموعة والتي تضع إإن هيكل سياسات . دارة العليااإل وموظفيى لجان االدارة التنفيذية إلدارة مجلس اإل
  .المستقبل القريبوضعها في نشطة المجموعة سوف يتم ألطار المخاطر للمجموعة وادارة المخاطر والرقابة ومعايير العمل إ
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  تتمة – األدوات المالية   ٢٦
  

  هيكل ادارة رأس المال 
لتحديد المخاطر التي تؤثر على وحدات  وذلك دارة المخاطر الداخليإتأسيس هيكل  حاليا بالعمل على متقو إن المجموعة 

إن تقديرات الهيكل الداخلي سوف توضح  .رأس المال تصادياتإقالعمل وعلى المجموعة ككل ، وتحديد االثر المادي على 
حول ) المالية وغير المالية(عدد من االختبارات ل محدد يخضعلى مستوى إ لتخفيف مخاطر السيولةمقدار رأس المال الالزم 

 .األعمالوضع رأس مال 

  
  طار القانونياإل

  .دولة قطر رقابية في داخلوالالقانونية لمتطلبات لتخضع  المجموعةإن عمليات 
  

ئتماناإل مخاطر         
 بالتزاماتها التعاقديةالعميل أو األداة المالية  عدم وفاءفي حالة ئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة مخاطر اإل

  .للمجموعة ةن الذمم المدينم تنشأ أساساً وهى 
 

 التعرض لمخاطر االئتمان
أقصى قدر من التعرض لمخاطر  إن. ئتمانالحد األقصى لمخاطر اإل في القيمة الدفترية للموجودات الماليةتمثل ت
  :هي ئتمان في تاريخ التقريراإل

 
  الدفترية القيمة  
  ٢٠١٢   ٢٠١٣  
  لایر قطري   لایر قطري  
        

 ٦٣,٠٨٩,٧٩٠   ٦٣,٢٨٧,٣٤٨  ذات عالقة من أطراف أرصدة مستحقة
 ١,٥٢٧,٢٩٤,٩٦٣   ٢,٥٣٦,٩٦٠,٨٨٧  وأرواق قبض  مدينة تجاريةذمم 

 ٣,٩٥٨,٨١٧,٦٨٩   ٣,٩٣٠,٧٣٢,٩٣٣  البنوك أرصدة لدى
  6.530.981.168   ٥,٥٤٩,٢٠٢,٤٤٢ 
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  تتمة - األدوات المالية   ٢٦
  

  ذمم تجارية مدينة
 من خاللهايتم  ئتمانيةإاألدنى وذلك ألن المجموعة قامت بوضع سياسة  حدها الذمم التجارية المدينة عند ئتمانإمخاطر إن 

بوضع حدود شراء  المجموعةكما قامت  .ئتمانية لعمالئهالمنح الحدود اإل هئتمانية لكل عميل جديد على حداإل القدرةتحليل 
، والتي تمثل الحد األقصى للمبلغ دون الحاجة إلى موافقة من لجنة التسعير، وتتم مراجعة هذه الحدود بشكل  لكل عميل

ل معهم إال على أساس الدفع للمجموعة ال يتم التعام اإلئتمانيةقادرين على الوفاء بالشروط الغير  للعمالءوبالنسبة . منتظم
  .مقدما

بالذمم تقوم المجموعة بتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها و الذي يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق 
الخسارة المحددة التي تتعلق بالتعرض هي بند ات الرئيسية لهذا المخصص إن المكون. وذمم مدينة أخرى التجارية المدينة

مماثلة فيما يتعلق بالخسائر  موجوداتلمجموعات من  تم انشائها، وعنصر الخسارة الجماعية التي  جوهرية فردية لمخاطر
 المدفوعاتريخية لإلحصاءات جماعي بناء على البيانات التاخسائر يتم تكوين مخصص . التي تم تكبدها ولكن لم تحدد بعد

  .مماثلةالمالية ال موجوداتلل

  القيمة نخفاضإخسائر 
  :بيان المركز الماليفي تاريخ كما المدينة أعمار الذمم التجارية يوضح الجدول التالي 

  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

 ١,٢٥٥,٦٦٤,٨٦٦   ١,٥٦٦,٤٣٣,٨٣٧  غير متأخرةذمم تجارية مدينة 

     متأخرة وغير منخفضة القيمةذمم تجارية مدينة 

 ١٢٥,٣٥٧,٣٣٥  ١١٨,٤٦٢,١٥٩  يوم ٣٠حتى 

 ٤٠,٦٤٦,٨١٣  ٦٦١,١٢٧,٦٦٤  يوم  ٦٠حتى  ٣١من 

 ٣٨,٠٣٨,٣١٩  ٣٤,٦٤٧,٥٥٠  يوم ٩٠حتى  ٦١من 

 ٣٧,٢٤١,٧٨٩  ٥٤,٠٨٧,٨٤٤  يوم ١٨٠حتى  ٩١من 

 ٧,٣٥٣,٣٤٣  ٧٣,٤٣٦,٥٧١  يوم ٣٦٠حتى  ١٨١من 

 ١٦,٦٦٦,٩٥٤  ١٩,٦٢٣,٦٥١  يوم ٣٦١من  أكثر

  ٧٣٥,١٢٧   ٨١١,٦٥١  ذمم تجارية مدينة متأخرة ومنخفضة القيمة
  ١,٥٢١,٧٠٤,٥٤٦  ٢,٥٢٨,٦٣٠,٩٢٧ 
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  تتمة - األدوات المالية   ٢٦
  أرصدة لدى البنوك

ئتمانية جيدة إلدى البنوك محدودة حيث يتم وضعها في بنوك محلية وأجنبية ذات تصنيفات  رصدةاألئتمان إمخاطر  إن
  .ئتماني العالميةكاالت التصنيف اإلو بواسطة  تم اعدادها

  
  مخاطر السيولة 

 وذلكالمالية التي يتم تسويتها  بمطلوباتهالتزامات المرتبطة الوفاء باإل علىفي عدم قدرة المجموعة مخاطر السيولة تتمثل 
سيولة  توفيرمن خالل التأكد من  السيولةمخاطر دارة بإالمجموعة تقوم  .لغ نقدية أو موجودات مالية أخرىبتوفير مبا

والطارئة على حد سواء ، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو  العاديةستحقاقها، في ظل ظروف إكافية للوفاء بالتزاماتها عند 
  .بسمعة المجموعة ضراراإل
 

 ٢,٦٥: ٢٠١٢(مرات  ٢,٣٦المركز الماليبيان  بلغ معدل السيولة في تاريخ حيثلدى المجموعة مركز سيولة قوي ، 
  ).٢٠١٢ديسمبر  ٣١مرات في 

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

  

  الدفترية القيمة  ٢٠١٣ديسيمبر  ٣١
إجمالي التدفقات النقدية 

  أقل من سنة  المخصومةالتعاقدية غير 
  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري 
    

٢,٦٤١,٨١٢,٧٩٦٢,٦٤١,٨١٢,٧٩٦٢,٦٤١,٨١٢,٧٩٦  لطرف ذات عالقة أرصدة مستحقة
٣٤٣,٠٢٦,٧٣٥٣٤٣,٠٢٦,٧٣٥ ٣٤٣,٠٢٦,٧٣٥  وذمم دائنة أخرى دائنة تجاريةذمم 

  2.984.839.531 2.984.839.531 2.984.839.531 
  

  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  ٢٠١٢ديسيمبر  ٣١
        

١,٩١٥,٦٨٨,٣٦٦١,٩١٥,٦٨٨,٣٦٦١,٩١٥,٦٨٨,٣٦٦  لطرف ذات عالقة أرصدة مستحقة
 ٢٧٧,٦٤٠,٤٤٢ 277.640.442٢٧٧,٦٤٠,٤٤٢  وذمم دائنة أخرى دائنة تجاريةذمم 

  ٢,١٩٣,٣٢٨,٨٠٨ ٢,١٩٣,٣٢٨,٨٠٨ ٢,١٩٣,٣٢٨,٨٠٨ 



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

                                                                              ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  كما
  

  

-٥١- 
 

  
 

  تتمة - األدوات المالية   ٢٦
  

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

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

  
  مخاطر صرف العمالت األجنبية

العملة الوظيفية   نإ. صرف العمالت األجنبية أسعارلتغير قيمة األدوات المالية نتيجة  تقلبمخاطر العملة هي مخاطر 
ولذلك فإن اإلدارة ترى أن "). األميركي الدوالر(" األميركيبالدوالر  مربوطة ومعامالت النقد األجنبي الجوهرية مجموعةلل

  .األجنبية في أدنى حد لهصرف العمالت تعرض المجموعة لمخاطر 

 المبالغ نإ .حيث ال تتعرض المجموعة لمخاطر جوهرية لصرف العمالت األجنبيةفصاح عن تحليل الحساسية لم يتم اإل
  .وذلك فى تاريخ بيان المركز المالي في أدنى حد لهابالعمالت األجنبية  والذمم الدائنةمستحقة الدفع 

  أسعار األسهممخاطر 
مؤشرات  ىوذلك بسبب التغير ف لألسهمنخفاض في القيمة العادلة إل/ للزيادة  التعرضخطر  يه األسهممخاطر أسعار إن 

  .ةوالتي تعتبر جزء من المحافظ اإلستثمارية للمجموعلشركات أخرى إلستثمارات في أدوات حقوق ملكية ا أسعار

والمصنفة  ة لإلستثمارات في أدوات الملكيةمن القيمة العادل% ١٠كنتيجة للتغير بمقدار  أسعار األسهمالتأثير على  تم تقييم
  :كما يلي   لبيعكموجودات مالية متاحة ل

    
١٠%  

  زيادة
١٠%  

  نقص

  لایر قطري  لایر قطري  
      

٩٩,٠٣٦,٦٦٤( ٩٩,٠٣٦,٦٦٤  ٢٠١٣( 

    

٥٠,٦٧٣,٩٢٦( ٥٠,٦٧٣,٩٢٦  ٢٠١٢( 
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  تتمة - األدوات المالية   ٢٦
  

  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  المجموعةلذلك فإن 
المالية  ةاألدالذلك فإن الودائع الثابتة مع البنوك هي  وطبقاً . في ودائع ثابتة بمعدالت فائدة قصيرة األجلوما في حكمه 

  .تحمل فوائدي تالوحيدة ال
  

  المجموع  غير محمل بفوائد  محمل بفوائد  
  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  
        

٢٠١٣        
        موجوداتال

 ٦٣,٢٨٧,٣٤٨٦٣,٢٨٧,٣٤٨ -  أطراف ذات عالقةمن أرصدة مستحقة 
 ٢,٥٣٦,٩٦٠,٨٨٧ ٢,٥٣٦,٩٦٠,٨٨٧ -   وذمم مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة
 ٣,٩٣٠,٧٣٢,٩٣٣ - ٣,٩٣٠,٧٣٢,٩٣٣  أرصدة في البنوك

  3.930.732.933 2.600.248.235 6.530.981.168 
        مطلوباتال

 ٣٤٣,٠٤٣,٧١٤٣٤٣,٠٤٣,٧١٤ -  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 
 ٢,٦٤١,٩٢٨,٩٠٤٢,٦٤١,٩٢٨,٩٠٤ -  عالقة وذ لطرف مستحق رصيد

  - ٢,٩٨٤,٩٧٢,٦١٨ ٢,٩٨٤,٩٧٢,٦١٨ 
  
        

  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  ٢٠١٢
        موجوداتال

 ٦٣,٠٨٩,٧٩٠٦٣,٠٨٩,٧٩٠  -  من أطراف ذات عالقة أرصدة مستحقة
 ١,٥٢٧,٢٩٤,٩٦٣ ١,٥٢٧,٢٩٤,٩٦٣ -   وذمم مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة
 ٣,٩٥٨,٨١٧,٦٨٩ - ٣,٩٥٨,٨١٧,٦٨٩  أرصدة في البنوك

  ١,٥٩٠,٣٨٤,٧٥٣ ٣,٩٥٨,٨١٧,٦٨٩ 5.549.202.442 
        مطلوباتال

 ٢٧٧,٦٤٠,٤٤٢٢٧٧,٦٤٠,٤٤٢  -  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 
 1.915.688.366١,٩١٥,٦٨٨,٣٦٦ -  عالقة وذ لطرف مستحق رصيد

  - ٢,١٩٣,٣٢٨,٨٠٨ ٢,١٩٣,٣٢٨,٨٠٨ 
  

ولذلك فإن  الربح أو الخسارةلم تحتسب المجموعة أي معدل ثابت للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  .األرباح والخسائرؤثر على ت ال بيان المركز الماليمعدالت الفائدة في تاريخ  التغيرات في



 ق.م.ش) "وقود"(شركة قطر للوقود 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

                                                                              ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  كما
  

  

-٥٣- 
 

  

  تتمة - األدوات المالية   ٢٦
  

  إدارة مخاطر رأس المال 
إن سياسة المجموعة في إدارة رأس المال هي اإلحتفاظ بقدرة المجموعة على العمل على أساس مبدء اإلستمرارية التي تمكنها 

  .بهيكل رأس مالي مناسب للتقليل تكلفة رأس المال من تقديم أفضل العائدات للمساهمين ومنافع للمعنينن األخرين واإلحتفاظ
  

يتكون هيكل رأس المال للمجموعه من رأس المال المصدر واإلحتياطات . ٢٠١٢من سنة ككل لم تتغير  المجموعةإن سياسة 
  .واألرباح المدورة

  

تأخذ اإلدارة في اعتبارها تكلفة رأس المال والمخاطر المتعلقة بها . 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 حكمهناقصا النقد ذمم دائنة وأرصدة مستحقة لي كإجمايتم إحتساب صافي الديون . كإجمالي إجمالي رأس المال 

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

  ٢٠١٣  
  

٢٠١٢  

  لایر قطري  
  

  ريل قطري
        
       

 ٣,٩٥٩,٦٦٢,٥٥٦  ٣,٩٣١,٤٤٣,٤٢٥  وما في حكمهالنقد 

 )٢,١٩٣,٣٢٨,٨٠٨(  )٢,٩٨٤,٨٣٩,٥٣١(  ذمم دائنة وأرصدة مستحقة 

  ١,٧٦٦,٣٣٣,٧٤٨   ٩٤٦,٦٠٣,٨٩٤   الفائض في النقد وما في حكمه عن قيمة الدين
  

 هما فى حكمو ادة النقد نتيجة زيوذلك  تمويل عملياتها وأنشطة اإلستثمارفي  نسبة مدينونية رأس المال المجموعةال تستخدم 
  .أعاله  موضحعن الديون كما هو 

  أرقام المقارنة  ٢٧
. ٢٠١٣مع أرقام سنة  االستمرارية أمبدريا للمحافظة على متى كان ذلك ضرو  ٢٠١٢األرقام المعروضة لسنة  تصنيفأعيد 

  . أي أثر على الدخل الشامل أو إجمالي حقوق الملكية لسنة المقارنة التصنيفبرغم ذلك فإنه ليس إلعادة 


