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 الحسابات المستقل  دققتقرير م

 
 المحترمين                  السادة/ المساهمين

 ( "وقود").( ع.ق)ش.م.قطر للوقود شركة 
 قطر -الدوحة 

 
 الموحدة  البيانات الماليةتدقيق تقرير حول 

 
 الـرأي 

والشددددددركات التاب دددددة لهدددددا )يشددددددار  )“الشدددددركة"( ("وقدددددود") .(ع.ق)ش.م.لشدددددركة قودددددر للوقددددددود  الموحدددددددة لقدددددد قمندددددا بتدددددددقيق البياندددددات الماليدددددة
 ، وكددددد   مدددددم بيددددددان2022ديسدددددمبر  31كمدددددا فددددددي  الموحدددددد ، والتددددددي تتكدددددون مدددددم بيدددددان المركددددددز المددددداليباسدددددم "الم"مو دددددة"( جمي دددددا   مإلددددديه

 التدددددفقات النقديدددددةبيدددددان و الموحددددد التغيدددددرات فددددي حقددددوق الملكيدددددة بيددددان و  الموحددددددبيددددان الددددددخل الشددددامل اآلخددددر و  الموحدددددد الددددربح أو الخسددددارة
للسياسدددددات ملخصدددددا   إيضددددداحات حدددددول البياندددددات الماليدددددة الموحددددددة ، بمدددددا فدددددي  لددددد  و 2022ديسدددددمبر  31للسدددددنة المنتهيدددددة فدددددي  الموحدددددد

 .المحاسبية الهامة
 

 للم"مو دددددة الموحدددددد تظهددددددر بصدددددورة  ادلددددددة، مدددددم جميدددددك الندددددواحي ال"و ريددددددة، المركدددددز المدددددالي الموحددددددة فدددددي رأ نددددددا، إن البيانددددددات الماليددددددة
 ير الدوليددددة بددددال  التدددداريل وفقددددا  للم دددداوأدائهددددا المددددالي الموحددددد وتدددددفقاتها النقديددددة الموحدددددة للسددددنة المنتهيددددة  ،2022ديسددددمبر  31كمددددا فددددي 

 للتقارير المالية.
 

  أساس الرأي

البيانات  لقد قمنا بتدقيقنا وفقا  للم ا ير الدولية للتدقيق. إن مسؤوليتنا بموجب تل  الم ا ير موضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات لتدقيق  
بما في  ل  م ا ير االستق ل  ) وفق م ا ير السلوك الدولية لم"لس المحاسبيم  لم"مو ةمم تقريرنا. نحم مستقلون  م ا  الموحدة  المالية
في دولة قور، وقد إلتزمنا بمسؤولياتنا األخ قية األخرى   للم"مو ة الموحدة  وقوا د السلوك المهني والمت لقة بتدقيقنا للبيانات المالية (الدولية
. ون تقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا  ليها كافية ومناسبة لتوفر الدولية لم"لس المحاسبيملم ا ير السلوك  و   متولباتهاه اللوفقا   

 أساسا  لرأ نا حول التدقيق.
 

 رئيسيةالتدقيق ال أمور

الماليدددددة الموحددددددة إن أمدددددور التددددددقيق الرئيسدددددية، فدددددي تقدددددد رنا المهندددددي،  دددددي تلددددد  األمدددددور التدددددي كانددددد  األكثدددددر أ ميدددددة فدددددي تددددددقيقنا للبياندددددات 
ال نبددددد  نحددددم للفتددددرة الحاليددددة. تددددم تندددداول  دددداه األمددددور فددددي سددددياق تدددددقيقنا للبيانددددات الماليددددة الموحدددددة ك ددددل، وفددددي تكددددويم رأ نددددا حولهددددا، و 

 .بشأنهامنفص    رأيا  
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

 )تتمة(أمور التدقيق الرئيسية 

 رئيسيةتدقيق   أمور الرئيسيةالتدقيق    تدقيقنا أمور  كيف تناول
تضددددددمن  إجددددددرااات التدددددددقيق التددددددي قمنددددددا بهددددددا ، مددددددم بدددددديم أمددددددور 

 أخرى، ما  لي:
 

 لددددددددد  تقيددددددددديم الرقابدددددددددة قمندددددددددا بتقيددددددددديم تصدددددددددميم وتنفيدددددددددا ضدددددددددواب  
 ؛األراضي

 
التقيدددديم ال قددددار  الددددداخلي لددددد نا لمراج ددددة  خبيددددرلقددددد قمنددددا ب  ددددراك 

رير التقيدددددديم وتقيدددددديم مددددددا إ ا كددددددان أسددددددلو  و ريقددددددة اتقدددددد  ينددددددة مددددددم 
التقيدددددديم المسددددددتخدمة متوافقددددددة مددددددك الم ددددددا ير الم مددددددول بهددددددا لتقيدددددديم 

بتقيددددديم االفتراضدددددات  الدددددداخلي لدددددد نا أيضدددددا   الخبيدددددرال قدددددارات. قدددددام 
 التقييم ؛الورف الثالث في  ملية مستخدمة مم قبل ال
 

قمندددددددا بتقيددددددديم مدددددددؤ  ت واسدددددددتق لية ومهدددددددارات وكفدددددددااة الم يمددددددديم 
 الخارجييم ؛

 
مدددددددددك الم يمددددددددديم الخدددددددددارجييم  تكليددددددددد قمندددددددددا بمراج دددددددددة خودددددددددا  ال

 ؛ كافيا  ألغراض التدقيق  ملهم لتحد د ما إ ا كان نواق
 

مدددددددم  االقتضددددددداا، ندددددددد  التقييمددددددات،المددددددددخ ت فدددددددي   ابقندددددددالقددددددد 
 ؛ ات ل  أساس  ين و ل  الوثائق الدا مة،  خ ل

 
 للتقييم؛إجراا الدقة الحسابية   ب  ادةقمنا 

 
نتدددددائق التقيددددديم للمبلدددددب المددددداكور فدددددي البياندددددات الماليدددددة   ابقندددددالقدددددد 

قمندددددددددا بتقيددددددددديم ا فصددددددددداحات الدددددددددواردة فدددددددددي البياندددددددددات و  الموحددددددددددة؛
متولبدددددات الم دددددا ير ل وفقدددددا  الماليدددددة الموحددددددة المت لقدددددة بهددددداا األمدددددر 

 الدولية للتقارير المالية.

  والم دات اآلالتو   الممتلكات  ييمتق
 

لدددددددى الم"مو ددددددة ممتلكددددددات وفالت وم دددددددات ب يمددددددة دفتريددددددة تبلددددددب 
ديسدددددددددددمبر  31ريدددددددددددال قودددددددددددر  كمدددددددددددا فدددددددددددي  ألددددددددددد  3,305,881

 أراضييييييييي. تشددددددددمل الممتلكددددددددات واآلالت والم دددددددددات  لدددددددد  2022
ريددددددددال  ألدددددددد   528,750 تدددددددم قياسددددددددها بال يمددددددددة ال ادلدددددددة ب يمددددددددة 

  قور .
 

تقييمدددددات  لددددد  بنددددداا  األراضييييييتحد دددددد ال يمدددددة ال ادلدددددة لهددددداه  تدددددم
 خارجية.

 
تتولدددددب  مليدددددة التقيددددديم توبيدددددق ل ألمدددددر ل   ددددداا اتمحدددددور تركيزندددددا

أح دددددام جو ريدددددة ، لتحد دددددد منه"يدددددة التقيددددديم المناسدددددبة التدددددي سددددديتم 
اسددددتخدامها ، والتقدددددد رات الهامدددددة التدددددي  ت دددديم ال يدددددام بهدددددا. ت تبدددددر 

 ، هددددددائ نتددددددائق التقييمددددددات حساسددددددة للغايددددددة للتقددددددد رات التددددددي تددددددم إجرا
م ددددددددل الخصدددددددم وسددددددد ر قودددددددك األراضدددددددي   لددددددد  سدددددددبيل المثدددددددال

 المماثلة وفترة التخلص وتكلفة البنية التحتية.
 

التالية   ا يضاحات  مم   فيراجك  لمزيد  الموحدة  المالية  البيانات 
 التفاصيل المت لقة بهاا األمر:

السياسات المحاسبية الهامة للممتلكات واآلالت    -(  ه)  3• إيضاح  
 والم دات.
 وفالت وم دات. تممتلكا - 5• إيضاح 
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

 )تتمة(أمور التدقيق الرئيسية 

 أمور تدقيق رئيسية  الرئيسية كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق 
التددددددي قمنددددددا بهددددددا ، مددددددم بدددددديم أمددددددور ضددددددمن  إجددددددرااات التدددددددقيق ت 

 أخرى ، ما  لي:
 

لتحد دددددد مخصددددددص  رقابددددددةال قمندددددا بتقيدددددديم تصدددددميم وتنفيددددددا ضدددددواب 
 ا ي"ار السنو  المتراكم ؛

 
فحصددددددددنا الوثددددددددائق الددددددددواردة مددددددددم الددددددددو ارة والمت لقددددددددة بددددددددالحق فددددددددي 

 قو ة مم األرض ؛ 101استخدام 
 

بتقيدددددددديم األح ددددددددام الموبقددددددددة مددددددددم قبددددددددل ا دارة فددددددددي تحد ددددددددد قمنددددددددا 
 31الم ال"دددددددة المحاسدددددددبية لةي"دددددددارات السدددددددنوية المتراكمدددددددة حتددددددد  

 ؛2022ديسمبر 
 

قمنددددددددا بتقيدددددددديم تقددددددددد رات ا دارة المسددددددددتخدمة لتحد ددددددددد المخصددددددددص 
المبددددددددددالب المسددددددددددتخدمة  موابقددددددددددةالمدددددددددداكور أ دددددددددد ه مددددددددددم خدددددددددد ل 

نوبدددددددق اتفاقيدددددددات ا ي"دددددددار حيثمدددددددا   مدددددددك الحتسدددددددا  المخصدددددددص 
 ؛  ل 

 
الدقددددددة مددددددم خدددددد ل مخصددددددص لل ا حتسددددددا   مليددددددة قمنددددددا بتقيدددددديم

 ؛ الحسابية
 

نتددددددائق احتسددددددا  المخصددددددص للمبلددددددب المدددددداكور فددددددي   ابقنددددددالقددددددد 
 البيانات المالية الموحدة ؛ و

 
قمندددددا بتقيددددديم ا فصددددداحات الدددددواردة فدددددي البياندددددات الماليدددددة الموحددددددة 

الم دددددا ير الدوليدددددة للتقدددددارير المت لقدددددة بهددددداا األمدددددر وفقدددددا  لمتولبدددددات 
 المالية.

 األراضي المستلمة من الدولة

قو ددددددددة أرض  101م حصددددددددل  الم"مو ددددددددة  لدددددددد  حددددددددق اسددددددددتخدا
 مم و ارة البلدية والتخوي  ال مراني )"الو ارة"(.

 
، تلقددددددددد  الم"مو دددددددددة مسدددددددددودات  قدددددددددود إي"ددددددددددار  2021خددددددددد ل 

 تلددددد  سدددددتخدامإ لغايدددددات قودددددك األراضدددددي مدددددم الدددددو ارة مدددددم ب ضلددددد 
، ممددددددا أدى إلدددددد  وجددددددود التددددددزام حددددددالي بدددددددفك ا ي"ددددددار  يضدددددد ااألر 

، ممدددددددا أدى  التباحدددددددثا ي"دددددددار قيدددددددد  اتتفاقيددددددد إللدددددددو ارة. ال تدددددددزال 
 مولوبددددات  قددددودفددددي تحد دددد  جدددو ر   دددددم تأكددددد  وجددددود حالدددة إلددد 

 .موجوداتا ي"ار وحق استخدام ال
 

ريدددددال  مليدددددون  179 ب يمدددددة مخصدددددصبتسددددد"يل الم"مو دددددة  قامددددد 
. 2022ديسدددددددمبر  31قوددددددر  لةي"ددددددار السدددددددنو  المتددددددراكم حتدددددد  

لقددددد ا تبرنددددا  دددداا مددددم أمدددددور التدددددقيق الرئيسددددية ، بسددددبب األح دددددام 
التدددددي تدددددم  ييمددددداتوالتق فدددددي الم ال"دددددة المحاسدددددبية الهامدددددة الموبقدددددة

 ها  ند تحد د المخصص الماكور أ  ه.ئ إجرا
 

البياندددددات الماليدددددة الموحددددددة لمزيدددددد  فددددديراجدددددك ا يضددددداحات التاليدددددة 
 مم التفاصيل المت لقة بهاا األمر:

 وفالت وم دات.  ممتلكات - 5• إيضاح 
 أخرى  مم دائنة دائنة و ت"ارية  مم   - 21• إيضاح 
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

 )تتمة(أمور التدقيق الرئيسية 

 أخرى ومات علم

التددددددي حصددددددلنا  ليهددددددا  و م"لددددددس ا دارة تقريددددددر  لدددددد  األخددددددرى الم لومددددددات األخددددددرى. تشددددددمل الم لومددددددات ا دارة  ددددددي المسددددددؤولة  ددددددم ان 
تدددداريل تقريددددر التقريددددر السددددنو  ، والددددا  مددددم المتوقددددك أن ي ددددون متدددداح لنددددا ب ددددد أخددددرى فددددي م لومددددات و قبددددل تدددداريل تقريددددر مدددددقق الحسددددابات 

 .البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات  تضمم. ال مدقق الحسابات  اا

 . حولهاأو استنتاج  تأكيدأ   بد ن إن رأ نا حول البيانات المالية الموحدة ال يغوي الم لومات األخرى وال 
 

فيما  نقوم بتحد د   المحددة أ  ه ، و ند ال يام بال  ،باال  ع  ل  الم لومات  مسؤوليتنا    تتمثلفيما  ت لق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة،  
التدقيق    قيامنا بأ مال  إ ا كان  الم لومات األخرى غير متوافقة بش ل جو ر  مك البيانات المالية الموحدة أو الم رفة التي حصلنا  ليها أثناا

 . ما  تضح بوريقة أخرى انها تتضمم  ل  أخواا جو رية، أو 
 

 أنبدددد  إ ا تبدددديم دددداا مدددددقق الحسددددابات األخددددرى التددددي حصددددلنا  ليهددددا قبددددل تدددداريل تقريددددر الم لومددددات بندددداا   لدددد  ال مددددل الددددا  قمنددددا بدددد   لدددد  
  ن  في  اا الصدد. نفصح. ليس لد نا ما   ل  م  با فصاحموالبون  ف ننا اه الم لومات تحتو   ل  أخواا جو رية, 

 
 حدةالمو عن الحوكمة في إعداد البيانات المالية  قائمينمسؤوليات اإلدارة واألشخاص ال

ا للم دددددا ير الدوليددددددة إن   ح دددددداموأ لتقدددددارير الماليددددددة ، لا دارة مسدددددؤولة  ددددددم إ دددددداد البيانددددددات الماليددددددة الموحددددددة و رضددددددها بشددددد ل  ددددددادل وفقدددددد 
ا دارة ضددددددرورية ت"ددددددد ا و ددددددم الرقابددددددة الداخليددددددة التددددددي  ،والنظددددددام األساسددددددي للشددددددركة الم مددددددول بهددددددا قددددددانون الشددددددركات الت"اريددددددة القوددددددر  

األخوددددداا ال"و ريدددددة ، سدددددواا كانددددد  نات"دددددة  دددددم االحتيدددددال أو  بصدددددورة  ادلدددددة خاليدددددة مدددددممدددددم إ دددددداد البياندددددات الماليدددددة الموحددددددة لتم نهدددددا 
 الخوأ.

 
ا دارة مسدددددددؤولة  دددددددم تقيددددددديم قددددددددرة الم"مو دددددددة  لددددددد  االسدددددددتمرار، وا فصددددددداح ، حسدددددددب فدددددددان  ندددددددد إ دددددددداد البياندددددددات الماليدددددددة الموحددددددددة ، 
االسددددددددتمرارية المحاسدددددددبي مدددددددا لددددددددم تندددددددو  ا دارة تصدددددددد ية مبددددددددأ واسدددددددتخدام الم"مو ددددددددة مرارية االقتضددددددداا ،  دددددددم األمددددددددور المت لقدددددددة باسدددددددت 

 بد ل واق ي سوى ال يام بال . م ي م لد ها، أو لايقاف نشا اتهاالم"مو ة أو 
 

 المالية للم"مو ة.البيانات ا  راف  ل   ملية إ داد مسؤوليم  م الحوكمة    ل القائميم  ي تبر  



   

5 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

   الموحدة مسؤوليات مدقق الحسابات في التدقيق على البيانات المالية

خاليددددة بصددددورة  امددددة مددددم أخودددداا جو ريددددة،  الموحدددددة إن غا تنددددا تتمثددددل بالحصددددول  لدددد  تأكيددددد م قددددول فيمددددا إ ا كاندددد  البيانددددات الماليددددة
 سددددواا كاندددد  نا دددد ة  ددددم إحتيددددال أو  ددددم خوددددأ، و صدددددار تقريددددر المدددددقق الددددا  يشددددمل رأ نددددا. إن التأكيددددد الم قددددول  ددددو مسددددتوى  ددددال  مددددم
ا أ  خودددددأ جدددددو ر  فدددددي حدددددال  التأكيدددددد، وال يضدددددمم أن  مليدددددة التددددددقيق التدددددي تمدددددّ  وفقدددددا  للم دددددا ير الدوليدددددة للتددددددقيق سدددددوف تكشددددد  دائمددددد 

ك فيمددددددا إ ا كددددددان مددددددم المتوقددددددك  وجددددددوده. وقددددددد تنشددددددأ األخودددددداا  ددددددم ا حتيددددددال أو  ددددددم الخوددددددأ، وت تبددددددر جو ريددددددة بشدددددد ل فددددددرد  أو م "مددددددّ
  تأثير ا  ل  القرارات ا قتصادية المتخاة مم المستخدميم بناا   ل   اه البيانات المالية الموحدة.

 
، ف نندددددا نمدددددارس التقدددددد ر المهندددددي ونحدددددافر  لددددد  الشددددد  المهندددددي  دددددوال فتدددددرة للتددددددقيق  الدوليدددددة م دددددا يرلك"دددددزا مدددددم  مليدددددة التددددددقيق وفقدددددا ل

 التدقيق. كما نقوم أيضا:

 سددددددواا كاندددددد  نا دددددد ة  ددددددم إحتيددددددال أو  ددددددم خوددددددأ، الموحدددددددة بتحد ددددددد وتقيدددددديم مخددددددا ر االخودددددداا ال"و ريددددددة فددددددي البيانددددددات الماليددددددة ،
ل  لددددد  أدلدددددة تددددددقيق كافيدددددة ومناسدددددبة لتدددددوفر أساسدددددا لرأ ندددددا. وتصدددددميم و ن"دددددا  إجدددددرااات التددددددقيق المناسدددددبة لتلددددد  المخدددددا ر والحصدددددو 

إن مخددددا ر  دددددم إكتشدددداف خودددددأ جددددو ر  ندددداتق  دددددم ا حتيددددال تفددددوق تلدددد  النات"دددددة  ددددم الخوددددأ، حيدددددث يشددددمل ا حتيددددال التوا دددددؤ، 
 التزوير، الحاف المت مد، سوا التمثيل أو ت"او  نظام الرقابة الداخلي.

  الددددددداخلي  ات الصددددددلة بالتدددددددقيق مددددددم أجددددددل تصددددددميم إجددددددرااات تدددددددقيق مناسددددددبة حسددددددب الظددددددروف، بددددددا   ع  لدددددد  نظددددددام الرقابددددددة
  .ولكم ليس بغرض إبداا رأ  حول ف الية الرقابة الداخلية

  دة مددددددم قبددددددل بتقيدددددديم م امددددددة السياسددددددات المحاسددددددبية المتب ددددددة وم قوليددددددة التقددددددد رات المحاسددددددبية وا يضدددددداحات المت لقددددددة بهددددددا الم ددددددّ
 .ا دارة

 ى م امدددددة إسدددددتخدام ا دارة لمبددددددأ االسدددددتمرارية المحاسدددددبي، وبنددددداا  لددددد  أدلدددددة التددددددقيق التدددددي تدددددم الحصدددددول  ليهدددددا، ب سدددددتنتاج مدددددد
 م"مو دددددةفددددي حددددال وجدددددود حالددددة جو ريدددددة مددددم  ددددددم التدددديقم مت لقدددددة بأحددددداا أو  دددددددروف قدددددد تثيددددر  ددددد وكا  جو ريددددة حدددددول قدددددرة ال

 لددددد  االسدددددتمرار. وفدددددي حدددددال ا سدددددتنتاج بوجدددددود حالدددددة جو ريدددددة مدددددم  ددددددم التددددديقم،  توجدددددب  ليندددددا لفددددد  ا نتبددددداه فدددددي تقريرندددددا إلددددد  
أو فددددي حددددال كاندددد   دددداه ا يضدددداحات غيددددر كافيددددة  توجددددب  لينددددا  الموحدددددة ا يضدددداحات  ات الصددددلة الددددواردة فددددي البيانددددات الماليددددة

أدلدددددة التددددددقيق التدددددي تدددددم الحصدددددول  ليهدددددا حتددددد  تددددداريل تقريرندددددا. ومدددددك  لددددد ، قدددددد  ت دددددد ل رأ ندددددا.  ددددداا ون تمدددددد فدددددي إسدددددتنتاجاتنا  لددددد 
 . ل  أساس مبدأ االستمرارية م"مو ةتؤد  األحداا أو الظروف المستقبلية بالشركة إل  توق  أ مال ال

  فصددددداحات و إ ا ، بمدددددا فدددددي  لددددد  ا و هي لهدددددا والبياندددددات المتضدددددمنة فيهدددددا الموحددددددة لهددددداه البياندددددات الماليدددددةالشدددددامل يم ال دددددرض يددددد تقب
ضددددددمم إ ددددددار يحقددددددق ال ددددددرض  ات ال  قددددددة بوريقددددددة ال مليددددددات واألحددددددداا  تظهددددددر الموحدددددددة كاندددددد   دددددداه البيانددددددات الماليددددددةفيمددددددا 

 ال ادل. 

  خددددد ل  مدددددم للشدددددركات أو األنشدددددوة التدددددي تقدددددوم بهدددددا الموحددددددة الحصدددددول  لددددد  أدلدددددة تددددددقيق كافيدددددة فيمدددددا  ت لدددددق بالبياندددددات الماليدددددةب
 بدددددددداا رأ  حدددددددول البياندددددددات الماليدددددددة الموحددددددددة.  إن مسدددددددؤوليتنا فدددددددي  ددددددداا ا ت"ددددددداه  دددددددي ا  دددددددراف وال يدددددددام بتددددددددقيق الم"مو دددددددة 

 . نبق  الوحيد م المسؤوليم  م رأ  التدقيق الخاص بنا. الم"مو ة
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

 الموحدة )تتمة(مسؤوليات مدقق الحسابات في التدقيق على البيانات المالية 

كمدددددا أنندددددا نتواصدددددل مدددددك األ دددددخاص المسدددددؤوليم  دددددم الحوكمدددددة فيمدددددا  ت لدددددق  لددددد  سدددددبيل المثدددددال ال الحصدددددر بنوددددداق وتوقيددددد  التددددددقيق 
الرقابددددة الداخليددددة التددددي الحظنا ددددا خدددد ل  مليددددة المخودددد  لدددد ، وم حظددددات التدددددقيق الهامددددة، بمددددا فددددي  لدددد  أ  خلددددل جددددو ر  فددددي أنظمددددة 

 التدقيق.

 
ا يفيدددددد بأنندددددا امتثلندددددا للمتولبدددددات األخ قيدددددة  ات الصدددددلة فيمدددددا  ت لدددددق باالسدددددتق لية، والتواصدددددل  قدددددائميم  لددددد كمدددددا ندددددوفر لل الحوكمدددددة بيانددددد 

ا جددددددرااات المتخدددددداة و   ليتنام هددددددم بشددددددأن جميددددددك ال  قددددددات والمسددددددائل األخددددددرى التددددددي قددددددد ي  تقددددددد بشدددددد ل م قددددددول أنهددددددا تددددددؤثر  لدددددد  اسددددددتق
 الضمانات  ات الصلة  ند االقتضاا. للقضاا  ل  التهد دات أو

 
د تلددددد  األمدددددور التدددددي كانددددد  أكثدددددر أ ميدددددة فدددددي تددددددقيق البياندددددات  ددددد حدت  بهدددددا،الحوكمدددددة  قدددددائميم  لددددد مدددددم بددددديم األمدددددور التدددددي  دددددتم إبددددد   ال

وبالتددددالي فهددددي أمددددور تدددددقيق رئيسددددية. نحددددم نصدددد   دددداه األمددددور فددددي تقريددددر مدددددقق الحسددددابات الخدددداص  الحاليددددة،الماليددددة الموحدددددة للفتددددرة 
أنددددد  ال  نبغددددددي  للغايددددددة،فدددددي حدددددداالت ندددددادرة  نقددددددرر،أو  نددددددما  ألمددددددوربندددددا مدددددا لددددددم تمندددددك القددددددوانيم واللدددددوائح ا فصدددددداح ال لندددددي  ددددددم  ددددداه ا

ا بدددد    دددددم أمدددددر مدددددا فدددددي تقريرندددددا ألن ال واقدددددب السدددددلبية لل يدددددام بددددال  مدددددم المتوقدددددك بشددددد ل م قدددددول أن تفدددددوق الفوائدددددد ال امدددددة لمثدددددل  ددددداا 
  .ا ب  

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى 

 ر  ف ننا نفصح  ما  لي:إل   ل ، كما  و مولو  في قانون الشركات الت"ارية القو با ضافة

  مددددك   دارةوتتفددددق محتويددددات تقريددددر ا ، لدددد  النحددددو الواجددددبتددددم جددددرد المخددددزون أندددد  الشددددركة تحددددتفر بسدددد" ت محاسددددبية منتظمددددة، و
 البيانات المالية الموحدة المرفقة للشركة.

 .لقد حصلنا  ل  كافة الم لومات وا يضاحات التي رأ نا ا ضرورية ألغراض تدقيقنا 
  الماليددددة مخالفددددات ألح ددددام قددددانون الشددددركات سددددنةلددددم تقددددك خدددد ل ال لددددد نا،وفددددي حدددددود الم لومددددات التددددي تددددوافرت  ا تقادنددددافددددي 

 الم"مو ددددةأو النظددددام األساسددددي للشددددركة  لدددد  وجدددد  قددددد  ددددؤثر بشدددد ل جددددو ر   لدددد  مركددددز وأداا  الم مددددول بهددددا الت"اريددددة القوددددر  
 .الموحد المالي

 قطر  –الدوحة 
 2023يناير  18

 ديلويت آند توش  م
 فــــرع قطــــــر 

 
 
 

 صالحة  مدحت
 شريك
 (257)رقم  حساباتالمراقبي  سجل
 قطرلدى هيئة  حساباتال يمدقق سجل

 (120156) رقم ةاليالملألسواق 



.( )"وقود"( ع.قللوقود )ش.م.شركة قطر   
   بيان المركز المالي الموحد

2022ديسمبر   31كما في   
( )تم  رض جميك األرصدة باألل  ريال قور  ما لم تتم ا  ارة إل  خ ف  ل   
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 2021  2022 إيضاح 
     الموجودات  

     الموجودات غير المتداولة 
 3,149,365  3,305,881 5 وم دات ممتلكات وفالت 

 146,880  106,828 6 حق استخدام موجودات  
 899,954  894,976 7  قاريةاستثمارات 
 4,106,169  3,640,919 8 استثمارات 

 135,376  140,497 9  هرة وموجودات غير ملموسة 
 8,437,744  8,089,101  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

     الموجودات المتداولة 
 447,942  705,403 10 مخزون 

 285,873  321,442 ) (11  مستحق مم أ راف  ات   قة 
 2,070,333  1,895,076 12  مم ت"ارية مد نة  

 158,470  134,918 13 دف ات مقدمة و مم مد نة أخرى 
 1,907,740  3,264,500 14 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 4,870,358  6,321,339  الموجودات المتداولة إجمالي 
 13,308,102  14,410,440  إجمالي الموجودات 

        حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية 

 994,256  994,256 15 رأس المال 
 498,914  498,914 16 احتيا ي قانوني

 240,413  (93,431) 17 احتيا ي ال يمة ال ادلة 
 504,703  507,333  إ ادة التقييم فائض 

 6,800,728  7,290,337  أرباح مدورة
 9,039,014  9,197,409  حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 138,481  115,199  حصص غير مسيورة 
 9,177,495  9,312,608  إجمالي حقوق الملكية 

     المطلوبات 
     مطلوبات غير متداولة 

 109,792  81,643 18 تمويلية  إي"ار  قود مولوبات
 97,947  114,107 19 م افأة نهاية الخدمة للمو فيم 

 24,596  25,826 20 مخصص إيقاف تشغيل 
 232,335  221,576  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

   مطلوبات متداولة
 

 
 2,954,489  3,867,225 )ج(  11 مستحق أل راف  ات   قة 

 40,934  29,269 18 مولوبات  قود إي"ار تمويلية 
 902,849  979,762 21  مم ت"ارية دائنة و مم دائنة أخرى 

 3,898,272  4,876,256  إجمالي المطلوبات المتداولة 
 4,130,607  5,097,832  إجمالي المطلوبات 

 13,308,102  14,410,440  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 
. الموحدة المالية البيانات  اه مم  ت"زأ ال جزا ا 57 إل  13مم  الصفحات ل    يضاحاتتش ل ا            



.( )"وقود"( ع.قشركة قطر للوقود )ش.م.  
 بيان الربح أو الخسارة الموحد 

2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
( )تم  رض جميك األرصدة باألل  ريال قور  ما لم تتم ا  ارة إل  خ ف  ل   
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 2021  2022 إيضاح  
     

 19,531,496  29,934,920 22 إ رادات  
 (18,650,923)  (29,005,252) 23 تكلفة المبي ات
 880,573  929,668  اجمالي الربح 

     
 220,581  269,030 24 إ رادات أخرى 

 (230,322)  (235,162) 25 مصاري   مومية و دارية  
 119,807  141,399 26 إ راد تمويل

 11,784  (3,577) 27 تدني في ال يمة  / (مخصصات)
 1,002,423  1,101,358  صافي ربح السنة 

     
     منسوب الى:

 974,026  1,070,065   األم الشركة مسا مي
 28,397  31,293  حصص غير مسيورة 

 1,002,423  1,101,358  صافي ربح السنة 
     
     

 0,98  1,08 28 العائد األساسي للسهم الواحد 
     )بالريال القور  للسهم( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتم ختم  مم قبل مدقق الحسابات ألغراض الت ري  فق   الم"مو ةتم ا داد  اا البيان مم قبل 

 .الموحدة المالية البيانات  اه  مم  ت"زأ ال جزا ا 57إل   13مم  الصفحات ل   تش ل ا يضاحات
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  2022  2021 
     

 1,002,423  1,101,358  صافي ربح السنة  

     الدخل الشامل اآلخر 
     الدخل الشامل االخر 

     بنود لم ي اد تصنيفها الحقا في الربح أو الخسارة 
     

 124,922  (138,478)  صافي التغير في ال يمة ال ادلة ل ستثمارات 
 (7,010)  2,630  للسنة  إ ادة التقييم (خسائر)/أرباح 

 117,912  (135,848)  الدخل الشامل األخر للسنة)الخسارة( / 
 1,120,335  965,510  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

     
     منسو  ال :

 1,089,719  940,792   مسا مي الشركة األم
 30,616  24,718  مسيورة  غير حصص

  965,510  1,120,335 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتم ختم  مم قبل مدقق الحسابات ألغراض الت ري  فق   الم"مو ةتم ا داد  اا البيان مم قبل 

 .الموحدة المالية البيانات  اه  مم  ت"زأ ال جزا ا 57إل   13مم  الصفحات ل   ا يضاحاتتش ل 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  
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   مساهمي الشركة األمالمنسوب إلى  

 
 رأس المال  

 

احتياطي  
 قانوني 

 

 احتياطي القيمة 

 العادلة  

 

فائض إعادة  
 التقييم 

 أرباح مدورة 

 

 االجمالي 

 

حصص غير  
 مسيطرة

حقوق   جماليا
 الملكية 

 8,586,869 155,865 8,431,004 6,267,782 511,713 158,339 498,914 994,256   2021 نا ر  1الرصيد في 
         :إجمالي الدخل الشامل للسن 

 1,002,423 28,397 974,026 974,026 - - - - صافي ربح السنة
 117,912 2,219 115,693 40,629 (7,010) 82,074 - - الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 1,120,335 30,616 1,089,719 1,014,655 (7,010) 82,074 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 (457,358) - (457,358) (457,358) - - - - ( 29 إيضاح) 2020تو ي ات أرباح نقدية مدفو ة ل ام 

 ( 24,351) - ( 24,351) ( 24,351) - - - - المسا مة في الصندوق االجتما ي والرياضي
 تو ي ات األرباح المدفو ة للحصص غير المسيورة 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(48,000 ) 
 

(48,000 ) 
 

 9,177,495 138,481 9,039,014 6,800,728 504,703 240,413 498,914 994,256 2021ديسمبر  31في  كما الرصيد
          

 9,177,495 138,481 9,039,014 6,800,728 504,703 240,413 498,914 994,256 2022 نا ر  1الرصيد في 
         :اجمالي الدخل الشامل للسن 

 1,101,358 31,293 1,070,065 1,070,065 - - - - السنة صافي ربح
 (135,848) (6,575) (129,273) 201,941 2,630 (333,844) - - للسنة  ى خر اال  ةالشامل الخسارة

 965,510 24,718 940,792 1,272,006 2,630 (333,844) - - إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 ( 29)إيضاح  2021تو ي ات أرباح نقدية مدفو ة ل ام 

- - - - (755,634) (755,634) - (755,634) 
 (26,763) - (26,763) (26,763) - - - - المسا مة في الصندوق االجتما ي والرياضي

 (48,000) (48,000) - - - - - - تو ي ات األرباح المدفو ة للحصص غير المسيورة 
 9,312,608 115,199 9,197,409 7,290,337 507,333 (93,431) 498,914 994,256 2022ديسمبر  31في  كما الرصيد

 وتم ختم  مم قبل مدقق الحسابات ألغراض الت ري  فق   الم"مو ةتم ا داد  اا البيان مم قبل 
 جزا ا ال  ت"زأ مم  اه البيانات المالية الموحدة. 57إل   13الصفحات مم  ل   ا يضاحاتتش ل 
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 بيان التدفقات النقدية الموحدة 
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 )تم  رض جميك األرصدة باألل  ريال قور  ما لم تتم ا  ارة إل  خ ف  ل (
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 2021  2022 إيضاح 
     نشطة التشغيلية  اال التدفقات النقدية من  

 1,002,423  1,101,358  صافي ربح السنة
  ت د  ت لد:

 

    
 164,253  163,320 5 استه ك ممتلكات وفالت وم دات
 41,360  41,709 6 إسته ك حق استخدام موجودات 

 16,287  16,454 7 إسته ك استثمارات  قارية
 1,081  1,680 9 إ فاا موجودات غير ملموسة  

 1,171  1,230  تكلفة تمويل لمخصص إيقاف التشغيل حل
 7,508  8,111  فوائد  ل  مولوبات  قود إي"ار تمويلية

 (13,279)  (15,115)  ) (12  مخصص الد ون الم دومة والمش وك في تحصيلها رد
 220  (830) 5 تدني قيمة ممتلكات وفالت وم دات

 1,275  1,335 7 تدني قيمة استثمارات  قارية
 5,268  797 10 تدني قيمة للمخزون بويا الحركة

 19,356  24,230 19 مخصص م افأة نهاية الخدمة للمو فيم
و حق استخدام  ممتلكات وفالت وم دات  وب /خسارة مم بيك

 موجودات 
 300  359 

 3,626  1,286  مصروف ضريبة الدخل 
 (60,832)  (92,014) 24 إ رادات تو ي ات أرباح

 (119,807)  (141,398)  إ رادات تمويل
  1,112,453  1,070,269 

     :في التغيرات
 (137,889)  (258,258)  المخزون  -
 (109,747)  (35,569)  المستحق مم أ راف  ات   قة  -
 (204,787)  213,924  الامم الت"ارية المد نة والمدفو ة مقدما -
 179,861  88,178  الامم الت"ارية الدائنة والامم الدائنة األخرى   -
 689,758  912,736  المستحق أل راف  ات   قة   -

 1,487,465  2,033,464  األنشطة التشغيلية  عنالتدفقات النقدية الناتجة 
 (11,517)  (8,070) 19 م افأة نهاية الخدمة المدفو ة للمو فيم 

 (17,685)  (24,351)  المسا مة المدفو ة للصندوق االجتما ي والرياضي 
 ( 1,795)  (1,691)  ضريبة الدخل المدفو ة 

 1,456,468  1,999,352  نشطة التشغيلية األ  عنصافي النقد الناتج 
     

 الحسابات ألغراض الت ري  فق  وتم ختم  مم قبل مدقق  الم"مو ةتم ا داد  اا البيان مم قبل 
 ت"زأ مم  اه البيانات المالية الموحدة.جزا ا ال  57إل   13الصفحات مم تش ل ا يضاحات  ل  
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 2021  2022 إيضاح 
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 -  17,147  وم دات فالتو  ممتلكات بيك مم متحص ت
 (146,395)  (347,066)  وم دات  فالتو  ممتلكات راا 

 (11,200)  (12,811) 7  راا استثمارات  قارية
 (1,286)  (6,801)  موجودات غير ملموسة   راا

 60,832  92,014 24 تو ي ات أرباح مستلمة
 119,807  141,398  تمويل مستلمة إ رادات 
 ( 61,586)  226,942  ستثمارات اال الحركة فيصافي 

 (1,040,259)  572,195  صافي الحركة في حسابات ودائك ثابتة
 ( 1,080,087)  683,018  األنشطة االستثمارية  (في المستخدم )/ الناتج عن صافي النقد

     
     ة تمويليالتدفقات النقدية من األنشطة ال 

 (457,358)  (755,634) 29 مدفو ة تو ي ات أرباح
 (48,000)  (48,000)  للحصص غير المسيورة   مدفو ة تو ي ات أرباح

 (46,860)  (49,609)  مدفو ات  قود إي"ار
 (552,218)  (853,243)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

     
 (175,837)  1,829,127  في النقد وشبه النقد   (النقصالزيادة /)صافي 

 1,511,210  1,335,373   نا ر  1النقد و ب  النقد في 
 1,335,373  3,164,500 14 ديسمبر    31النقد وشبه النقد في 

 

 

 

 

 

 

 وتم ختم  مم قبل مدقق الحسابات ألغراض الت ري  فق   الم"مو ةتم ا داد  اا البيان مم قبل 

جزا ا ال  ت"زأ مم  اه البيانات المالية الموحدة 57إل   13تش ل ا يضاحات  ل  الصفحات مم 
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   نشاط الشركة. 1

)"الشركة" أو "الشركة األم"(  ي  ركة مسا مة  امة قورية تأسس  بموجب المرسوم األمير  رقم )وقود( .( ع.ق)ش.م. ركة قور للوقود 
المس"ل للشركة    نوانالالشركة مدرجة في بورصة قور.  .24872ت"ار  رقم ال س"لموجب الب  2002فبرا ر  10بتاريل    2002ل ام  5

 دولة قور. ، الدوحة ،   7777 و صندوق بريد 
الم ررة وخدمات  النفوية  األنشوة الرئيسية للشركة األم مك الشركات التاب ة لها )"الم"مو ة"(  ي بيك وتسويق وتو يك النف  والغا  والمنت"ات  

و الخدمات ال قارية. ت مل الم"مو ة بش ل  بالوقود  السفم  يد  وتزو ونقل النف  والغا   وبيك الكا   فحص المركبات والتزويد بالوقود البحر   
 رئيسي في دولة قور. 

 تتضمم  اه البيانات المالية الموحدة الم لومات المالية للشركات التاب ة الخاض ة للسيورة المدرجة أدناه:
 اسم الشركة التابعة  البلد  المجموعة  مساهمة نسبة

 2021 2022 
  ركة وقود لفحص المركبات ) .م.م( )فاحص( قور  100% 100%
  ركة قور لوقود الوائرات ) .م.م( قور  60% 60%

  ركة وقود للخدمات البحرية ) .م.م( قور  100% 100%
  ركة وقود الدولية ) .م.م( قور  100% 100%
  ركة وقود المملكة ) .م.م( المملكة ال ربية الس ودية 100% 100%
 ارض الخليق ال قارية ) .م.م(  قور  100% 100%
 ن"مة الشمال للخدمات البحرية ) .م.م(    مان  100% 100%
  ركة سدرة الغارية للشحم  جمهورية ليبيريا  100% 100%
  ركة سدرة الوجبة للشحم  جمهورية ليبيريا  100% 100%
 المحي  البحر  للخدمات المحدودة  جمهورية ليبيريا  0% 100%
  ركة سدرة الرويس للشحم  جمهورية ليبيريا  100% 100%
 أورب  للخدمات البحرية المحدودة  جمهورية ليبيريا  100% 100%
  ركة سدرة الرميلة للشحم  جمهورية ليبيريا  100% 100%
  ركة سيدرا مسي يد للشحم  جمهورية ليبيريا  100% 100%
  ركة سدرة الدوحة للشحم  جمهورية ليبيريا  100% 100%
  ركة سدرة الخور للشحم جمهورية ليبيريا  100% 100%
 األفق للخدمات البحرية المحدودة  جمهورية ليبيريا  100% 100%

بشأن تمد د االمتيا  الممنوح لشركة قور للوقود )وقود( لتسويق وبيك ونقل وتو يك الغا  والمنت"ات  2019لسنة  21بموجب القانون رقم 
   .2023. وسوف ي ون االمتيا  قيد الت"د د خ ل  ام 2023 ونيو  17امتيا  الشركة حت  البترولية ، تم تمد د 

 18وفق ا لقرار م"لس ا دارة الصادر في   2022ديسمبر  31تم  الموافقة  ل  إصدار البيانات المالية الموحدة للوقود للسنة المنتهية في 
 . 2023 نا ر 
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 اإلعداد  ُأسس. 2

 الُمحاسبة  ُأسس( أ

  الم مول   واألح ام  الدولية،  المحاسبة  م ا ير  م"لس   م  الصادرةالمالية    للتقاريرإ داد  اه البيانات المالية الموحدة وفق ا للم ا ير الدولية    تم
  في   والمدرجة  للم"مو ة  المحاسبية  السياسات  تفاصيل   لي  فيما  ونست رض  للشركة،  األساسي  والنظام  القور    الت"ارية  الشركات  قانون   في  بها

 .3 رقم ا يضاح
 

 القياس  ُأسس( ب
 المملوكة، والتي تم قياسها بال يمة ال ادلة. االرضو  االستثمارات باستثناا التاريخية التكلفة لمبدأ وفق ا الموحدة المالية البيانات  اه إ داد تم

 

 العرض  وُعملة الوظيفية العملة( ج
  القور    بالريال  الم روضة  المالية  الم لومات  جميك.  للم"مو ة  الو ي ية  ال ملة   و و  القور    بالريال  الموحدة  المالية  البيانات   اه   رض  تم

 . ل  خ ف   اكر لم ما قور   ريال أل  أقر  إل  مقربة
 

 والتقديرات  األحكام استخدام( د
 المحاسبية  السياسات  توبيق   ل   تؤثر   التي  واالفتراضات  والتقد رات  األح ام  اتخا   ا دارة  مم  الموحدة  المالية  البيانات   اه  إ داد   تولب

 .التقد رات  اه  م الف لية النتائق تختل  قد و لي ، والمصروفات، وا  رادات والمولوبات للموجودات المدرجة والمبالب للم"مو ة
 

 .مستقبلي بأثر التقد رات بمراج ات  اال تراف ويتم باستمرار، األساسية واالفتراضات  التقد رات الشركة ت راجك
 واالفتراضات  والتقديرات األحكام في اليقين عدم

غير المؤكدة التي تنوو   ل  مخا ر   وا فتراضات  والتقد راتتضميم الم لومات حول األح ام الصادرة  ند توبيق السياسات المحاسبية     تم
 كبيرة تؤد  إل  ت د  ت جو رية  ل  ال يم الدفترية للموجودات والمولوبات في السنة المالية التالية في ا يضاحات التالية:

 األ مار ا نتاجية وال يم المتب ية ورسوم ا   ك  ات الصلة للممتلكات والم دات ؛  -) د(  3إيضاح  (1
 تقييم نمو ج األ مال ؛  -الموجودات المالية  - )ح( 3إيضاح  (2
( للامم المد نة الت"ارية: االفتراضات الرئيسية في تحد د متوس  ECLقياس مخصص خسارة االئتمان المتوق ة )  - (  2)  4إيضاح   (3

 م دل الخسارة المرجح ؛ 
باستخدام نمو ج ال يمة ال ادلة وتحد د ال يم ال ادلة المحاسبة  م األراضي تح  الممتلكات واآلالت والم دات  - ( 3و  1) 5إيضاح  (4

  ل  أساس المدخ ت الهامة غير القابلة للرصد؛
 المحاسبة  م الممتلكات االستثمارية وتحد د ال يم ال ادلة  ل  أساس المدخ ت الهامة غير القابلة للرصد؛ -7إيضاح  (5
 الدخل الشامل اآلخر؛  اال تراف باالستثمار بال يمة ال ادلة مم خ ل - 8إيضاح  (6
 اختبار انخفاض قيمة الشهرة: االفتراضات الرئيسية المت لقة بالمبالب القابلة ل سترداد؛  - 9إيضاح  (7
 األح ام والتقد رات الرئيسية لتحد د مخصص إيقاف التشغيل ؛ - 20إيضاح  (8
 ام واالفتراضات الرئيسية حول احتمالية  اال تراف وقياس المخصصات وا لتزامات الوارئة: األح  -  31( و يضاح  1)  21إيضاح   (9

 وح"م التدفق الخارج للموارد ؛
 مدة  قد ا ي"ار: ما إ ا كان  الم"مو ة متأكدة بش ل م قول مم ممارسة خيارات التمد د. - 32إيضاح  (10
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 )تتمة(  اإلعداد ُأسس. 2

 الحالية  السنة على تسري  التي والمعدلة الجديدة المالية  للتقارير الدولية المعايير( ه
   نا ر  1  ب د   أو  في  تبدأ  التي  السنوية  للفترات  سارية  أصبح   والتي  التالية،  والم دلة  ال"د دة  المالية  للتقارير  الدولية  الم ا ير  توبيق  تم

  المبالب    ل    جو ر    تأثير  أ   الم دلة  المالية  للتقارير  الدولية  الم ا ير   اه  لتوبيق  ي م  لم.  الموحدة   المالية  البيانات   اه   في  ،2022
 .المستقبلية الترتيبات أو الم ام ت محاسبة  ل   ؤثر قد ولكم والسابقة الحالية للسنوات المدرجة

 . 37 رقم الدولي المحاسبة معيار  ل  ت د  ت -  ال قد إتمام تكلفة - المر قة ال قود •
 .2020-2018 المالية للتقارير الدولية الم ا ير  ل  السنوية التحسينات •
 .16 رقم الدولي المحاسبة معيار  ل  ت د  ت - المقصود االستخدام قبل ال ائدات: والم دات واآلالت الممتلكات •
 . 3رقم  المالية التقارير   داد الدولي المعيار  ل  الت د  ت - المفاهيمي ا  ار إل  ا  ارة •

 
 مبكًرا  تبنيها يتم ولم بعد المفعول سارية تصبح لم  ولكنها اإلصدار قيد والمعدلة الجديدةالمالية  للتقارير( المعايير الدولية و

 التالية  والم دلة  ال"د دة  المالية  للتقارير  الدولية  الم ا ير  بتوبيق  الم"مو ة  تقم  لم  ،الموحدة  المالية  البيانات   اه   ل   المصادقة  تاريل   في
 .  ب د المف ول سارية تصبح لم ولكم إصدار ا تم التي

 

 والمعدلة  الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير

  المفعول ساري 
  في تبدأ التي للفترات

 بعد  أو
تصني  المولوبات  ل  أنها متداولة   -   رض البيانات المالية  -  1ت د  ت  ل  معيار المحاسبة الدولي رقم  

 أو غير متداولة
 2023 نا ر   1

فق  في  رض االلتزامات  ل   2020الصادر قي  نا ر  1تؤثر الت د  ت  ل  معيار المحاسبة الدولي رقم 
أنها متداولة أو غير متداولة في بيان المركز المالي وليس مبلب أو توقي  اال تراف بأ  أصل أو التزام أو 

 .دخل أو مصروفات أو الم لومات التي تم ا فصاح  نها حول تل  البنود
توضح الت د  ت أن تصني  المولوبات  ل  أنها متداولة أو غير متداولة ي تمد  ل  الحقوق الموجودة في 
نهاية فترة التقرير، وأ ارت إل  أن التصني  ال  تأثر بالتوق ات حول ما إ ا كان  المنشأة ستمارس حقها في 

ل لل هود في نهاية فترة التقرير، وقدم  ت ريفا  لد تأجيل تسوية االلتزام، وبين  أن الحقوق موجودة إ ا تم االمتثا
أو  الملكية  أدوات حقوق  أو  النقد  المقابل مم  الورف  إل   التحويل  إل   تشير  التسوية  أن  لتوضيح  "التسوية" 

 األصول أو الخدمات األخرى. 
 االلتزام   الكيان   ل   ي"ب  التي  الت هدات  أن  لتحد د  1  الدولي  المحاسبة  معيار  ت د ل  تم  ،  2022  نوفمبر  في
 غير  أو  متداول  التزام  أن    ل   المقابل  االلتزام  تصني    ل   تؤثر  أن  ي"ب  التقرير  فترة  قبل  أو  في  فق   بها

 .متداول
 فهم  مم  المالية  البيانات  مستخدمي  تم م  التي  ا يضاحات  في  الم لومات   م  ا فصاح  المنشأة   ل    ت يم 

 . هر ا  شر اثني غضون  في للسداد قابلة تصبح  أن يم م الت هدات مك المتداولة غير االلتزامات مخا ر
 االلتزامات  تصني   ،   1  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار   ل   الت د  ت  سريان  تاريل   2022   ام  ت د  ت  أرجأت

 التقارير  إ داد  فترات  إل   واحد   ام  لمدة  2020   نا ر  في  نشر ا  تم   والتي  ،  متداولة  غير  أو  متداولة  أنها   ل 
 المب ر  بالتوبيق السماح  مك  رج ي  بأثر الت د  ت  توبيق ويتم  ،   2024   نا ر 1  ب د   أو  في   تبدأ التي  السنوية
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 )تتمة(  اإلعداد ُأسس. 2

 )تتمة( مبكًرا تبنيها يتم ولم بعد المفعول سارية تصبح لم  ولكنها اإلصدار قيد والمعدلة الجديدة المالية  للتقارير الدولية المعايير( و

  للفترات   المفعول  ساري  والمعدلة  الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير
 بعد  أو في تبدأ التي

للم ا ير الدولية    2وبيان الممارسة رقم     رض البيانات المالية 1ت د  ت  ل  معيار المحاسبة الدولي رقم  
 ا فصاح  م السياسات المحاسبية -للتقارير المالية إصدار األح ام النسبية 

 2023 نا ر   1

با فصاح  م   ت لق  اللا    1  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  بت د ل  الدولية   المحاسبة  م ا ير  م"لس  قام
تستبدل الت د  ت جميك أمثلة مصولح "السياسات المحاسبية الهامة" بد "م لومات    السياسات المحاسبية.

  كي    لشرح  1  الدولي  المحاسبة  معيار   ل   الت د  ت  مم  مزيد  إجراا   تمالسياسة المحاسبية ال"و رية".  
ا   تم.  جو رية  محاسبية  سياسة  تحد د  للكيان  يم م   تكون   أن  المحتمل  مم  مت    ل   أمثلة  إضافة   أيض 

 .جو رية  المحاسبية السياسة
 

النسبية   الت د  تلد م   " ملية األ مية  توبيق  و ثبات  وأمثلة لشرح  إر ادات  أيضا   ا دارة  وضك م"لس 
للتقارير المالية.  الخاص بالم ا ير الدولية    2الم ونة مم أربك خووات" الموضحة في بيان الممارسة رقم  

،  2023 نا ر  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو ب د  1تسر  الت د  ت  ل  معيار المحاسبة الدولي رقم 
 مك السماح بالتوبيق المب ر. 

 

رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  المحاسبية    8ت د  ت  ل   التقد رات  في  والتغييرات  المحاسبية  السياسات 
 د رات المحاسبةت ري  تق -واألخواا 

 2023 نا ر،  1

  ل    المحاسبية  التقد رات  لت ري   8  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  بت د ل  الدولية  المحاسبة  م ا ير  م"لس  قام
   تم   أن  المحاسبية  السياسات  تتولب  قد".  ال ياس  مم  التأكد  ل دم  تخضك  المالية  البيانات  في  نقدية  مبالب "  أنها

  السياسة   أن  أ   -  ال ياس  مم  التأكد   دم   ل   تنوو    بوريقة  المالية  البيانات  في  الواردة  البنود  قياس
.   ل   مم بدال   تقد ر ا وي"ب مبا رة م حظتها  يم م  ال نقدية بمبالب البنود  اه قياس تتولب قد المحاسبية

 السياسة   في   لي   المنصوص  الهدف  لتحقيق  محاسبي  تقد ر  بتووير  المنشأة  تقوم  ،  الحالة   اه  مثل  في
  الم لومات   أحدا    ل   بناا    االفتراضات  أو   األح ام  استخدام  المحاسبية  التقد رات   تووير   تضمم.  المحاسبية

 .والموثوقة المتاحة
تم حاف ت ري  التغيير في التقد رات المحاسبية. ومك  ل ، احتفر الم"لس بمفهوم التغييرات في التقد رات 

 المعيار مك ا يضاحات التالية:المحاسبية في 
 • ال ي تبر التغيير في التقد ر المحاسبي الناتق  م م لومات جد دة أو توورات جد دة تصحيحا  لخوأ. 

• إن تأثيرات التغيير في أحد المدخ ت أو أسلو  ال ياس المستخدم لتووير التقد ر المحاسبي  ي تغييرات 
 نات"ة  م تصحيح أخواا الفترة السابقة.في التقد رات المحاسبية إ ا لم تكم 

 
،  8أضاف الم"لس مثاليم )الرابك والخامس( إل  ا ر ادات الخاصة بتنفيا معيار المحاسبة الدولي رقم  

 المصاحب للمعيار. حاف الم"لس مثاال  واحدا  )المثال الثالث( ألن  قد يسبب ارتباكا  في ضوا الت د  ت. 
للتغيرات في السياسات   2023 نا ر    1ترات السنوية التي تبدأ في أو ب د الت د  ت سارية المف ول للف

المحاسبية والتغيرات في التقد رات المحاسبية التي تحدا في أو ب د بداية تل  الفترة، مك السماح بالتوبيق 
 المب ر. 
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 )تتمة(  اإلعداد ُأسس. 2
 الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد ولم يتم تبنيها مبكًرا )تتمة(( المعايير الدولية للتقارير المالية و

المفعول  والمعدلة  الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير ساري 
تبدأ   التي  للفترات 

 في أو بعد
المؤجلة المت لقة باألصول وااللتزامات الضرائب    -ضرائب الدخل    -  12ت د  ت  ل  معيار المحاسبة الدولي رقم  

 النا  ة  م م املة واحدة
 2023 نا ر،  1

إ فاا  المنشأة  توبق  ال  الت د  ت،  بموجب  األولي.  اال تراف  مم  ا  فاا  مم  فخر  استثناا  الت د  ت  تقدم 
 اال تراف األولي للم ام ت التي تؤد  إل  فروق ضريبية مؤقتة قابلة للخصم ومتساوية. 
وال للضريبة  الخاض ة  المؤقتة  الفروق  تنشأ  قد  الا   نوبق،  الضرائب  قانون  مقتو ة  ند اال تراف  بناا   ل  

األولي بأصل والتزام في م املة ال تمثل اندماج أ مال وال تؤثر  ل  المحاسبة أو الربح الخاضك للضريبة.  ل  
سبيل المثال، قد  نشأ  اا  ند اال تراف بالتزام  قد ا ي"ار وما يقابل  مم أصل حق استخدام يوبق المعيار 

 تاريل بدا  قد ا ي"ار. في  16الدولي للتقارير المالية رقم 
 

،  ت يم  ل  المنشأة اال تراف بأصل ومولوبات الضريبة 12ب د الت د  ت  ل  معيار المحاسبة الدولي رقم  
المؤجلة  ات الصلة، مك إدراج أ  أصل ضريبي مؤجل يخضك لم ا ير االسترداد الواردة في معيار المحاسبة 

 .  12الدولي رقم 
أي  الدولي رقم  كما يضي  م"لس ا دارة  المحاسبة  لمعيار  توضيحيا   توبيق    12ضا  مثاال   الا   وضح كي ية 

 الت د  ت.  
تنوبق الت د  ت  ل  الم ام ت التي تحدا في أو ب د بداية أول فترة مقارنة م روضة. با ضافة إل   ل ، 

 في بداية أقر  فترة مقارنة، ت ترف المنشأة بما  لي:

 

)إل  الحد الا  ي ون في  مم المحتمل توفير ربح خاضك للضريبة يم م في مقابل  استخدام · أصل ضريبي مؤجل  
للضريبة   والخاض ة  للخصم  القابلة  المؤقتة  الفروق  ل"ميك  والتزام ضريبي مؤجل  للخصم(  القابل  المؤق   الفرق 

 المرتبوة بما  لي:
 حق استخدام األصول والتزامات ا ي"ار -
 ت ادة والمولوبات المماثلة والمبالب المقابلة الم ترف بها ك"زا مم تكلفة األصل الم ني.إيقاف التشغيل واالس -
 

· األثر التراكمي للتوبيق المبدئي للت د  ت كت د ل للرصيد االفتتاحي لألرباح المحت"زة )أو أ  م ون فخر مم 
 حقوق الملكية، حسب االقتضاا( في  ل  التاريل. 

 
 ، مك السماح بالتوبيق المب ر.2023 نا ر    1المف ول للفترات السنوية التي تبدأ في أو ب د الت د  ت سارية 
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 )تتمة(  ُأسس اإلعداد .2

 )تتمة( مبكًرا تبنيها يتم ولم بعد المفعول سارية تصبح لم  ولكنها اإلصدار قيد والمعدلة الجديدة المالية  للتقارير الدولية المعايير( و
المفعول   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  ساري 

تبدأ   التي  للفترات 
 في أو بعد 

 -  البائك  قيام  كي ية  لتوضيح  ت د  ت:  ا ي"ار   قود  16  رقم  المالية  التقارير    داد   الدولي  المعيار   ل   ت د  ت
 التأجير  و  ادة البيك م ام ت ب ياس الحق ا المستأجر

 2024 نا ر،  1

  و "  ا ي"ار  مدفو ات"  تحد د    ريق   م  الحق ا  ا ي"ار  التزامات  قياس  المستأجر  -  البائك   مم  الت د  ت  تتولب
 المت لقة   الخسائر  أو  األرباح  مم  مبلب  بأ   ت ترف   ال  بوريقة  ا ي"ار  إ ادة   م  النا  ة "  الم دلة   ا ي"ار  مدفو ات"

  بأ    الخسارة  أو  الربح   في  اال تراف  مم  المستأجر  البائك  ال"د دة  المتولبات  تمنك   ال.  ب   يحتفر  االستخدام  بحق
 .ا ي"ار ل قد الكامل أو ال"زئي با نهاا تت لق خسارة أو م سب

 

  ب    يحتفر  الا   االستخدام  حق   ل   م سب ا  أدرك  قد  المستأجر  -  البائك  ي ون   قد   ،  ال"د دة   المتولبات   اه  بدون 
( ا ي"ار  مدة  في  تغيير  أو  ا ي"ار   قد  ت د ل   ب د  ،   المثال  سبيل   ل )  ا ي"ار  التزام  قياس  إ ادة  بسبب  فق 

 في خاص بش ل الحال  و  اا  ي ون  قد. 16 المالية التقارير   داد الدولي المعيار في ال امة المتولبات توبيق
 . س ر أو مؤ ر  ل  ت تمد ال التي المتغيرة ا ي"ار مدفو ات تتضمم التي ا ي"ار إ ادة

 

  البيك   م ام ت    ل   8  رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفق ا  رج ي  بأثر  الت د  ت  بتوبيق  المستأجر  -  البائك  يقوم
  التقارير  إ داد  فترة  بداية  أنها    ل    ت ريفها   تم   والتي  ،  األولي  التوبيق  تاريل  ب د  فيها  الدخول  تم   التي  التأجير  و  ادة

 .مرة ألول 16 رقم المالية التقارير   داد الدولي المعيار المنشأة فيها  بق  التي السنوية

 

  .المب ر بالتوبيق السماح مك ، 2024   نا ر  1 ب د أو في تبدأ التي السنوية للفترات المف ول سارية الت د  ت
 

، ا دارة أن  تم توبيق  اه الم ا ير والتفسيرات والت د  ت ال"د دة في البيانات المالية الموحدة للم"مو ة  ندما تكون قابلة للتوبيق  تتوقك
 ل  البيانات المالية الموحدة للم"مو ة في فترة التوبيق    جو ر  وقد ال ي ون لتوبيق  اه الم ا ير والتفسيرات والت د  ت ال"د دة تأثير  

 األولي.
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 المحاسبية السياسات ألهم  ملخص. 3

 :الموحدة المالية البيانات  اه إ داد في التالية الهامة المحاسبية السياسات توبيق تم

 المالية  البيانات توحيد ُأسس( أ

  بت ري   المقتناة  والموجودات  األنشوة  م"مو ة  تفي   ندما  االستحوا    ريقة   باستخدام  األ مال  دمق   مليات   م   بالمحاسبة  الم"مو ة  تقوم (  1
 تقوم  ال،  أم   مل   م  عبارة  والموجودات  األنشوة  مم  م ينة  م"مو ة  كان   إ ا  ما  تحد د   ند.  الم"مو ة  إل   السيورة  تحويل  ويتم  األ مال

 كان   إ ا  وما  جو رية  ليةو م  مدخ ت  األقل،   ل   تتضمم،  الم تسبة  واألنشوة  الموجودات  م"مو ة  كان   إ ا  ما  بتقييم   الم"مو ة
 . المخرجات إنتاج  ل  القدرة لد ها المقتناة الم"مو ة

 
 ليس    المقتناة  والموجودات  األنشوة  م"مو ة  كان   إ ا  لما  مبس   تقييم  ب جراا  يسمح  الا "  التمركز"اختبار    توبيق  خيار  الم"مو ة  لدى

  محدد  واحد أصل في مركزة المقتناة الموجودات  جمالي ال ادلة ال يمة جميك كان  إ ا االختيار   التركيز اختبار استيفاا  تم.  ت "ارية أ ماال  
 .المماثلة المحددة  الموجودات مم م"مو ة أو
 

   هرة  أ  اختبار  تم. للتحد د القابلة المقتناة الموجودات صافي وكال  ال ادلة، بال يمة االستحوا   ند المحول المقابل قياس  تم  ام، وبوج 
  تكالي   صرف   تم .  الفور   ل   الخسارة  أو  الربح  ضمم   راا  صفقة   م   ناتق   م سب  بأ   اال تراف   تم .  قيمتها  في  التدني   لتحد د   سنوي ا  تنشأ

 .ملكية حقوق  أو د م سندات ب صدار تت لق كان  إ ا إال تكبد ا،  ند الم املة
 

 التاب ة الشركات( 2
  ائدات  في،  حقوق   لد ها  أو  تت رض،   ندما  ما  كيان  في  الم"مو ة  تتح م.  الم"مو ة   ليها  تسيور  التي   الشركات   ي  التاب ة  الشركات

 المالية   البيانات  تضميم   تم.  الكيان   ل   سلوتها  خ ل  مم  ال وائد  تل    ل   التأثير   ل   القدرة  ولد ها  الكيان  مك  مشاركتها  مم  متغيرة
 .السيورة انتهاا تاريل  حت  السيورة بدا تاريل مم الموحدة المالية البيانات في التاب ة للشركات

 
 

 المسيورة  غير الحصص( 3
.  االستحوا   تاريل  في  المقتناة  للشركة  المحددة  الموجودات  لصافي  النسبية   الحصة  أساس   ل   مبدئي ا  الم سيورة   غير  الحصص  قياس   تم

 .ملكية حقوق  كم ام ت احتسابها  تم السيورة  فقدان إل  تؤد  ال والتي تاب ة  ركة في الم"مو ة حصة في التغيرات
 

 

 السيورة  فقدان( 4
  صلة    ات  م سيورة   حصص  وأ   التاب ة  الشركة  ومولوبات  بموجودات  اال تراف  تلغي  ف نها  تاب ة،   ركة   ل   السيورة  الم"مو ة  تفقد   ندما

  الشركة   في  بها  محتفر   حصة  أ   قياس    تم.  الخسارة  أو  الربح  في  نات"ة  خسارة  أو  م سب  بأ   اال تراف   تم.  األخرى   الملكية  حقوق   وم ونات
 . السيورة فقدان  ند ال ادلة بال يمة السابقة التاب ة

 
 

 المالية  البيانات توحيد( الم ام ت المستب دة  ند 5
  استب اد   تم.  الم"مو ة  داخل  الم ام ت   م  نات"ة  محققة  غير  ومصروفات  إ رادات  وأ   الم"مو ة  داخل  والم ام ت  األرصدة  حاف   تم

  الم"مو ة   حصة  حد  إل   االستثمار  مقابل  الملكية  حقوق   بوريقة  فيها  المستثمر  الشركات  مك  الم ام ت  مم  النات"ة  المحققة  غير  الم اسب
  الا    الحد  إل   فق   ولكم  المحققة،  غير  األرباح  حاف  بها   تم  التي  الوريقة  بنفس  المحققة  غير  الخسائر  حاف   تم.  فيها  المستثمر  الشركة  في
 .ال يمة في تدني  ل  دليل في   وجد ال
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 الشهرة ( ب

  مم   كل   ل   الشهرة  تو يك   تم  ال يمة،  في  تدني  اختبار  لغرض.  سنوي ا  األقل    ل   قيمتها  في   التدني  مراج ة  تتم  ولكم  الشهرة  إ فاا   تم  ال
  للنقد،  المولدة  الوحدة  استب اد   ند.  الدمق   مليات  مم  تستفيد   أن  المتوقك(  النقد  توليد  وحدات  م"مو ات)أو    للم"مو ة  النقد  توليد  وحدات

 . البيك  ند  الخسارة أو الربح تحد د في الشهرة مم المنسو  المبلب تضميم  تم
 

 

 باإليرادات  االعتراف( ج
 الم"مو ة   ت ترف.  األخرى   األ راف    م  نيابة  المحصلة  المبالب  واستب اد    ميل  مك   قد  في  المحدد  المقابل  أساس   ل   ا  رادات  قياس   تم

 .ال ميل إل  الخدمات أو السلك  ل  السيورة بتحويل تقوم  ندما با  رادات
 

 

 البضائك  بيك( 1
  التكالي   تقد ر  ويم م   محتم  ،  المقابل  استرداد  وي ون   ال ميل،  إل   البضائك   ل   السيورة  تحويل   تم   ندما  با  راد  اال تراف   تم

  يم م   مم ن ا  ا  رادات  مبلب  ي ون   أن  ويم م  البضائك  في  مستمر  إدار    تدخل   وجد  وال  موثوق،  بش ل  للبضائك  المحتملة  وال ودة  المرتبوة
 . الح"م  ل  والخصومات الت"ارية والخصومات ال وائد بصافي ا  رادات قياس  تم. موثوق  بش ل قياسها

 
 

 الخدمات تقديم( 2
  اه   ب  رادات  با قرار  وتقوم  الم ررة،  البترولية  المنت"ات  وتو يك  ونقل  المركبات  بفحص  المت لقة  الخدمات  تقديم  في  الم"مو ة  ت مل

 ألن مدة الخدمات قصيرة بوبي تها بش ل  ام. نظرا   تقديمها مم االنتهاا  ند الخدمات
 

 

 األخرى  اإليرادات مصادر( د
 الفوائد إ رادات( 1

  النقدية   المدفو ات  بخصم  بالضب   يقوم  الا   الم دل   و  الف لي  الفائدة  م دل.  الف لي  الفائدة  م دل  باستخدام  الفوائد  دخل  تس"يل   تم
 .المالي لألصل الدفترية ال يمة إجمالي إل  المالية لألداة  المتوقك ال مر مدى  ل  المقبوضات أو المقدرة المستقبلية

 
  ال يمة   منخفض  األصل  ي ون   ال) ندما    لألصل  الدفترية  ال يمة  إجمالي   ل   الف لي  الفائدة  م دل  توبيق   تم  الفائدة،  دخل  حسا    ند

  م   الفوائد  دخل  احتسا    تم  المبدئي،  التحقق  ب د  االئتمانية  قيمتها  انخفض   التي  المالية  للموجودات  بالنسبة   ل ،  ومك(.  االئتمانية
 الفوائد   دخل  حسا   ي ود  ف ندئا    ائتماني ا،  ضعيف ا  األصل  ي د  لم  إ ا .  المالي  لألصل  الموفأة  التكلفة   ل   الف لي  الفائدة  م دل  توبيق   ريق

 .ا جمالي األساس إل 
 

 ا ي"ار  إ رادات( 2
 ". أخرى   إ رادات"  في  ا ي"ار  دخل  تضميم   تم.  ا ي"ار  فترة  مدى   ل   ك  رادات  ال قارية  االستثمارات  مم  ا ي"ار  ب  رادات  اال تراف   تم

 

 األرباح  تو ي ات إ رادات( 3
 .المدفو ات است م في  الم"مو ة حق في   ثب  الا   التاريل في  الخسارة أو الربح في األرباح تو ي ات ب  رادات اال تراف  تم
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 والمعدات  واآلالت الممتلكات( هـ
 

 وال ياس  اال تراف( 1
 وأ    المتراكم  االسته ك  موروحا منها  بالتكلفة   ل   ب د  قياسها  ويتم  االقتناا  بتكلفة  والم دات   واآلالت  الممتلكات  ببنود  اال تراف   تم

 .ال ادلة بال يمة قياسها  تم والتي للم"مو ة  المملوكة األراضي باستثناا ال يمة، في متراكمة تدني خسائر
 

  المشروع   إدارة  تكالي   وتشمل  المقصود،  االستخدام  أجل  مم  لل مل  صالحة  حالة  إل    األصل    ادة  ال  مة  التكالي   جميك  التكلفة  تشمل
  ك"زا   الصلة   ات   الم دات  و ائ    مم   ت"زأ  ال  جزا ا  ت د  التي  المشتراه   البرامق  رسملة  تتم.  الم ني  األصل   اقتناا  إل   مبا رة  المنسوبة

 . الم دات تل  مم
 

  منفصلة   كبنود   نها  المحاسبة   تم  ف ندئا  مختلفة،  إنتاجية  أ مار  لها  والم دات  واآلالت   الممتلكات  بنود  أحد  مم  الهامة  األجزاا  كان   إ ا
 . والم دات واآلالت للممتلكات( رئيسية)م ونات 

 
 

 ال حقة النفقات( 2
  حسب   منفصل،  كأصل  بها  اال تراف   أو  لألصل   الدفترية  ال يمة  في  موثوق   بش ل  قياسها  يم م  التي   ال حقة  التكالي   تضميم   تم

 .الم"مو ة إل  بالبند المرتبوة المستقبلية  االقتصادية المنافك تتدفق أن المحتمل مم ي ون   ندما فق  االقتضاا،
 

 

 االسته ك ( 3
منها ال يم المتب ية المقدرة باستخدام  ريقة القس  الثاب    موروحا    والم دات  واآلالت  الممتلكات  بنود   تكلفة  لشوب  االسته ك  احتسا    تم

  ل  مدى األ مار ا نتاجية المقدرة ويتم اال تراف بها في الربح أو الخسارة. ال  تم استه ك األرض. 
 

 : لي كما  ي الحالية للسنة المقدرة ا نتاجية األ مار
 

 سنة 40 – 20 التحتية  والبنية المباني
 سنة 20 والم دات المصنك

 سنوات 10 – 5 واألثاا  الم تبية والم دات السيارات
فم  سنة 30 – 25 الس 

 
 الماد    والبل   للموجودات،  المتوقك  االستخدام   ل   بناا    الموجودات  مم  ف ة  أو/    و  أصل  لكل  المقدرة  ا نتاجية  األ مار  ا دارة  حددت
ا  .الموجودات استخدام  ل   ل   اب  ما أو القانونية والقيود والبي ية التشغيلية ال وامل  ل  ا تماد 

 
 .مناسبا    ل  كان إ ا وت د لها، تقرير كل تاريل  في ا نتاجية واأل مار المتب ية وال يم االسته ك  رق  مراج ة تتم
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 )تتمة( والمعدات واآلالت الممتلكات( هـ
 
 

 اال تراف إلغاا( 4
  األرباح   تحد د   تم.  استخدام   مم  مستقبلية  اقتصادية  منافك  توقك   دم   ند  أو  استب اده   ند  والم دات  واآلالت  الممتلكات  بند   استب اد   تم

  ويتم  الدفترية  قيمتها  مك  استب اد ا  مم  المتحص ت  مقارنة  خ ل  مم  والم دات   واآلالت  الممتلكات  بنود  استب اد   م  النات"ة  والخسائر
 ضمم الربح أو الخسارة.  صافيا   بها اال تراف

 
 

 التقييم  إ ادة نمو ج( 5
  المالي  المركز  بيان  في  إدارية،  ألغراض  أو(،  ال قارية  االستثمارات)باستثناا    الخدمات  أو  السلك  توريد   بغرض  بها  المحتفر  األراضي  إدراج   تم

 ال يم  تختل   ال  بحيث  كاف  بانتظام  التقييم   إ ادة   مليات  إجراا   تم .  التقييم  إ ادة  تاريل  في  ال ادلة  ال يمة  تمثل والتي تقييمها، الم اد  بالمبالب 
 .التقرير تاريل في تحد د ا تم إ ا ال ادلة ال يم  م جو ر   بش ل الدفترية

 
 

 الم ترف   األصل  لنفس  التقييم  إ ادة  انخفاض  في   ي  س  الا   الحد  باستثناا  التقييم،  إ ادة  احتيا ي  في  التقييم  إ ادة  في   يادة  أ    تقييد   تم
  إ ادة انخفاض تحميل  تم . مسبقا   المصروف االنخفاض حد إل  الخسارة أو الربح  في الزيادة تقييد  تم الحالة  اه وفي كمصروف، سابق ا ب 

  السابقة  التقييم  إ ادة  ب ملية  المت لق  التقييم  إ ادة  احتيا ي  في  ب   المحتفر  وجد،  إن  الرصيد،  في    ت"او   الا   الحد  إل   كمصروف  التقييم 
 . األصل لهاا

 
 

 التنفيا قيد الرأسمالية األ مال( 6
منها التدني في ال يمة، إن وجد. ال  تم استه ك    وروحا  م  بالتكلفة  إدراجها  ويتم   ا نشاا  تح   مشرو ات  التنفيا  قيد  الرأسمالية  األ مال  تتضمم

م دات  األ مال الرأسمالية قيد التنفيا. بم"رد االنتهاا مم إنشاا الموجودات ووض ها في الخدمة، تتم رسملتها إما إل  الممتلكات واآلالت وال
ا  ل  استخدامها ويتم استه كها وفق  لال .  ا  أو االستثمار ال قار  ا تماد 

 
 

 العقارية  االستثمارات( و
 لكسب   الم"مو ة  بها  تحتفر  والتي  أخرى   أ راف  قبل  مم  الستخدامها  كبير  بش ل  المشغولة  والمباني  األراضي  ال قار    االستثمار  يمثل

  التكلفة   بنمو ج  ال قارية  االستثمارات  بهاه  الم"مو ة  ت ترف  حيث  ال ادلة  ال يمة  في  بالتغييرات  اال تراف   تم  وال  المال  رأس   يادة  أو  ا ي"ارات
 . المتراكم االسته ك منها موروحا   بالتكلفة االستثمارات وتس"يل
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 )تتمة( العقارية االستثمارات( و

 وال ياس  اال تراف( 1
 االسته ك منها موروحا   بالتكلفة الحق ا قياس  ويتم للم املة، تكالي  أ   ل  في بما الشراا، بتكلفة مبدئي ا ال قار   باالستثمار اال تراف  تم

 .ال يمة في متراكمة تدني خسائر وأ  المتراكم
 
 ال حقة النفقات( 2

 .الم"مو ة إل  بالنفقات مرتبوة مستقبلية اقتصادية منافك تدفق المحتمل مم كان إ ا  فق   ال حقة المصروفات رسملة تتم
 
 االسته ك ( 3

  تكون    ندما    بدأ   الا   الثاب   القس   أساس   ل   للتوبيق  القابلة  للموجودات  المقدرة  ا نتاجية  األ مار  أساس   ل   االسته ك  احتسا    تم
 40  بد  المقدرة  ا نتاجية  األ مار  مدى   ل   الثاب   القس    ريقة  باستخدام  االسته ك  احتسا    تم.  المقصود  ل ستخدام  جا زة  الموجودات

 . الخسارة أو  الربح في بها اال تراف ويتم سنة
 
 اال تراف إلغاا( 4

 والخسائر األرباح  تحد د  تم.  استخدام   مم   مستقبلية  اقتصادية  منافك أ    توقك  ال    ندما أو  االستب اد   ند  ال قار    االستثمار  بند  استب اد   تم
 الخسارة   أو  الربح  صافي  في  بها  اال تراف  ويتم  الدفترية  قيمتها  مك  بي ها  مم  المتحص ت  مقارنة  خ ل  مم  االستثمار    ال قار  بنود  استب اد  مم
 .ال قار  استب اد فيها تم التي الفترة في
 
 النقد  وشبه النقد( ز

  إن   أقل،  أو  أ هر  ث ثة  مدتها  استحقاق   فترات   ات  األجل   قصيرة  وودائك   البنوك  لدى  وأرصدة  نقدية  أرصدة   ل   النقد  و ب   النقد  يشتمل
 .األجل قصيرة التزاماتها إدارة  في الم"مو ة قبل مم وتستخدم  قائمة أرصدة أ   رح ب د وجدت،

 
 المالية  األدوات( ح

 األولي  والقياس االعتراف( 1
 تصبح   ندما  األخرى   المالية  والمولوبات  الموجودات  ب"ميك  مبدئي ا  اال تراف    تم.  نشوئها   ند  مبدئي ا  الت"ارية  المد نة  بالامم  اال تراف   تم

 .لألداة  الت اقدية األح ام في  رف ا الم"مو ة
 

ر  المالي )ما لم ي م  مم ت"ارية مد نة بدون  نصر تمويلي  ام( أو التزام مالي  تم قياس  مبدئي ا بال يمة ال ادلة با ضافة إل  بند غي   األصل
  الت"ارية  الامم  قياس   تم.  ا صداردلة مم خ ل الربح أو الخسارة ، تكالي  الم املة المنسوبة مبا رة إل  االستحوا  أو  مدرج بال يمة ال ا

 بس ر الم املة.  مبدئيا     ام تمويلي   نصر  ل  تحتو   ال التي المد نة
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 )تتمة( المحاسبية السياسات ألهم  ملخص. 3

 ( ةم)تت المالية األدوات( ح

 الالحق والقياس التصنيف( 2
 المالية  الموجودات

  الدخل   خ ل  مم  ال ادلة  ال يمة  الموفأة؛  التكلفة:  التالي  النحو   ل   قياس   تم  أن    ل   المالي  األصل  تصني     تم  المبدئي،  اال تراف   ند
  الشامل   الدخل  أو  الملكية  حقوق   في  االستثمار  -  اآلخر  الشامل  الدخل  خ ل  مم  ال ادلة  وال يمة  الد ون   في  االستثمار  -  اآلخر  الشامل
 . اآلخر

  الحالة    اه  وفي  المالية،  الموجودات   دارة  أ مالها  نمو ج  تغير  لم  ما بها  األولي  اال تراف  ب د  المالية  الموجودات  تصني   الم"مو ة  ت  يد  ال
 .األ مال نمو ج في التغيير ب د األول  التقرير فترة مم األول اليوم في المتأثرة المالية الموجودات جميك تصني   ب  ادة تقوم

 

 :الخسارة أو الربح في ال ادلة  بال يمة المالي األصل تصني   تم ولم التالية الشروط يستوفي كان إ ا الموفأة  بالتكلفة المالي األصل يقاس

  تم االحتفاظ بها ضمم نمو ج أ مال  هدف إل  االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية الت اقدية؛  -
 . القائم  األساسي  المبلب   ل   والفائدة  األساسي  المبلب  مدفو ات  فق    ي  التي  النقدية  التدفقات  إل   محددة  تواريل   في  الت اقدية   رو    تؤد   -

 التغييرات    رض  للنقض  قابل  غير  بش ل  الم"مو ة  تختار  قد  للمتاجرة،  ب   محتفر  غير  الملكية  حقوق   في  باستثمار  األولي  اال تراف   ند
 .حدة  ل  استثمار كل أساس  ل  االنتخابات  اه إجراا   تم. اآلخر الشامل الدخل في ل ستثمار ال ادلة ال يمة في ال حقة

 

 مم  ال ادلة بال يمة أ  ه موضح  و كما اآلخر الشامل الدخل أو الموفأة بالتكلفة كمقاسة المصنفة غير المالية الموجودات جميك قياس  تم
 قياس  ليتم المتولبات  لبي مالي أصل بتخصيص لةلغاا قابل غير بش ل الم"مو ة تقوم قد المبدئي، التحقق   ند. الخسارة أو الربح خ ل

 بال   ال يام  كان  إ ا  الخسارة   أو  الربح  في  ال ادلة   بال يمة   مدرجة  ك يمة  اآلخر  الشامل   الدخل   خ ل  مم  ال ادلة  بال يمة  أو   الموفأة  بالتكلفة
 . أخرى  بوريقة  نشأ قد الا  المحاسبي التوابق  دم مم كبير بش ل يقلل أو  لغي

 

 األعمال   نموذج تقييم -  المالية  الموجودات
  أفضل  بش ل ي  س  اا ألن المحفظة مستوى   ل  المالي باألصل االحتفاظ في   تم الا  األ مال نمو ج مم الهدف بتقييم  الم"مو ة تقوم

 :تشمل فيها النظر  تم التي الم لومات. ا دارة إل  الم لومات وتقديم األ مال إدارة  ريقة

إ ا كان  استراتي"ية ا دارة تركز  ل  كسب إ رادات  السياسات واأل داف الم لنة للمحفظة وتشغيل تل  السياسات  مليا. وتشمل  اه ما  -
ية الفوائد الت اقدية، أو الحفاظ  ل  مل  س ر فائدة م يم، أو موابقة مدة الموجودات المالية مك مدة أ  التزامات  ات صلة أو تدفقات نقد

 خارجة متوق ة أو تحقيق التدفقات النقدية مم خ ل بيك الموجودات؛
 داا المحفظة وتقديم التقارير إل  إدارة الم"مو ة؛كي   تم تقييم أ -
 المخا ر التي تؤثر  ل  أداا نمو ج األ مال )والموجودات المالية المحتفر بها ضمم نمو ج األ مال( وكي ية إدارة  اه المخا ر؛  -
دلة للموجودات المدارة أو التدفقات   ل  سبيل المثال ما إ ا كان الت ويض ي تمد  ل  ال يمة ال ا  -كي   تم ت ويض مد ر  األ مال    -

 النقدية الت اقدية المحصلة؛  
 وتيرة وح"م وتوقي  مبي ات الموجودات المالية في الفترات السابقة وأسبا   اه المبي ات والتوق ات بشأن نشاط المبي ات في المستقبل. -

المؤ لة ل ستب اد مم إلغاا اال تراف مبي ات لهاا الغرض، بما ال ت تبر تحوي ت الموجودات المالية إل  أ راف ثالثة في الم ام ت غير  
  تفق مك اال تراف المستمر للم"مو ة بالموجودات. 

خ ل الربح  تم قياس الموجودات المالية المحتفر بها للمتاجرة أو المدارة والتي  تم تقييم أداؤ ا  ل  أساس ال يمة ال ادلة بال يمة ال ادلة مم 
 الخسارة. أو 
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 )تتمة( المحاسبية السياسات ألهم  ملخص. 3

 )تتمة(  المالية األدوات( ح

 )تتمة( الالحق والقياس التصنيف( 2

 فقط  والفائدة األساسي المبلغ مدفوعات  هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم -  المالية  الموجودات

  أنها  ل "الفائدة"  ت ري   تم. المبدئي التحقق  ند المالي لألصل ال ادلة ال يمة أن   ل "األصل"  ت ري   تم  التقييم،  اا ألغراض استيفاا  
  األساسية   ا قراض  وتكالي   ومخا ر  م ينة   منية  فترة   خ ل   القائم  األساسي  بالمبلب  المرتبوة  االئتمان  ومخا ر   للنقود  الزمنية  لل يمة  مقابل

 . الربح  امش وكال (، ا دارية لي والتكا السيولة مخا ر)مثل  األخرى 
 

  الت اقدية   الشروط  اال تبار  في  الم"مو ة  تأخا  والفائدة،  األساسي  المبلب  مدفو ات  فق    ي  الت اقدية  النقدية  التدفقات  كان   إ ا  ما  تقييم   ند
  بحيث  الت اقدية  النقدية  التدفقات  مبلب  أو  توقي   يغير  أن  يم م  ت اقد    رط   ل   يحتو    المالي  األصل   كان  إ ا  ما  تقييم   ل    تضمم.  لألداة 

 : لي ما الم"مو ة ترا ي التقييم،   اا إجراا  ند. الشرط بهاا يفي ال

 النقدية؛ التدفقات توقي  أو مبلب تغير أن  أنها مم التي الوارئة األحداا -
 المتغير؛  الس ر ميزات  ل  في بما الت اقدية، القسيمة س ر ت دل قد التي الشروط -
 ميزات الدفك المسبق والتمد د؛  -
 (.الرجوع حق بدون  ميزات)مثل  محددة موجودات مم النقدية بالتدفقات الم"مو ة موالبة مم تحد التي الشروط -

  مم   مدفو ة  غير  مبالب   كبير  بش ل  يمثل  المسبق  الدفك  مبلب  كان  إ ا  والفائدة   المال  رأس  لمعيار  فق   المدفو ات  مك  المسبق  الدفك  ميزة  تتوافق
 م ا نهاا المب ر لل قد. با ضافة إل   ل ، بالنسبة  م قوال   ت ويضا   تتضمم قد والتي المستحق، األساسي المبلب  ل  والفائدة المبلب أصل

ثل بش ل كبير  لألصل المالي الم تسب بخصم أو   وة  ل  المبلب االسمي الت اقد ،  ي ميزة تسمح أو تتولب الدفك المسبق بمبلب يم
ا ت ويض المدفو ة( )والتي قد تتضمم أيض  المستحقة )ولكم غير  الت اقدية  الفائدة  الت اقد  با ضافة إل   م قوال  لةنهاا    ا  المبلب االسمي 

 ال تراف األولي.المب ر(  تم الت امل م ها  ل  أنها متوافقة مك  اا المعيار إ ا كان  ال يمة ال ادلة لميزة الدفك المسبق غير مهمة  ند ا

 :والخسائر واألرباح الالحق القياس -  المالية  الموجودات

 بالتكلفة المالية الموجودات
 الموفأة 

 تخ يض    تم.  الف لي  الفائدة  م دل    ريقة  باستخدام   الموفأة  بالتكلفة  الحق ا  الموجودات   اه  قياس   تم
  صرف   وخسائر  وأرباح  الفوائد  ب  رادات  اال تراف    تم.  ال يمة  في  تدني  خسائر   ريق   م  الموفأة  التكلفة

 مم  خسارة  أو  م سب  بأ   اال تراف   تم.  الخسارة  أو  الربح  في  ال يمة  في  وتدني  األجنبية  ال م ت
 . الخسارة أو الربح في االستب اد

  الملكية حقوق  استثمارات
  خ ل مم ال ادلة بال يمة
 اآلخر  الشامل الدخل

 بتو ي ات  اال تراف   تم.  الم املة  تكالي    رح  ب د  ال ادلة  بال يمة  الموجودات   اه  قياس  الحق ا   تم
  تكلفة   مم  جزا  استرداد  بوضوح  األرباح  تو ي ات  تمثل  لم  ما  الخسارة  أو  الربح  في  كدخل  األرباح

  إ ادة    تم  وال  اآلخر  الشامل  الدخل  ضمم  األخرى   والخسائر  األرباح  بصافي  اال تراف   تم.  االستثمار
 إل  الربح أو الخسارة. أبدا   تصنيفها
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 )تتمة( المحاسبية السياسات ألهم  ملخص. 3

 )تتمة(  المالية األدوات( ح

 والخسائر  واألرباح الالحق والقياس التصنيف -  المالية المطلوبات

   ل    المالية  المولوبات  تصني    تم.  الخسارة  أو  الربح  في  ال ادلة   بال يمة  أو  الموفأة  بالتكلفة  مقاسة  أنها   ل   المالية  المولوبات  تصني    تم
 النحو    اا   ل   تصنيفها  تم  أو  مشتقة   كان   أو  للمتاجرة  بها  محتفر  أنها    ل   تصنيفها  تم  إ ا   الخسارة  أو  الربح  في  ال ادلة  بال يمة  مدرجة  أنها
 األرباح  بصافي  اال تراف  ويتم  ال ادلة  بال يمة  الخسارة  أو  الربح  خ ل مم  ال ادلة  بال يمة  المالية  المولوبات  قياس   تم .  األولي  اال تراف   ند

  باستخدام   الموفأة  بالتكلفة  األخرى   المالية  المولوبات   قياس   الحق ا   تم.  الخسارة  أو  الربح  في   فوائد،  مصروفات  أ    ل   في  بما  والخسائر،
ا  تم. الخسارة أو الربح في األجنبية ال م ت صرف  خسائر أو وأرباح الفوائد بمصروفات اال تراف  تم. الف لي الفائدة م دل  اال تراف أيض 

 . الخسارة أو الربح في االستب اد مم خسارة أو م سب بأ 
 
 االعتراف  إلغاء( 3

 المالية   الموجودات
  حقوق   بتحويل  تقوم  أو  المالي،  األصل   مم  النقدية  للتدفقات   الت اقدية  الحقوق   تنتهي   ندما  المالي   باألصل  اال تراف   ب لغاا  الم"مو ة  تقوم

  الم"مو ة   فيها  تقوم  ال   التي  أو  المالي   األصل   ملكية  ومزايا  مخا ر  جميك  تحويل  إما  فيها   تم  م املة  في   الت اقدية  النقدية   التدفقات  است م
 . المالي األصل  ل  بالسيورة تحتفر وال الملكية ومزايا مخا ر ب"ميك جو ر   بش ل االحتفاظ أو بالتحويل

 
  بش ل  أو  ب"ميك  إما  تحتفر  ولكنها  المالي  مركز ا  بيان  في   بها  الم ترف  الموجودات   بتحويل  بموجبها  تقوم   م ام ت  في   الم"مو ة   تدخل

 . المحولة الموجودات استب اد  تم ال الحاالت،  اه في.  المحولة الموجودات ومزايا مخا ر جميك جو ر  
 

 المالية   المطلوبات
  الم"مو ة تلغي كما. ص حيتها  انتهاا أو إلغائها أو الت اقدية التزاماتها مم ا  فاا  تم  ندما المالية بالمولوبات اال تراف الم"مو ة تلغي

 الحالة   اه  وفي  جو ر ،  بش ل  مختلفة  الم دلة  للمولوبات  النقدية  التدفقات  وتكون    رو ها  ت د ل   تم    ندما   المالية  بالمولوبات  اال تراف
 .ال ادلة  بال يمة الم دلة الشروط أساس  ل  ال"د د المالي بااللتزام اال تراف  تم
 

  أو   محولة  نقدية  غير  موجودات  أ    ل   في)بما    المدفوع  والمبلب  المس"ل  المبلب  بيم  بالفرق   اال تراف   تم  المالي،  االلتزام  استب اد   ند
 . الخسارة أو الربح في( متحملة مولوبات

 
 المقاصة ( 4

 للم"مو ة  ي ون    ندما  فق    المالي  المركز  بيان  في  المبلب  صافي   رض  ويتم  المالية   والمولوبات  المالية  الموجودات  بيم  المقاصة  إجراا   تم
 . واحد وق  في المولوبات  وتسوية الموجودات إدراك أو الصافي أساس  ل  تسويتها إما وت تزم المبالب لمقاصة قانونا   ملزم حق حاليا  
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 )تتمة( المحاسبية السياسات ألهم  ملخص. 3

 القيمة تدني (ط

 المشتقة  غير المالية  الموجودات (1

 المالية   األدوات
 الم"مو ة   ت ترف  كما.  الموفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالية  الموجودات   ل   المتوق ة  االئتمانية  للخسائر  الخسائر  بمخصصات  الم"مو ة  ت ترف

 والامم  المد نة  الت"ارية  الامم  مم  ك"زا   نها  ا فصاح  تم  والتي  المد نة،  ا ي"ار    مم   ل   المتوق ة  االئتمانية  للخسائر  الخسائر  بمخصصات 
 .األخرى  المد نة

 
  ل   المتوق ة  االئتمانية  الخسائر  يساو    بمبلب (  المد نة  ا ي"ار   مم  ل    في)بما    الت"ارية  المد نة  للامم  الخسارة  مخصصات  قياس  دائم ا   تم

 .ال مر مدى
 

 االئتمانية  الخسائر  تقد ر  و ند  األولي  اال تراف  منا  كبير  بش ل   ادت  قد  مالي  بأصل  الخاصة  االئتمان  مخا ر  كان   إ ا  ما  تحد د   ند
   ل   تضمم .  ضرور   غير م"هود أو تكلفة دون  والمتاحة الصلة  ات والدا مة الم قولة الم لومات اال تبار في الم"مو ة تأخا المتوق ة،

 م لومات    تضمم  والا   المستنير،  االئتمان  وتقييم  للم"مو ة  التاريخية  الخبرة   ل   بناا    والنوعية،  الكمية  والتحلي ت  الم لومات  مم  ك   
 . استشرافية

 
 . ا   وم 90الم"مو ة أن مخا ر االئتمان  ل  األصل المالي قد  ادت بش ل ملحوظ إ ا تأخر مو د االستحقاق أكثر مم  تفترض

 
 : ندما السداد في ت ثر قد المالي األصل أن الم"مو ة ت تبر

مم غير المحتمل أن  دفك المد م التزامات  االئتمانية للم"مو ة بالكامل، دون ل"وا الم"مو ة إل  إجرااات مثل تحقيق الضمان )إن    -
 وجد(؛  

 .  وما   360 مم ألكثر استحقاق  مو د المالي األصل ت"او  أو -
 

   ل    المحتملة  السداد    م  التخل   أحداا  جميك   م  تنتق  التي  المتوق ة  االئتمانية  الخسائر   ي  ال مر  مدى   ل   المتوق ة  االئتمانية  الخسائر
 ي جزا مم الخسائر االئتمانية المتوق ة النات"ة  م أحداا    هرا    12  لمدة  المتوق ة  االئتمانية  الخسائر.  المالية  لألداة   المتوقك  ال مر  مدى

 (.ا   هر   12ب د تاريل التقرير )أو فترة أقصر إ ا كان ال مر المتوقك لألداة أقل مم  ا   هر  12الت ثر المحتملة خ ل 
 

  لمخا ر   الم"مو ة  خ لها  تت رض  ت اقدية  فترة  أقص    ي  المتوق ة  االئتمانية  الخسائر  تقد ر   ند  اال تبار   في  أخا ا   تم  فترة  أقص 
 . االئتمان
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 )تتمة( المحاسبية السياسات ألهم  ملخص. 3

 )تتمة( القيمة تدني (ط

 )تتمة( المشتقة غير المالية  الموجودات (2

 المالية )تتمة(  األدوات
 خسائر االئتمان المتوق ة  قياس

االئتمانية المتوق ة  ي تقد رات مرجحة باحتمالية لخسائر االئتمان.  تم قياس خسائر االئتمان  ل  أنها ال يمة الحالية ل"ميك حاالت    الخسائر
تتوقك الم"مو ة است مها(.  تم التي  النقدية  لل قد والتدفقات  للمنشأة وفق ا  المستحقة  النقدية  التدفقات  بيم  الفرق  النقد  )أ   خصم    ال "ز 

 م دل الفائدة الف لي لألصل المالي. باستخداملخسائر االئتمانية المتوق ة ا
 

 االئتمانية  ال يمة متدنية المالية الموجودات
  ي تبر.  منخفضة  ائتمانية  قيمة   ات  الموفأة  بالتكلفة  المدرجة  المالية  الموجودات  كان   إ ا   ما  بتقييم   الم"مو ة  تقوم  تقرير،  كل  تاريل   في

 المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات   ل   ضار  تأثير  لها  التي  األحداا  مم  أكثر  أو  حدا  وقوع   ند"  االئتمانية  ال يمة"منخفض    المالي   األصل
 . المالي لألصل

 
 :م حظتها يم م التي التالية البيانات االئتمانية ال يمة منخفض المالي األصل أن  ل  الدليل  تضمم

 للمقترض؛  كبيرة مالية ص وبة -
 ؛  وما    360 مم أكثر االستحقاق تاريل ت"او  أو السداد  م التخل  مثل ال قد مخالفة -
  ل ؛ غير   الم"مو ة ترا ا ال بشروط الم"مو ة قبل مم مقدمة  دف ة أو قرض هي لة إ ادة -
 أخرى؛  مالية تنظيم إ ادة  ملية أو إف س مرحلة في  المقترض  دخل أن المحتمل مم -
 .المالية الص وبات بسبب المالية  لألوراق نش  سوق  اختفاا -
 

 الموحد  المالي المركز بيان في المتوقعة االئتمانية  الخسائر مخصص عرض
 .للموجودات الدفترية ال يمة إجمالي مم الموفأة بالتكلفة المقاسة المالية للموجودات الخسائر مخصصات خصم  تم
 

 الشوب 
. من   جزا  أو  بأكمل   المالي  األصل  السترداد  م قولة  توق ات  الم"مو ة  لدى  ي ون   ال    ندما  المالي  لألصل  الدفترية  ال يمة  إجمالي   وب   تم

 تزيد  لمدة  استحقاق    مو د   م  متأخر ا  المالي  األصل  ي ون    ندما  الدفترية  ال يمة  إجمالي   وب  سياسة  الم"مو ة  لدى   األفراد،  لل م ا  بالنسبة
 تقوم  الشركات،  مم  لل م ا  بالنسبة.  المماثلة  الموجودات  السترداد  التاريخية  الخبرة   ل   بناا    ضمانات،  بأ   مضمون   وغير  واحدة  سنة   م

 الم"مو ة  تتوقك   ال .  باالسترداد  م قول  توقك   ناك  كان   إ ا  ما    ل   بناا    الشوب  ومبلب   بتوقي    ت لق  فيما  تقييم   ب جراا  فرد   بش ل  الم"مو ة
  أجل   مم  ا نفا   ألنشوة  خاض ة  تظل  أن   يم م   وبها  تم  التي  المالية  الموجودات  ف ن   ل ،  ومك.  المشوو   المبلب  مم  جو ريا    استردادا  
 .المستحقة المبالب السترداد الم"مو ة  جرااات االمتثال
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 )تتمة( المحاسبية السياسات ألهم  ملخص. 3

 )تتمة(  القيمة تدني( ط

 المالية  غير الموجودات( 2

. ال يمة  في  تدني   ل   مؤ ر  أ    ناك  كان  إ ا  ما  لتحد د  المالية  غير  لموجوداتها  الدفترية  ال يم  بمراج ة  الم"مو ة  تقوم  تقرير،  كل  تاريل  في
 لتحد د تدني في ال يمة.  سنويا   الشهرة اختبار  تم. لألصل ل سترداد القابل المبلب  تقد ر  تم المؤ ر،  اا مثل وجود  حالة في
 

تدني في ال يمة،  تم ت"ميك الموجودات م  ا في أصغر م"مو ة مم الموجودات التي تولد تدفقات نقدية نتي"ة االستخدام المستمر   الختبار
شهرة النات"ة  م  والتي تكون مستقلة إل  حد كبير  م التدفقات النقدية نتي"ة الموجودات األخرى أو وحدات توليد النقد.  تم تخصيص ال

 .الدمق  مليات مم  تستفيد أن  المتوقك مم والتي للنقد المولدةالنقد أو م"مو ات الوحدات  توليداندماج األ مال لوحدات 
 

  تستند.  أكثر  أ هما  البيك،  تكالي منها    موروحا  القابلة ل سترداد لألصل أو الوحدة المنت"ة للنقد  ي قيمت  المستخدمة وقيمت  ال ادلة    ال يمة
  ي  س   الا   الضريبة  قبل  الخصم  م دل  باستخدام  الحالية  قيمتها  إل   مخصومة  المقدرة،  المستقبلية  النقدية  التدفقات   ل   المستخدمة  ال يمة

 .النقد توليد وحدة أو باألصل  الخاصة والمخا ر للنقود الزمنية لل يمة الحالية السوق  تقييمات
 

  خسائر  إدراج   تم .  ل سترداد  القابلة  قيمت   للنقد  المنت"ة  الوحدة  أو  لألصل  الدفترية  ال يمة  ت"او ت  إ ا  ال يمة  في  تدني  بخسارة  اال تراف   تم
 لتخ يض  ثم  للنقد،  المنت"ة  للوحدة  مخصصة   هرة  أل   الدفترية  ال يمة  لتخ يض  أوال    تخصيصها   تم.  الخسارة  أو  الربح  في  ال يمة  في  تدني
 .تناسبي أساس  ل  للنقد المنت"ة الوحدة في   خرى األ للموجودات الدفترية ال يم

 
  الا    الحد  إل   فق   ال يمة  في  التدني  خسارة    س   تم  األخرى،  للموجودات  بالنسبة.  بالشهرة   ت لق  فيما  ال يمة   في  التدني  خسارة    س   تم  ال
  اال تراف   تم  لم  إ ا  ا  فاا،  أو  االسته ك   رح  ب د  تحد د ا،  المم م  مم  كان  التي  الدفترية  ال يمة  لألصل  الدفترية  ال يمة  في   تت"او   ال

 . ال يمة في تدني بخسارة
 
 المخزون ( ي

 إل   منتق  كل   يصال  المتكبدة  المصاري    التكالي   تتضمم.  أقل  أ هما  تح يقها،  المم م  ال يمة  صافي  أو   التكلفة  بس ر  المخزون   يظهر
 من   موورحا    التقد ر    البيك  س ر   ل   تح يقها  المم م  ال يمة  صافي  ي تمد .  المرجح  المتوس   أساس   ل   قياسها  ويتم   الحالييم  وموق    حالت 

  بوي ة  بنود  أل   لمخصص  المخزون   ت د ل   تم .  ا ضافي  واالستب اد والتو يك والبيك  والتسويق  ا كمال   ند  تكبد ا    توقك  إضافية  تكالي   أ 
 . متقادمة أو الحركة

 
 األرباح  من السهم حصة( ك

  بقسمة   األساسية  األرباح  مم   السهم  حصة  احتسا    تم .  ال ادية  ألسهمها  والمخففة  األساسية  األرباح  مم  السهم  حصة  بيانات  الم"مو ة  ت رض
 . الفترة خ ل القائمة ال ادية األسهم ل دد المرجح المتوس   ل  للشركة ال اد يم المسا ميم إل  المنسوبة الخسارة أو الربح
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 )تتمة( المحاسبية السياسات ألهم  ملخص. 3

 األجنبية العمالت( ل

 األجنبية  بالعمالت المعامالت( 1

 . الم ام ت تواريل في السائدة الصرف بأس ار للم"مو ة المستخدمة ال م ت إل  األجنبية بال م ت الم ام ت تحويل  تم
 تحويل   تم.  التقرير  تاريل  في  السائد   الصرف  بس ر  الو ي ية  ال ملة  إل   األجنبية  بال م ت  النقدية  والمولوبات   الموجودات   تحويل   تم

  ال يمة   تحد د   ند  الصرف   بس ر  الو ي ية  ال ملة   إل    أجنبية  ب ملة  ال ادلة  بال يمة  قياسها   تم  التي  النقدية   غير  والمولوبات   الموجودات 
   تم .  الم املة  تاريل  في  الصرف  بس ر  تحويلها   تم  أجنبية  ب ملة  التاريخية  التكلفة  أساس   ل   قياسها   تم   التي  النقدية  غير  البنود.  ال ادلة

 .الخسارة أو الربح في  ام بش ل األجنبية ال م ت بفروق  اال تراف
 
 الخارجية  العمليات( 2

  القور    الريال  إل   االستحوا ،   م  النا  ة  ال ادلة  ال يمة  وت د  ت  الشهرة    ل   في  بما  األجنبية،  ال مليات  ومولوبات  موجودات  تحويل   تم
  تواريل  في   السائدة  الصرف  بأس ار  القور    الريال  إل    األجنبية  ال مليات  ومصروفات   إ رادات   تحويل   تم.  التقرير  تاريل  في الصرف  بأس ار

 .التحويل احتيا ي في ت"مي ها ويتم اآلخر الشامل الدخل في األجنبية ال م ت بفروق  اال تراف  تم. الم ام ت
 
 للموظفين  الخدمة نهاية مكافأة( م

   اه   استحقاق  يستند.   لي   ت د  ت  وأ   القور    ال مل  قانون   أح ام  تت"او   أو  تلبي  التي  لمو فيها  الخدمة   نهاية  م افأة  الم"مو ة  تقدم
  لهاه  المتوق ة  التكالي   استحقاق   تم.  الخدمة  فترة  مم   األدن   الحد  ب كمال  ر نا    ،  الخدمة  ومدة  للمو فيم  النهائي  الراتب   ل   الم افآت
 .الخدمة فترة مدى  ل  الم افآت

 
  مم   م وية  كنسبة  احتسابها   تم  والتي   الموا نيم  بمو فيها   ت لق  فيما  االجتماعية  والتأمينات  للتقا د  ال امة  للهي ة  مسا مات  الم"مو ة  تقدم

 . المو فيم رواتب
 

 المخصصات ( س
 : ندما بالمخصص اال تراف  تم
 سابق؛ لحدا نتي"ة( استداللي أو)قانوني  حالي التزام الم"مو ة  ل  -
 مم المحتمل أن تكون الم"مو ة موالبة بتسوية االلتزام؛  -
 .االلتزام لمبلب موثوق  تقد ر  مل يم م -
 

 الزمنية  لل يمة  الحالية  السوق   تقييمات  ي  س  الا    الضريبة  قبل  ما  بم دل  المتوق ة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  بخصم  المخصصات  تحد د   تم
 .تمويل كتكلفة الخصم ب لغاا اال تراف  تم. بااللتزام الخاصة والمخا ر للنقود

 
 القطاع  تقرير( ع

  م ينة   اقتصادية  بي ة  ضمم  أو(،  األ مال)قواع    الصلة   ات  الخدمات  أو  المنت"ات  تقديم  في  إما  ي مل  للم"مو ة  مميز  جزا   و  القواع
 للم"مو ة  القواع  للتقارير  األساسي  الش ل  ي تمد.  األخرى   بالقوا ات  الخاصة  تل    م   تختل   و وائد  لمخا ر  تخضك  والتي(،  جغرافي)قواع  

 .الداخلية التقارير وهي ل الم"مو ة إدارة  ل  بناا   تحد د ا  تم التي األ مال قوا ات  ل 
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 اإليجار  عقود( ف

   نقل  ال قد  كان  إ ا إي"ار  قد  ل  يحتو   أو  و  ال قد.  لي  يحتو   أو إي"ار  قد ال قد  كان  إ ا ما  بتقييم الم"مو ة تقوم  ال قد،  بداية  ند
 .مقابل نظير  منية لفترة محدد  أصل استخدام في التح م في  الحق

 
 كمستأجر ( 1

   قد   م ونات  مم  م ون   لكل  ال قد  في  المقابل  الم"مو ة  تخصص  ا ي"ار،   قد  م ون    ل   يحتو    الا   ال قد  ت د ل   ند  أو  البدا   ند
 غير  الم ونات  فصل    دم  الم"مو ة  اختارت   الممتلكات،  إي"ار  ل قود  بالنسبة   ل ،  ومك.  النسبية  المستقلة  أس ار ا  أساس   ل   ا ي"ار
 .واحد إي"ار كم ون  ا ي"ارية وغير ا ي"ار م ونات  م والمحاسبة المؤجرة

 
  والتي  بالتكلفة،  مبدئي ا  االستخدام  حق  أصل  قياس   تم.  ا ي"ار   قد  بدا  تاريل  في  ا ي"ار    قد  والتزام  االستخدام  حق  بأصل  الم"مو ة  ت ترف
 مبا رة  أولية تكالي  أ  إل  با ضافة البدا،  تاريل  قبل أو في تم   إي"ار مدفو ات أل  الم دل ا ي"ار اللتزام األولي  المبلب  ل  تشتمل
ا  في ،   وجد  الا   الموقك  أو  األساسي  األصل  الست ادة  أو  األساسي  األصل  وا  الة  التفكي   لتكالي    وتقد ر   متكبدة  إي"ار  حوافز  أ   ناقص 

ا بالتكلفة الحق ا قياسها  تم. مستلمة  . ال يمة في تدني وخسائر المتراكم االسته ك ناقص 
 

 ملكية  ا ي"ار   قد   نقل  لم  ما  ا ي"ار،  مدة  نهاية  إل   البدا  تاريل  مم  الثاب   القس    ريقة  باستخدام  االستخدام  حق  أصل  استه ك  الحق ا   تم
. الشراا  خيار  ستمارس  الم"مو ة  أن  ي  س  الا    االستخدام  حق  أصل  مم  التكلفة   أو  ا ي"ار   مدة  بنهاية  الم"مو ة   إل   األساسي   األصل

 مثل  األساس  نفس  ل  تحد ده   تم والا  األساسي، لألصل ا نتاجي ال مر  مدار  ل  االستخدام  حق  أصل  استه ك سيتم  الحالة،  اه في
 .والم دات واآلالت الممتلكات

 
إل   ل ،  تم تخ يض حق االستخدام لألصل بش ل دور   م  ريق خسائر تدني في ال يمة، إن وجدت، ويتم ت د ل  لب ض   با ضافة

 وتحسب   ال  أم  قيمت   انخفض   قد  االستخدام  حق  أصل  كان  إ ا  ما  لتحد د  36قياسات التزام ا ي"ار. توبق الم"مو ة معيار المحاسبة الدولي  
 ". والم دات واآلالت "الممتلكات   سياسة في موضح  و كما محددة تدني خسارة أ 
 

 . الموحد المالي المركز بيان في منفصل كبند موجودات استخدام حق  رض  تم
 

 الفائدة  م دل  باستخدام  مخصومة  البدا،  تاريل   في  دف ها   تم  لم  التي  ا ي"ار  لمدفو ات  الحالية  بال يمة  مبدئي ا  ا ي"ار   قد  التزام  قياس   تم
  تستخدم    ام،  بش ل.  للم"مو ة  ا ضافي  االقتراض   م دل  بسهولة،  تحد ده  يم م  ال  الم دل   اا  كان  إ ا  أو،  ا ي"ار   قد  في  المتضمم
 مم   الفائدة  أس ار    ل   الحصول   خ ل  مم  ا ضافي  االقتراض   م دل  الم"مو ة  تحدد.  الخصم  كم دل  المتزا د  االقتراض  م دل   الم"مو ة

 .المستأجر األصل ونوع ا ي"ار  قد  روط لت  س الت د  ت ب ض و جراا المختلفة الخارجية التمويل مصادر
 

(  الف لية  الفائدة   ريقة)باستخدام    ا ي"ار  التزام   ل   الفائدة   لت  س  الدفترية   ال يمة   يادة   ريق   م  الحق ا  ا ي"ار   قد   مولوبات  قياس   تم
 . المدفو ة ا ي"ار مدفو ات لت  س  الدفترية ال يمة تخ يض  ريق و م
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 )تتمة( المحاسبية السياسات ألهم  ملخص. 3

 )تتمة(  اإليجار عقود( ف

 )تتمة(  كمستأجر( 1

 : لي مما  ا ي"ار  قد مولوبات قياس في المدرجة ا ي"ار مدفو ات تتكون 

 ال بض؛ مستحقة إي"ار حوافز أ  منها موروحا   ال"و رية، الثابتة الدف ات  ل  في بما الثابتة، المدفو ات -
 البدا؛  تاريل في الس ر أو المؤ ر باستخدام مبدئي ا  قياسها  تم م دل، أو مؤ ر  ل  ت تمد التي المتغيرة ا ي"ار مدفو ات -
 المتب ية؛ ال يمة ضمان بموجب دف ها المتوقك المبالب -
س ر الممارسة بموجب خيار الشراا الا  تكون الم"مو ة متأكدة بش ل م قول مم ممارست ، ودف ات ا ي"ار في فترة ت"د د اختيارية إ ا   -

 كان  الم"مو ة متأكدة بش ل م قول مم ممارسة خيار التمد د،  
 .ا ي"ار ل قد المب ر ا نهاا  دم مم م قول بش ل متأكدة الم"مو ة تكم لم ما ا ي"ار ل قد المب ر ا نهاا وغرامات -

 : ندما( الصلة    االستخدام حق أصل   ل  مماثل بت د ل)وتقوم  ا ي"ار  قد مولوبات قياس الم"مو ة ت يد
 
   تم  الحالة  اه وفي الشراا، خيار ممارسة تقييم في تغيير إل  أدى الظروف  في  ام تغير أو حدا  ناك كان أو ا ي"ار  قد مدة تغيرت •

 . الم دل الخصم م دل باستخدام الم دلة ا ي"ار مدفو ات بخصم ا ي"ار التزام قياس إ ادة
 الحاالت    اه  وفي  مضمونة،  متب ية  قيمة  بموجب  المتوقك  السداد  في  تغيير  أو  م دل  أو  مؤ ر  في  التغيرات  بسبب  ا ي"ار  مدفو ات  تتغير   •

   م   الناتق  ا ي"ار  مدفو ات  تتغير  لم )ما    متغير  غير  خصم  م دل  باستخدام   المنقحة  ا ي"ار  مدفو ات  بخصم   ا ي"ار  التزام  قياس  إ ادة   تم
 (.م دل خصم م دل استخدام  تم الحالة  اه وفي المتغير، الفائدة س ر في تغيير

  بناا    ا ي"ار  التزام   قياس  إ ادة   تم  الحالة    اه  وفي  منفصل،  إي"ار  ك قد   ا ي"ار   قد  ت د ل   م  المحاسبة   تم  وال  ا ي"ار   قد  ت د ل   تم  •
 .الت د ل تاريل السارية في  الم دل الخصم م دل باستخدام الم دلة ا ي"ار مدفو ات خصم  ريق  م الم دل ا ي"ار  قد مدة  ل 

 
 .الموحد المالي المركز بيان في منفصل كبند ا ي"ار  قد التزام  رض  تم
 

  الحالة  إل   األساسي  األصل  إ ادة  أو  في    وجد  الا   الموقك  است ادة أو  مستأجر،  أصل  و  الة  تفكي   بتكالي   التزام ا  الم"مو ة  تتكبد    ندما
 تت لق  الا    المدى  إل .  37  الدولية  المحاسبة  م ا ير  بموجب  وقياس   بالمخصص  اال تراف   تم  ا ي"ار،   قد   وأح ام   روط  تتولبها  التي
 . الصلة    أصل إستخدام  حق أصل في التكالي  تضميم  تم  ، أصل إستخدام حق التكالي ، في 
 

 ال يمة  منخفضة للموجودات ا ي"ار و قود األجل قصيرة  ا ي"ارات
  قصيرة   وا ي"ارات  ال يمة  منخفضة  الموجودات  إي"ار  ل قود  ا ي"ار  ومولوبات  موجودات  استخدام  بحق  اال تراف   دم  الم"مو ة  اختارت
  بمدفو ات   الم"مو ة  ت ترف.  الم لومات  تكنولوجيا  م دات   ل   في  بما(،  أقل  أو   هر ا   12  لمدة  إي"ار   قود  أنها   ل )المحددة    األجل

 . ا ي"ار فترة  مدى  ل  كمصروفات ا ي"ارات بهاه المرتبوة ا ي"ار
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 )تتمة(  اإليجار عقود( ف

 كمؤجر ( 2

   قد   م ونات  مم   م ون   لكل  ال قد  في  المقابل  الم"مو ة  تخصص  ا ي"ار،    قد  م ون    ل   يحتو    الا   ال قد  ت د ل   ند  أو  البداية   ند
 .النسبية المستقلة  أس اره أساس  ل  ا ي"ار

 
.  تشغيلي إي"ار  قد أو تمويلي  إي"ار  قد  و إي"ار  قد كل كان إ ا  ما ا ي"ار  قد بداية  ند تحدد ف نها  كمؤجر، الم"مو ة ت مل  ندما

 المت لقة  والم افآت  المخا ر  جميك  كبير  بش ل   نقل  ا ي"ار   قد  كان  إ ا  لما   امل  تقييم  ب جراا  الم"مو ة  تقوم   إي"ار،   قد  كل  لتصني 
  ك"زا .  تشغيلي  إي"ار   قد  فهو كال ،  ي م لم  إ ا  تمويلي؛  إي"ار   قد   و  ا ي"ار   قد  ف ن  الحال،   و   اا  كان  إ ا.  األساسي  األصل  بملكية

 . لألصل االقتصاد  ال مر مم كبير ل"زا ا ي"ار  قد كان إ ا ما مثل المؤ رات ب ض اال تبار  في الم"مو ة تأخا  التقييم،  اا مم
 

.  منفصل  بش ل  البا م  مم  ا ي"ار  و قد  الرئيسي  ا ي"ار   قد  في  حصصها   م  بالمحاسبة  تقوم  ف نها  وسيو ا،  مؤجر ا  الم"مو ة  تكون    ندما
  إل    بالرجوع  وليس  الرئيسي،  ا ي"ار   قد   م  النا ئ   األصل  استخدام  حق  إل   بالرجوع   البا م  مم  إي"ار  ل قد  ا ي"ار  تصني   بتقييم  يقوم

  تصن    ف نها  أ  ه،  الموضح  ا  فاا  الم"مو ة   لي   توبق  األجل  قصير   إي"ار    قد   و  الرئيسي  ا ي"ار   قد  كان  إ ا.  األساسي  األصل 
 . تشغيلي إي"ار  قد أن   ل  البا م مم ا ي"ار  قد

 
 المقابل  لتخصيص  15  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  توبق  الم"مو ة  ف ن  إي"ار،  وغير  إي"ار   قد  م ونات   ل   يحتو    الترتيب  كان  إ ا
 ويتم  المؤجر   لألصل  الدفترية  ال يمة  إل   تشغيلي  إي"ار   قد  وترتيب  التفاوض  في  المتكبدة  المبا رة  األولية  التكالي   إضافة   تم.  ال قد  في

 . ا ي"ار فترة مدى  ل  الثاب  القس  أساس  ل  بها اال تراف
 

.  ا ي"ار   قد  في   االستثمار  صافي   ل   9  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  في  ال يمة   في   وتدني  اال تراف  إلغاا   متولبات  الم"مو ة   توبق
 .ا ي"ار  قد في االستثمار إجمالي حسا   في المستخدمة المضمونة غير التقد رية المتب ية ال يم بمراج ة  بانتظام الم"مو ة تقوم كما

 
 ". األخرى "ا  رادات    مم  ك"زا  ا ي"ار  فترة   مدى    ل   ك  رادات  التشغيلي  ا ي"ار   قود  بموجب  المستلمة  ا ي"ار   بمدفو ات  الم"مو ة  ت ترف
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 )تتمة( المحاسبية السياسات ألهم  ملخص. 3

 العادلة  القيمة قياس( ص

  تاريل   في  السوق   في  المشاركيم  بيم  منظمة  م املة  في  التزام  لتحويل  دف    أو  أصل  لبيك  است م   سيتم  الا   الس ر   ي"  ال ادلة"ال يمة  
   ما  النظر  بغض  التاريل،   ل   في  الوصول.  الم"مو ة  تمتلك   الا   فائدة  األكثر  السوق   في  وجوده،   دم  حالة  في  أو،  األصل  في  ال ياس

 . األداا  دم مخا ر  للمولوبات  ال ادلة  ال يمة  ت  س . أخرى  تقييم تقنية باستخدام  مبا ر بش ل  تقد ره أو م حظت   يم م الس ر  اا كان إ ا
 الم ام ت  كان   إ ا"نشو ا"    السوق   ي تبر.  األداة   لتل   نش   سوق   في  المدرج  الس ر  باستخدام  لألداة   ال ادلة  ال يمة  الم"مو ة  ت يس  توفر ا،   ند

 .مستمر أساس  ل  التس ير  م لومات لتوفير كافييم وح"م بتكرار تتم المولوبات أو لألصل
 

 يم م   التي  الصلة   ات  المدخ ت  استخدام  مم  تزيد  التي  التقييم  تقنيات  تستخدم   الم"مو ة  ف ن نش ،  سوق   في  مدرج  س ر   ناك  ي م  لم  إ ا
  السوق   في  المشاركون   يأخا ا  قد  التي  ال وامل  جميك  المختارة  التقييم  تقنية  تتضمم.  للرصد  القابلة  غير  المدخ ت   استخدام   وتقليل  م حظتها

 . م املة أ   تس ير  ند اال تبار في
 

   ويلة   والمركز  الموجودات  ت يس  الم"مو ة  ف ن   لب،  وس ر   رض  س ر  ل   ال ادلة  بال يمة  قياس    تم  مالي  التزام  أو  أصل   ناك   كان  إ ا
 . الولب بس ر اآلجل قصيرة والمراكز والمولوبات ال رض بس ر اآلجل

 

.  المستلم  أو  المدفوع  للمقابل  ال ادلة  ال يمة  أ   -   الم املة  س ر   ادة   و   المبدئي  اال تراف   ند  مالية  ألداة   ال ادلة  ال يمة   ل   دليل  أفضل  إن
  مدرج   س ر   خ ل  مم  إثباتها   تم ال ال ادلة  ال يمة   وأن  الم املة  س ر  م  تختل   المبدئي  التحقق   ند  ال ادلة  ال يمة  أن  الم"مو ة  قررت  إ ا
  غير تكون  لكي للم حظة قابلة غير مدخ ت أ   ل  الح م خ لها  مم   تم  تقييم تقنية  ل  بناا   وال مماثل التزام أو ألصل نش  سوق  في

 األولي  اال تراف   ند  ال ادلة  ال يمة  بيم  الفرق   لتأجيل  ت د لها  مك  ال ادلة،  بال يمة  مبدئي ا   المالية  األداة   قياس   تم   بال ياس،   ت لق  فيما  مهمة
   ت"او   ال  مو د  في  ولكم  األداة    مر  مدى   ل   مناسب  أساس   ل  الخسارة  أو  الربح  في  الفرق   بهاا  اال تراف   تم  الحق ا،.  الم املة  وس ر
 .الم املة إغ ق أو م حظتها يم م التي السوق  ببيانات  بالكامل مد وم ا التقييم ي ون   ندما

 

 وت د  ت  للرصد  القابلة  غير  الهامة  المدخ ت  لم رفة  التقييم  مراج ة  تتم.  ال ادلة  ال يم  ب ياس   ت لق  فيما  راسل  رقابي  إ ار  الم"مو ة  لدى
  بناا    التقييم  تقييم   فسيتم  ال ادلة،  ال يم  ل ياس  التقييم،  خدمات  أو  الوسي   أس ار   روض  مثل  الثالث،  الورف  م لومات  استخدام  تم  إ ا.  التقييم
  في   المستوى    ل   في  بما  الم ا ير،  بمتولبات  تفي  التقييمات   اه  بأن  االستنتاج  لد م  الثالثة   األ راف  مم   ليها  الحصول  تم  التي  األدلة   ل 

 .التقييمات تصني  في    ي"ب الا  ال ادلة ال يمة تسلسل
 

 ا م ان بقدر م حظتها يم م التي السوق  بيانات الم"مو ة تستخدم التزام، أو ألصل ال ادلة ال يمة قياس  ند
 . مماثلة مولوبات أو لموجودات  النشوة األسواق في( الم دلة)غير  الم لنة األس ار: األول المستوى  -
والتي يم م م حظتها لألصل أو االلتزام، سواا بش ل مبا ر أو    1المستوى الثاني: المدخ ت بخ ف األس ار المدرجة في المستوى    -

 غير مبا ر. 
 يم م م حظتها )مدخ ت غير قابلة للرصد(.المستوى الثالث: مدخ ت لألصل أو االلتزام التي ال تستند إل  بيانات السوق التي  -

يتم إ ا كان  المدخ ت المستخدمة ل ياس ال يمة ال ادلة لألصل أو االلتزام تقك في مستويات مختلفة مم التسلسل الهرمي لل يمة ال ادلة، فس
مستوى مم المدخ ت المهمة لل ياس    تصني  قياس ال يمة ال ادلة بالكامل في نفس المستوى مم التسلسل الهرمي لل يمة ال ادلة كأدن 

 بأكمل .
 

 ت ترف الم"مو ة بالتحوي ت بيم مستويات التسلسل الهرمي لل يمة ال ادلة في نهاية فترة التقرير التي حدا خ لها التغيير. 
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 المال  رأس وإدارة المالية المخاطر. 4

 المالية  المخاطر إدارة( أ

 :المالية لألدوات استخدامها  م النات"ة التالية للمخا ر الم"مو ة تت رض

 االئتمان؛ مخا ر •
 السيولة؛  مخا ر •
 . السوق  مخا ر •

 
 المخاطر  إدارة إطار( 1

  المخا ر،   إدارة  اختصاص  إنشاا  تم.  للم"مو ة  المخا ر  إدارة   مل  إ ار  ومراقبة  إنشاا   م  الكاملة  المسؤولية  الشركة  إدارة  م"لس   تحمل
 .ا دارة  م"لس إل  منتظمة تقارير وتقديم للم"مو ة المخا ر إدارة سياسات ومراقبة تووير  م مسؤولة و ي

 
  إ ار   كفاية  مدى  ومراج ة   للم"مو ة  المخا ر  إدارة  و جرااات  لسياسات  ل متثال  ا دارة  مراقبة  كي ية   ل   بالم"مو ة  التدقيق  ل"نة  تشرف
 . المخا ر إدارة  مل

 
 االئتمان  مخاطر( 2

  تاريل   في  كما.  للشركة  مالية  خسارة  إل    ؤد   مما  الت اقدية  بالتزامات   الوفاا   م  المقابل  الورف  تخل   مخا ر   إل   االئتمان  مخا ر  تشير
  ائتمانية  تحسينات  أو  بها  محتفر  ضمانات  أ   اال تبار   ب يم   األخا  دون   االئتمان   لمخا ر  الم"مو ة  لت رض   األقص   الحد   نشأ  التقرير، 
 : لي مما أخرى،

 
 .الموحد المالي المركز بيان في ماكور  و  كما بها الم ترف  المالية للموجودات الدفترية ال يمة •

 :التقرير تاريل في االئتمان لمخا ر للت رض األقص  الحد أدناه ال"دول  وضح
 

 الدفترية  القيمة ا يضاح  (قور   ريال باألل )المبلب 
  2022 2021 

 2,283,678 2,183,847 8 ودائك  ويلة األجل 
 2,231,025 2,040,653 12 ت"ارية مد نة    مم

 285,873 321,442 ) ( 11   قة   ات أ راف مم مستحق
 1,907,072 3,263,819 14 بنكية أرصدة

  7,809,761 6,707,648 
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 )تتمة( المال رأس وإدارة المالية المخاطر. 4

 )تتمة( المالية المخاطر إدارة( أ

 )تتمة(  االئتمان مخاطر( 2

 العالقة  ذاتالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والمستحق من األطراف 

  يولبون   الا م  لل م ا  االئتمان   تقييمات  إجراا   تم .  االئتمان   ل   الخدمات  أو  السلك  تقديم   قبل  االئتمان   لفحص  صارمة  سياسة  الم"مو ة  لدى
 .الم"مو ة إدارة  قبل مم ا تماد ا ويتم االئتمان

 
الم"مو ة للحد مم مخا ر االئتمان مم خ ل وضك حدود ائتمانية لل م ا األفراد. ت مل الم"مو ة كال   ل  التخ ي  مم مخا ر   تس  

ة وتراجك قابلية تحصيل الامم االئتمان مم خ ل  لب ضمانات بنكية وفق ا لسياستها االئتمانية. تراقب ا دارة بانتظام الامم المد نة القائم
المد نة الت"ارية. لدى الم"مو ة سياسة لتخصيص أية مبالب لم ي د مم المحتمل تحصيلها أو  وب أ  مبالب ي ون تحصيلها غير محتمل 

مد نة األخرى كما  و كد ون م دومة. نتي"ة لال ، ت تقد ا دارة أن  ال توجد مخا ر ائتمانية كبيرة  ل  الامم الت"ارية المد نة والامم ال
تقد ر  اا المخصص   للامم المد نة المش وك في تحصيلها؛  تم مراج ة  تحتفر الم"مو ة بمخصص  المالي.  بيان المركز  م روض في 

 .الت"ارية المد نة الامم تقادم بشأن 12بانتظام ويتم تحد ده  ل  أساس كل حالة  ل  حدة. راجك ا يضاح رقم 
 

  تم . المد نة الت"ارية  ممها مم%(  70: 2021% )64 م ا يمثلون   5بأن أكبر    لما  (  5,768: 2021 ميل ) 5,087الم"مو ة  لدى
 .الدور   والتتبك المحسنة المراقبة خ ل  مم  اه الكبيرة التركز مخا ر إدارة

 
 . مصنفة غير األخرى  المد نة والامم المد نة الت"ارية الامم

 .12 رقم ا يضاح في المد نة الت"ارية الامما فصاح  م الحركة في مخصص تدني قيمة  تم
 ل  النحو التالي للامم المد نة الت"ارية والمستحق مم    2021ديسمبر    31و    2022ديسمبر   31( تم تحد د مخصص الخسارة كما في  1)

 األ راف  ات ال  قة.
 :ال م ا مم المد نة الت"ارية للامم المتوق ة االئتمانية والخسائر االئتمان مخا رل الت رض حول م لومات التالي ال"دول يقدم
  2022   2021  
  الدفترية  ال يمة إجمالي  الدفترية  القيمة إجمالي 

  ريال   بآالف)المبلغ  
 (قطري 

 التجارية  الذمم
 المدينة 

من    مستحقال
 أطراف ذات عالقة  

  مخصص
 الخسارة 

 الت"ارية الامم
 المد نة

مم    المستحق
 أ راف  ات   قة  

  مخصص
 الخسارة 

 31,498 185,818 992,935 40,978 242,426 1,332,518 الحالي 
 48,802 43,500 933,269 25,275 47,100 343,691  وما    90 إل  0 مم
 5,155 232 109,716 6,013 1,816 23,726  وما    180  إل   91  مم

 2,184 (175) 42,274 4,446 67 58,915  وما    270 إل  181
 1,342 4,402 10,422 3,438 25 52,875  وما    365 إل  271
 71,711 52,096 142,409 65,427 30,008 228,928 365 مم أكثر

 2,040,653 321,442 145,577 2,231,025 285,873 160,692 
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 )تتمة( المال رأس وإدارة المالية المخاطر. 4

 )تتمة( المالية المخاطر إدارة( أ

 )تتمة(  االئتمان مخاطر( 2

 
مخصص الخسارة للامم المد نة الت"ارية بمبلب يساو  الخسائر االئتمانية المتوق ة  ل  مدى الحياة باستخدام الوريقة  دائما    الم"مو ة ت يس

 المبسوة.  تم تقد ر خسائر االئتمان المتوق ة  ل  الامم المد نة الت"ارية باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إل  ت"ربة التخل   م السداد
المركز المالي الحالي للمد م، مك ت د ل  بال وامل الخاصة بالمد نيم، والظروف االقتصادية ال امة للصنا ة التي   السابقة للمد م وتحليل

 ي مل فيها المد نون وتقييم كل مم الظروف الحالية والمتوق ة في تاريل التقرير. 
 .المد نة الت"ارية الامم مقابل( قور   ريال  مليون  161: 2021مليون ريال قور  ) 146قام  الم"مو ة ب ثبات مخصص خسارة ب يمة  
 

ال تزال قابلة للتحصيل، بناا   ل  سلوك السداد التاريخي والتحليل   وما   90 مم ألكثر  استحقاقها مو د فات  التي المبالب أن الم"مو ة ت تقد
ه إما الشامل لمخا ر ائتمان ال م ا، بما في  ل  التصنيفات االئتمانية لل م ا األساسييم،  ند توفر ا. م ظم الامم المد نة الماكورة أ  

 مضمونة بضمان بنكي أو أنها مستحقة ال بض مم جهات ح ومية. 
 

 مخصص  ف ن  المختلفة،  ال م ا  لقوا ات  كبير  بش ل  مختلفة  خسارة  أنماط  تظهر  ال  للم"مو ة  التاريخية  االئتمان  خسارة  ت"ربة  ألن  نظر ا
 . المختلفة الم"مو ة  م ا قا دة  بيم أكبر بش ل تمييزه  تم ال االستحقاق تأخر حالة  أساس  ل  الخسارة

 
 البنكية األرصدة

   تم .   الية  ائتمانية  تصنيفات   ات  بنوك  لدى  بأرصدة  االحتفاظ  خ ل  مم  البنكية  األرصدة   ل   االئتمان  لمخا ر  ت رضها  مم  الشركة  تحد
  قبل   مم   الية  لرقابة   تخضك  البنوك   اه  ألن  السداد    م  التخل    مم  منخفضة   ائتمانية  مخا ر   ات  أنها   ل   البنوك  لدى  األرصدة  تقييم

 في   األخا  ومك  استحقاق ،  مو د   م   متأخرا    التقرير  فترة  نهاية  في  البنوك  لدى  األرصدة  مم  أ   ي د  لم.  الم نية  البلدان  في  المركزية  البنوك
 ال يمة  في  تدني  وجود   دم  بتقييم   الم"مو ة  إدارة  قام   للبن ،  الحالية  االئتمانية  والتصنيفات  السداد   م  التخل    في  التاريخية  الخبرة  اال تبار
 . لال  وفقا ال يمة في تدني مخصص تس"يلها  تم لم وبالتالي

 
 السيولة  مخاطر( 3

 التي   المالية  الم"مو ة  بمولوبات  المرتبوة  بااللتزامات  الوفاا  في  ص وبة  ستواج   الم"مو ة  أن  في  المتمثلة  المخا ر   ي  السيولة  مخا ر
   ند  بالتزاماتها  للوفاا  كافية  سيولة  لد ها   سي ون   أن   ا م ان،  قدر  ا دارة،  تضمم.  فخر  مالي  أصل  أو  النقد  تسليم   ريق   م  تسويتها   تم

 باحتيا يات   الم"مو ة  تحتفر.  الم"مو ة   بسم ة  المخا رة  أو  مقبولة  غير  خسائر  تكبد  دون   والمر قة،  ال ادية   الظروف   ل  في  استحقاقها،
 . المالية والمولوبات الموجودات استحقاق تواريل  وموابقة والف لية المتوق ة النقدية للتدفقات المستمرة المراقبة خ ل مم كافية
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 مم.  وجدت  إن  المقاصة،  اتفاقيات  تأثير  باستثناا  التمويل  تكالي   مدفو ات   ل    في  بما  المالية  للمولوبات  الت اقدية  االستحقاقات   لي   فيما
 :المماثلة وللمبالب استحقاقها تواريل حدود  في الدفك مستحقة تكون  أن المتوقك

   التعاقدية النقدية التدفقات  ( قطري  ريال بآالف)المبلغ 
 سنوات   5  من   أكثر سنوات  5 – 2 سنة  1  من أقل اإلجمالي  الدفترية  القيمة 2022

 (41,267) (40,377) (29,270) (110,914) 110,914 التمويلية ي"ارا   قود مولوبات
 - - (3,867,225) (3,867,225) 3,867,225   قة   ات لأل راف مستحق

 - - (979,760) (979,760) 979,760 أخرى  دائنة و مم دائنة ت"ارية  مم
 4,957,899 (4,957,899) (4,876,255) (40,377) (41,267) 
      

2021      
 (48,316) (61,476) (40,934) (150,726) 150,726 التمويلية ا ي"ار  قود مولوبات
 - - (2,954,489) (2,954,489) 2,954,489   قة   ات األ راف مستحق

 - - (902,849) (902,849) 902,849 أخرى دائنة  و مم دائنة ت"ارية  مم
 4,008,064 (4,008,064) (3,898,272) (61,476) (48,316) 
 بالسوق  المرتبطة المخاطر( 4

   ل    ستؤثر  التي  ،  الفائدة  وأس ار  األجنبية  ال م ت   صرف   أس ار   مثل  ،  السوق   أس ار   في   التغيرات  مخا ر   ي  بالسوق   المرتبوة  المخا ر 
 ضمم   السوق   لمخا ر  الت رض  ومراقبة  إدارة   و  السوق   مخا ر   إدارة   مم  الهدف.  المالية  األدوات  مم  تملك   ما  قيمة  أو  الم"مو ة  دخل

 . ال ائد تحسيم مك مقبولة، م ا ير
 

 

 الملكية  حقوق مخا ر أس ار  (أ
.  اآلخر   الشامل  الدخل خ ل  مم  ال ادلة   بال يمة   المدرجة الملكية  حقوق  بسندات   ت لق  فيما الملكية  حقوق   أس ار   لمخا ر  الم"مو ة  تخضك

  لألسهم   األسهم  أس ار  في  ال ادية  التقلبات   ل   في  بما  أخرى   و وامل  الحالية  السوقية  ال يمة  تقييم  خ ل مم  السوق   مخا ر  الم"مو ة  تد ر
 . لال   وفق ا  وتتصرف  مستمر  أساس   ل   األس ار  تقلبات  ا دارة  تراقب.  باألسهم  المت لقة  االستثمار  لمد ر  الدورية  التقارير   ريق   م  المدرجة

 

% في ال يمة السوقية لمحفظة الم"مو ة المدرجة مم األوراق المالية الم قيدة بال يمة ال ادلة  10المتوقك أن تؤد  الزيادة أو النقصان بنسبة    مم
مليون ريال قور ( في الموجودات وحقوق    181:  2021مليون ريال قور  )  140مم خ ل الدخل الشامل اآلخر إل   يادة أو نقصان قدره  

 الملكية للم"مو ة.
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   )تتمة( المال رأس وإدارة المالية المخاطر. 4

  )تتمة( المالية المخاطر إدارة( أ

  )تتمة(بالسوق  المرتبطة المخاطر( 4
 

 
 

 بال ملة  المرتبوة المخا ر(  
 ليس    ب ملة  مقومة  بها  الم ترف  المولوبات  أو  الموجودات  أو  المستقبلية  الت"ارية  الم ام ت  تكون    ندما  األجنبي  الصرف  مخا ر  تنشأ

ألن الدوالر األمري ي مرتب  بالريال القور ، ف ن  نظرا  . األجنبية بال م ت  امة م ام ت  الم"مو ة لدى ليس.  للم"مو ة الو ي ية ال ملة
 لال . ا  الم"مو ة غير م رضة لمخا ر ال ملة  ندما تت امل بهاه ال ملة. تراقب ا دارة تقلبات أس ار الصرف بش ل مستمر وتتصرف وفق

 
 

 الفائدة س ر مخا ر( ج
التغيرات في أس ار الفائدة ف   تنشأ ي  مخا ر أس ار الفائدة  ندما تتقلب ال يمة ال ادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب 

.  تم إصدار  اه الودائك بم دالت ثابتة مما ي رض الشركة لمخا ر  البنكيةالسوق. الشركة لد ها مخا ر أس ار الفائدة النا  ة  م الودائك  
 .الخسارة أو الربح   ل   ؤثر لم التقرير تاريل  في الفائدة أس ار في التغيير ف ن ،  ل  ومك. ال ادلة لل يمة الفائدة س ارأ

 
 

 المال  رأس إدارة( ب
 المستقبلي  التوور  ومواصلة  أ مالها  د م  أجل  مم  قوية  رأسمالية  بقا دة  احتفا ها  ضمان   و  للم"مو ة  المال   رأس  إدارة  مم  األساسي  الهدف

 مم  مفروضة مال رأس   متولبات أل  الم"مو ة تخضك ال. السابقة السنة منا تغيير دون  للم"مو ة المال رأس إدارة  سياسة   ل  . لأل مال
 . الخارج

 

 العادلة  القيم( ج
. ال ياس  تاريل  في   السوق   في  المشاركيم  بيم  منظمة  م املة   في  التزام  لتحويل  دف    أو   أصل  لبيك  است م   سيتم  الا    الس ر   ي  ال ادلة   ال يمة

  الماد   غير  التأثير  بسبب   أو  األجل  قصيرة   بي تها  بسبب  ال ادلة  قيمتها  م قول  بش ل  تقار   المالية  والمولوبات  للموجودات  الدفترية  ال يم  إن
 .األدوات  اه مم المستقبلية النقدية للتدفقات  الحالية ال يمة احتسا   ند للخصم
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 ممتلكات االت ومعدات  .5

بالقيمة   أرض 
 العادلة 

 والبنية المباني
 التحتية

 ومعدات  سيارات ومعدات  آالت
 واثاث مكتبية

 مجموع مشروعات تحت التنفيذ  سفن 

        التكلفة 
 5,144,202 136,984 407,737 982,027 890,458 2,201,706 525,290 2022 نا ر  1في 

 365,019 230,969 16,702 77,484 21,524 18,340 - إضافات 
 3,460 - - - - - 3,460 إ ادة تقييم 

 - (151,598) - 29,518 27,286 94,794 - المحول مم مشرو ات تح  التنفيا 
 (117,625) (1,663) (20,075) (68,556) (6,098) (21,233) - تحوي ت   /  ستب اداتا

 5,395,056 214,692 404,364 1,020,473 933,170 2,293,607 528,750 2022ديسمبر   31في 
        اإلستهالك المتراكم 

 1,994,837 - 161,946 773,598 535,625 523,668 - 2022 نا ر  1في 
 163,320 - 16,655 68,320 25,419 52,926 - إسته ك السنة 

 (68,982) - (4,737) (63,606) (644) 5 - تحوي ت / ستب اداتا
 2,089,175 - 173,864 778,312 560,400 576,599 - 2022ديسمبر   31في 

        القيمة الدفترية 
 3,305,881 214,692 230,500 242,161 372,770 1,717,008 528,750 2022ديسمبر   31في 

        التكلفة 
 5,005,724 177,317 400,539 935,359 849,716 2,110,273 532,520 2021 نا ر  1في 

 157,595 80,321 7,268 30,633 8,213 31,160 - إضافات 
 (7,010) - - - - - (7,010) إ ادة تقييم 

 (220) - - - - - (220)   خسارة تدني ال يمة للسنة
 - (120,654) - 17,286 31,895 71,473 - المحول مم مشرو ات تح  التنفيا 

 (11,887) - (70) (1,251) 634 (11,200) - تحوي ت   /  ستب اداتا
 5,144,202 136,984 407,737 982,027 890,458 2,201,706 525,290 2021ديسمبر  31في 

        ا سته ك المتراكم 
 1,830,912 - 147,927 700,686 510,860 471,439 - 2021 نا ر  1في 

 164,253 - 14,015 74,161 23,848 52,229 - إسته ك السنة 
 (328) - 4 (1,249) 917 - - تحوي ت / ستب اداتا

 1,994,837 - 161,946 773,598 535,625 523,668 - 2021ديسمبر  31في 
        ال يمة الدفترية 

 3,149,365 136,984 245,791 208,429 354,833 1,678,038 525,290 2021ديسمبر  31في 
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 . ممتلكات واالت ومعدات )تتمة(5
قوك أرض تقك في    6)  بال يمة ا سمية  موجودات غير نقديةإستلم  الم"مو ة مسا دات ح ومية  ل    ل  في السنوات السابقة،   . 1

 دولة قور( وتم تحويل ص وك ملكية  اه األراضي إل  الم"مو ة وتم احتسابها باستخدام نمو ج إ ادة التقييم.
 

( قو ة أرض لغرض 101)  لمائة و واحد  وة  ل   ل  ، تم منح حق االستخدام مم قبل و ارة البلدية والتخوي  ال مراني )"البلدية"(  
قيد   تزال  والتي ال  البلدية  ال ام مسودات  قود ل شر أراضي مم  الشركة خ ل  تلق   الوقود. ومك  ل  ،  إنشاا وتشغيل محوات 

 . تباحثال
   في تمويم الوقود والبيتوميم والتأجير. ي( ت مل بش ل رئيسسفم 10: 2021سفم ) 9لدى الم"مو ة 

 لشركة بوالريس للخدمات البحرية ) .م.م(.  يممملوك  وسفنتيمسبك سفم مملوكة لشركة وقود للخدمات البحرية ) .م.م( 
 

مليون ريال قور ( والمصاري  ال مومية  144,7: 2021مليون ريال قور  ) 145بلب ا سته ك المخصص  ل  تكلفة المبي ات  . 2
 مليون ريال قور (. 19,5: 2021مليون ريال قور  ) 18,3وا دارية ب يمة 

 

 ل  أساس التقييم الا  تم إجرائ  مم قبل مثمم مستقل ومؤ ل   2022ديسمبر    31تم تحد د ال يمة ال ادلة ألرض الم"مو ة كما في   . 3
 ف ة ال قارات التي  تم تقييمها.  تمتك بخبرة مناسبة في موقك و   مهنيا  

 

 .بناا   ل  مدخ ت أسلو  التقييم المستخدم 2تم تصني  قياس ال يمة ال ادلة لألرض ك يمة  ادلة مم خ ل المستوى 
 

ا   اه  التقييم  مدخ ت  تضمن   استخدم  الم"مو ة نهق السوق ل ياس ال يمة ال ادلة لألرض. وت د  ت الح"م والموقك    للتفاوض    امش 
، ولوائح التخوي  وتقسيم المنا ق. تؤثر  اه المدخ ت فيما  ت لق بالح"م والموقك وال"دوى الت"ارية بش ل مبا ر  ل  ال يمة ال ادلة 

 ال  وجد تغيير جو ر  في افتراضات التقييم خ ل السنة.  المقدرة.

 .  حق استخدام موجودات 6
 اإلجمالي سيارات ومباني ارض 

    التكلفة
 247,442 103,158 144,284 2022   نا ر 1 في كما

 1,684 1,338 346 السنة خ ل إضافات
 (378) (378) - استب ادات

 144,630 104,118 248,748 
    المتراكم االستهالك    

 100,562 55,857 44,705 2022   نا ر 1 في كما
 41,709 21,122 20,587 السنة استه ك

 (351) (351) - استب ادات
 65,292 76,628 141,920 

     الدفترية القيمة
 106,828 27,490 79,338 2022  ديسمبر  31 في
    التكلفة    

 212,831 102,628 110,203 2021   نا ر 1 في كما
 34,611 530 34,081 السنة خ ل إضافات

 144,284 103,158 247,442 
    المتراكم االستهالك

 59,202 35,166 24,036 2021 نا ر 1 في كما
 41,360 20,691 20,669 السنة استه ك

 44,705 55,857 100,562 
     الدفترية ال يمة

 146,880 47,301 99,579 2021 ديسمبر 31 في
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 عقارية .  استثمارات7

   2022  2021 
    التكلفة 

 1,076,452  1,086,377    نا ر 1الرصيد في 
 -  148 إضافات

 11,200  12,663 محول مم ممتلكات وفالت وم دات
 (1,275)  (1,335) تدني ال يمة
 1,086,377  1,097,853 ديسمبر   31الرصيد في 

    مجمع االستهالك

 170,136  186,423    نا ر 1الرصيد في 
 16,287  16,454 مصروف االسته ك للسنة

 186,423  202,877 ديسمبر   31الرصيد في 
    القيمة الدفترية

 899,954  894,976 ديسمبر 31الرصيد في 

مليون    1,620:  2021مليون ريال قور  )  1,706مبلب    2022ديسمبر    31بلغ  ال يمة ال ادلة ا جمالية ل ستثمارات ال قارية كما في  
 .ريال قور (

تحد د ال يمة ال ادلة ل ستثمارات ال قارية مم قبل م يم  قار  خارجي مستقل لدي  المؤ  ت المهنية الم ترف بها والمناسبة، وخبرة    تم
 حد ثة في المواقك وف ة ال قار الا   تم تقييم .  

ر ال يمة ال ادلة للممتلكات  ل  أساس رسملة  تقييم االستثمارات ال قارية باستخدام منهق الدخل الم تسب. بموجب  اا المنهق،  تم تقد    تم
 صافي الدخل التشغيلي لل قار محل التقييم باستخدام  ائد السوق. 

 ل  أساس أساليب التقييم المستخدمة    3تم تصني  قياس ال يمة ال ادلة ل"ميك االستثمارات ال قارية ك يمة  ادلة مم خ ل المستوى  
 للمدخ ت. 

 
 . استثمارات  8

المدرجة في بورصدة قور واسدتثمارات في مشداريك أخرى. في تاريل التقرير، كان  تفاصديل األرصددة  تمثل االسدتثمارات في أسدهم الشدركات
 الختامية  ل  النحو التالي:

 2022  2021 
    

 1,806,764  1,403,820 بال يمة ال ادلة مم خ ل الدخل الشامل اآلخر استثمارات
 15,727  53,252 الستثماراتاحسا  

 2,283,678  2,183,847 ودائك  ويلة األجل
 3,640,919  4,106,169 

 

 الودائك ألجل تحمل فوائد وأرباح بأس ار السوق.
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 )تتمة( . استثمارات 8

 خ ل السنة كما  لي: وبالتكلفة الموفأة بال يمة ال ادلة مم خ ل الدخل الشامل اآلخر االستثماراتفي كان  الحركة 

 2022  2021 
 

   
 1,382,133  1,806,764  نا ر 1الرصيد في 

 338,384  (73,240) مقتناه خ ل السنةصافي )ا ستب ادات(/ ال
 91,247  (329,704) صافي التغير في احتيا ي ال يمة ال ادلة  

 1,806,764  1,403,820 ديسمبر  31الرصيد في 
 

 تدرج القيمة العادلة

  .)د( 2التدرج لتحد د وا فصدداح  م ال يمة ال ادلة لألدوات المالية باسددتخدام أسدداليب التقييم كما  و موضددح ب يضدداح رقم الشددركة  تسددتخدم 
 ، كان  ف ات األدوات المالية التالية للشركة مقاسة بال يمة ال ادلة:2021و  2022ديسمبر   31كما في 

 

ــتثـمارات ـمالـية ـبالقيـمة الـعادـلة من خالل اـلدـخل   اســـــــ
 الشامل اآلخر

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي

        
2022 1,403,820  1,403,820  -  - 
2021 1,806,764  1,806,764  -  - 
 

 ، لم تكم  ناك تحوي ت بيم مستويات ال يمة ال ادلة.2021و 2022ديسمبر  31خ ل السنة المنتهية في 
 

 غير الملموسة   لموجوداتوا الشهرة .9
 2022  2021 
    

 132,935  132,935 (1)  الشهرة
 2,441  7,562 (2)  ملموسةال غير  الموجودات

 140,497  135,376 
 
 الشهرة  ( 1)
 2022  2021 
    

 57,700  57,700 (جي  .م.م )كيو  الوائرات لوقود قور بشركة المت لقة
 75,235  75,235  .م.م )فاحص( المركبات لفحص وقود بشركة المت لقة

 132,935  132,935 
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 )تتمة(لموجودات غير الملموسة  وا الشهرة .9

 مم النقد  التدفق توق ات استخدام خ ل مم االستخدام قيد ال يمة حسابات إل  تستند النقد توليد لوحدات ل سترداد القابلة المبالب
تدني في   وجود  دم إل  الم"مو ة استنت"   اا،  ل  بناا  . سنوات خمس  فترة تغوي والتي ا دارة قبل مم  الم تمدة المالية الموا نات

 ال يمة. كما ان االفتراضات الرئيسية المستخدمة في الحسابات موضحة في ال"دول أدناه:
 

 )ذ.م.م( المركبات لفحص وقود بشركة  )ذ.م.م( الطائرات لوقود قطر شركة 
 2022 2021  2022 2021 

 %1 %3  %5 % 1.5 ا  رادات  نمو
 %1 %2  %3 %2 المصاري  نمو

 %4 % 5.4  %4 % 5.4 الخصم  م دل
 

 ونمو   المقدر  المبي ات  وح"م  الماضية   الخمس  السنوات   هدتها  التي  النمو  مستوياتتوقك نمو ا  رادات مك األخا في اال تبار متوس     تم
  السنوات   مدى   ل   المتوقك  التضخم  مم  أ ل   ثاب   بهامش  المبي ات  أس ار  تنمو  أن  المفترض  مم  كان.  المقبلة  الخمس   للسنوات  األس ار
 .األجل  ويلة  السوق  الت"ا ات للصنا ة ا حصائي التحليل مم  ليها الحصول تم التي الم لومات مك  تما   بما المقبلة، الخمس

 

 .ا  رادات مم اقل وبم دل واحد رقم مم نمو بم دل التشغيل مصاري  تزداد  أن المتوقك مم
 

   روض ولتقييم التشغيلي األداا لتقييم ا دارة تستخدم  الا  للم"مو ة المال رأس  لتكلفة المرجحا تقاق م دالت الخصم مم المتوس    تم
  ال  المثال  سبيل   ل   ،    ل   في  بما   ،  المختلفة  السوق   لم لومات  اال تبار  إ  ا  تم  الخصم،  م دالت  تحد د   ند .  المستقبلية  االستثمار

 .السوق  مخا ر و  وة الح ومية السندات  ائد ، الحصر
 

 قيمتها   ت"او   إل    ؤد   لم  ل سترداد  القابلة  ال يمة  إليها  تستند  التي  الرئيسية  االفتراضات  في   محتمل  م قول  تغيير  أ   أن  ا دارة  ت تقد
 . ل سترداد القابلة قيمتها الدفترية

 

 ملموسةاللموجودات غير ا ( 2) 
 سنوات. 5ملموسة البرامق  ات ال مر ا نتاجي المقدرة   التشمل الموجودات غير 

 2022  2021 
    

    التكلفة
 2,533  3,819  نا ر 1 في الرصيد

 1,286  6,801 اضافات
 3,819  10,620 ديسمبر 31 في الرصيد

    
    المتراكم االستهالك

 (297)  (1,378)  نا ر 1 في الرصيد
 (1,081)  (1,680) للسنة ا  فاا رسوم

 (1,378)  (3,058) ديسمبر 31 في الرصيد
  2,441               7,562 الدفترية القيمة
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 مخزون  . 10 

      2022  2021 
    

 290,706  537,245 مخزون الوقود
 129,195  133,577 مواد وقوك غيار

 30,855  36,311 مخزون بيك بالت"زئة
 10,181  12,062 بنود مخزون أخرى 

 719,195  460,937 
 (12,995)  (13,792) مخصص لمخزون بويا الحركة

 705,403  447,942 
 مخصص المخزون بويا الحركة خ ل السنة كما  لي:كان  حركة 

 2022  2021 
 

 7,727  12,995  نا ر   1الرصيد كما في 
 5,268  797 خ ل السنة )المردود(   /  الم ون 

 12,995  13,792 ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 العالقة ذات األطراف معامالت.    11
  المحاسبي   المعيار  في  وارد   و  كما  ال  قة      الورف  ت ري   ضمم  تندرج  وكيانات   ركات  مك  م ام ت  في  الم"مو ة  تدخل)ا(  

  ال امة   ا دارة  أو  /و  المشترکة  للملكية  تاب ة   رکات  مم  ال  قة   ات  األ راف  تتكون .  ال  قة   ات  األ راف   إفصاحات،  24  رقم  الدولي
 .   قة  ات أخرى  وأ راف تاب ة،  رکات مسيورة، حصص المسا مون  ھاي ف متل ي  التي والشرکات ا،ي ال ل ا دارة ومو في والرقابة،

 
 مع األطراف ذات العالقة   المعامالت (أ

 وفقا   تتم  للواقة  قور  مك  المبي ات  م ام ت.  للواقة  قور  مك  رئيسية  م ام ت  بتنفيا   اال تيادية  األ مال  سياق  في  الم"مو ة  تقوم
 . الم تمدة الت اقدية للشروط وفقا للواقة قور مم المشتريات تتم  بينما اال تيادية الت"ارية للم ام ت
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 )تتمة( العالقة ذات األطراف  معامالتأ( .    11
 : لي كما  ي ال  قة    الورف  اا مك الم ام ت تفاصيل

 2021  2022 المعاملة  طبيعة الشركة  اسم
     

   قةللوا قور
 

 157,410  180,905 مبي ات
 17,226,385  27,437,470 مشتريات

 1,869,388  2,757,468 مبي ات للغا   قور
 163,390  253,813 مبي ات الشمال  نف   ركة
 884  228 مبي ات غا    راس

 19,630  23,882 مبي ات   للحفردولية ال الخليق  ركة
 32,685  39,466 مبي ات التمويم لخدمات أمواج  ركة

 42,220  60,271 خدمات  
 41,974  49,667 مبي ات والبتروكيماويات الكيماويات وتو يك لتسويق قور  ركة

 5,737  5,566 مبي ات ال تي جي أوري س
 4,984  7,445 مبي ات ستيل  قور  ركة

 219  238 مبي ات للوكاالت الم حية المحدودة  ناق ت
 12,207  25,549 مبي ات للمروحيات  الخليق  ركة
 9,496  8,573 مبي ات المحدودة كاتي س  ركة
 9,855  8,462 مبي ات المحدودة  لأللمنيوم قور

 8,567  7,227 مبي ات للواقة   دولفيم
 6,106  614 مبي ات قور لتووير البترول   ركة
 2,469  3,437 مبي ات المحدودةقور للكيماويات   ركة
 1,633  2,257 مبي ات البترولية لةضافات قور  ركة
 26,728  33,264 خدمات  التأميم  و  ادة للتأميم الكوت  ركة

 6,143  4,393 مبي ات أخرى   ركات
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 .    معامالت األطراف ذات العالقة )تتمة(11

 المستحقة من أطراف ذو عالقة المبالغ  )ب(

 2022  2021 
    

 166,564  227,669  ركة قور لتشغيل الغا  المحدودة
 85,005  61,478 قور للواقة

 14,137  15,309  ركة نف  الشمال
 5,425  4,672  ركة الخليق الدولية للحفر

 3,752  3,650 والبتروكيماويات ركة قور لتسويق وتو يك الكيماويات  
 806  2,029   ركة الخليق للمروحيات
 1,004  1,753 دولفيم للواقة المحدودة

 1,504  1,591  ركة أمواج لخدمات التمويم
 108  966  ركة قور ستيل

 915  732  ركة كاتي س المحدودة
 403  382  ركة قور غا  المحدودة للنقل

 947  363 لأللمنيوم المحدودةقور 
 122  219  ركة قور  ضافات البترولية

 2,385  138 قور لتووير البترول
 82  103  ركة قور للكيماويات المحدودة

 122  78  ركة غزال
 1,165  69  ركة قور للبتروكيماويات

 582  62 راس غا 
 373  51  ركة قور لألسمدة
 250  36 أوري س جي تي إل

 7  31  ركة راس لفان للواقة المحدودة
 29  23  ركة أم الحول للواقة

 35  21  ركة راس قر اس للواقة
 146  9  ركة مسي يد للواقة
 3  5  ركة وكالة ناق ت

 2  3 السي  المحدودة
 321,442  285,873 

ا   تسويتها  ويتم  فوائد  وبدون   مضمونة  غير  السنة  نهاية  في  المستحقة  األرصدة   مستحقة   للمبالب  مستلمة  أو  مقدمة  ضمانات  توجد  ال.  نقد 
 .ال  قة  ات األ راف ال  او مم

   
 المستحق إلى أطراف ذات عالقة  )ج(

 2022  2021 
    

 2,940,200  3,850,137 قور للواقة
 14,289  17,088 التمويم لخدمات أمواج  ركة

 3,867,225  2,954,489 
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 معامالت األطراف ذات العالقة )تتمة(.    11

 )د( مكافآت اإلدارة العليا
 2022  2021 
    

 12,532  14,653 رواتب مدراا تنفيا يم
 11,820  11,820 (1)م افأة أ ضاا م"لس ا دارة 

 4,362  4,598 بدالت إ ارة
 1,004  1,233 بدالت ل"ان أخرى 

 32,304  29,718 

 .2023فبرا ر  15والا  سي قد بتاريل  مو ةم"ا دارة إل  موافقة اجتماع ال"معية ال مومية ال ادية للتخضك م افآت م"لس  (1)
 

 ذمم تجارية مدينة .12

 2022  2021 
    

 2,231,025  2,040,653  مم ت"ارية مد نة
 (160,692)  (145,577) قيمة الامم الت"ارية المد نة يموروحا : مخصص تدن 

 1,895,076  2,070,333 
    كان  أ مار الامم الت"ارية المد نة كالتالي: (أ)

 2022  2021 
    

 992,935  2,021,070 جار  متداول
 933,269  12,737  وم  90إل   1

 109,716  1,531  وم 180إل    91
 42,274  1,424  وم 270إل    181
 10,422  -  وم 365إل    271

 142,409  3,891  وم  365أكثر مم  
 2,040,653  2,231,025 
    
 2021  2022 :"ارية المد نةت الحركة في تدني قيمة الامم ال ( )

    
 173,971  160,692  نا ر 1في 

 2,593  1,329 مخصص م ون خ ل السنة
 (15,872)  (16,444) مخصص  مردود
 160,692  145,577 ديسمبر 31في كما 
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 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى  .13

 2022  2021 
    

 28,765  29,036 سل  وقروض مو فيم
 54,967  25,791 دف ات مقدمة، تأمينات ومصروفات مدفو ة مقدما

 64,986  64,986 مستحق مم الو ارات
 9,752  15,105  مم مد نة أخرى 

 134,918  158,470 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك .14

 2022  2021 
    

 668  681 الصندوق  في نقد
    أرصده لدى البنوك

 142,669  508,477 جارية وتح  الولب حسابات -
 1,192,036  2,655,342 ودائك ثابتة  -

 1,335,373  3,164,500 النقد وشبه النقد
 572,367  100,000  هر  3ودائك ثابتة تستحق ب د 

 1,907,740  3,264,500 النقد وأرصده لدى البنوك 
ا بس ر السوق.   تحمل الودائك الثابتة فوائد وأرباح 

 رأس المال .15

 2022  2021 
 المعترف به:

 ريال قور  للسهم  1سهم  اد  ب يمة  1,000,000,000
 1,000,000  1,000,000 ريال قور  للسهم(  1سهم ب يمة  1,000,000,000:  2021)

 :بالكامل والمدفوع به المصرح  المال رأس
 سهم  اد  قيمة السهم ريال قور  واحد  994,255,760

 994,256  994,256 ريال قور  للسهم(  1سهم ب يمة  994,255,760:  2021)
 

 احتياطي قانوني .16

%  10الت"ارية القور ، والا   نص  ل  أن  ي"ب تحويل ما ال يقل  م  تحتفر الشركة باحتيا ي قانوني وفقا لمتولبات قانون الشركات  
%  ل  األقل مم رأس مال الشركة المدفوع. 50مم األرباح في كل  ام إل  احتيا ي قانوني حت  يصبح رصيد في  اا االحتيا ي.  

  اا االحتيا ي غير قابل للتو يك إال في الحاالت المحددة في القانون الماكور أ  ه. 
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 احتياطي القيمة العادلة .17
احتيا ي ال يمة ال ادلة يشددددددمل التغير التراكمي في ال يمة ال ادلة للموجودات المالية المقاسددددددة بال يمة ال ادلة مم خ ل الدخل الشددددددامل  

   .اآلخر حت   تم استب اده
 

 للموجودات المالية المقاسة بال يمة ال ادلة مم خ ل الدخل الشامل اآلخر كما  لي:الحركة  ل  التغير في ال يمة ال ادلة 

 2022  2021 
    

 158,339  240,412  نا ر 1في 
 82,074  (333,843) صافي التغير في ال يمة ال ادلة

 240,413  (93,431) ديسمبر  31في 
 

 مطلوبات عقود إيجار تمويلية  .18

 
 

 على دفعات اإليجار المستقبلية
 األدنى  الحد

القيمة الحالية لدفعات اإليجار    الفائدة  
 المستقبلية 

 2022  2021  2022  2021  2022  2021 
            ال"زا المتداول

 40,934  29,269  6,838  4,945  47,772  34,214 أقل مم سنة
            المتداولال"زا غير 

 5مددا بيم سددددددددددددددندددة إل   
 52,292 سنوات

 
76,043 

 
11,915 

 
14,567 

 
40,377 

 
61,476 

 48,316  41,266  16,905  14,715  65,221  55,981 سنوات 5أكثر مم  
 108,273  141,264  26,630  31,472  81,643  109,792 

 150,726  110,912  38,310  31,575  189,036  142,487 االجمالي
 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .19

 2022  2021 
    

 90,108  97,947  نا ر  1الرصيد كما في 
 19,356  24,230 الم ون خ ل السنة  
 (11,517)  (8,070) المدفوع خ ل السنة 

 97,947  114,107 ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 مخصص ايقاف تشغيل .20

 تم تكويم مخصص خ ل السنة فيما  ت لق بالتزام الشركة ت"اه إيقاف موجودات  م ال مل في نهاية فترة ا ي"ار. 
بسدددبب  بي ة االلتزام  ويلة األجل ف ن أكبر الشددد وك حول تقد ر المخصدددص  ي التكالي  التي سددديتم تكبد ا.  ل  وج  الخصدددوص  
افترضدد  الشددركة بأن  سدديتم إرجاع الموقك إل  وضدد   السددابق باسددتخدام تقنية ومواد متاحة اآلن. تم تزويد الشددركة بتشدد يلة مم النتائق  

مدالي التكلفدة ممدا ي  س مختل  االفتراضددددددددددددددات حول تسدددددددددددددد ير الم وندات الفرديدة للتكلفدة. تم احتسددددددددددددددا   المم ندة  ل  نحو م قول  ج
 المخصص باستخدام م دل الخصم و و إضافة إل  الم دل الخالي مم المخا ر وقس  مخا ر السوق. 

 
 ذمم دائنة أخرى و ذمم تجارية دائنة  .21

 2022  2021 
    

 120,384  73,732  مم ت"ارية دائنة
 13,231  12,789 دائنة  حت"زاتم

 769,234  893,241 (1) مخصصات و مم دائنة اخرى و  مستحقات
 979,762  902,849 

 

   

  دولة في تقك أرض قو ة 101 مقابل (قور   ريال مليون   141 :2021) قور   ريال مليون  179 مبلب ا ي"ار مخصص يشمل (1)
 . الوقود محوات وتشغيل لبناا)"الو ارة"(  ال مراني والتخوي   البلدية و ارة مم االستخدام حق است م بموجبها تم والتي قور

 

ألن الم"مو ة تتوقك اسددددددت م االتفاقيات الخاصددددددة لألراضددددددي المتب ية ، فقد قام  الم"مو ة بتكويم مخصددددددص ل"ميك األراضددددددي    نظرا  
 المستلمة مم الو ارة بناا   ل  الم لومات المتاحة مم مسودات ال قود.

 

 إيرادات .22

 البضائك والخدمات  ل  النحو التالي:تستمد الم"مو ة إ راداتها مم ال قود المبرمة مك ال م ا لنقل 

 2022  2021 
    

 18,479,476  28,769,625 بيك منت"ات بترولية
 879,948  995,551 بيك منت"ات غير بترولية

 172,072  169,744 ا  رادات مم الخدمات
 29,934,920  19,531,496 

( مم ا  رادات  ريدال قور   أل   172,072:  2021)ريدال قور  أل     169,744  مبلب  بتروليدةيشددددددددددددددمدل بيك المنت"دات والخددمدات غير  
 لتحويل الخدمات بمرور الوق .  تم ا تقاق ا  رادات المتب ية مم نقل السلك والخدمات في وق  م يم.

 تكلفة المبيعات .23

 2022  2021 
    

 18,463,433  28,813,171 البضا ة المبا ةتكالي   
 187,490  192,081 استه ك

 29,005,252  18,650,923 
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 إيرادات أخرى  .24

 2022  2021 
    

 60,832  92,014 تو ي ات أرباح
 138,356  146,955 ي"ارإا رادات 

 21,393  30,061 ا رادات أخرى 
 269,030  220,581 

 

 عمومية وإدارية.  مصاريف 25

 2022  2021 
    

 136,775  140,436 أجور مو فيم وبدالت  ات صلة
 35,496  31,079 استه ك

 8,542  11,494 مصاري  م تبي 
 28,770  30,051 أخرى  مصاري 

 1,601  - مصاري  فوائد
 19,138  22,102 مصاري  بيك وتسويق

 235,162  230,322 
 إيراد تمويل . 26

 2022  2021 
    

 67,596  90,491 ربح مم ودائك لدى بنوك إس مية
 52,211  50,908 فوائد مم بنوك غير إس مية

 141,399  119,807 
 تدني في القيمة / .  مخصصات27

 2022  2021 
    
 13,279  (1,329) تحصيلها في والمش وك الم دومة  الد ون مردود  / (مخصص)

 (220)  (913) والم دات واآلالت الممتلكات قيمة  تدني
 (1,275)  (1,335) ال قارية االستثمارات قيمة  تدني

 (3,577)   11,784 
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 على السهم فالعائد األساسي والمخف .28

المتوسدد  المرجح ل دد األسددهم ال ادية  تم احتسددا  ال ائد  ل  السددهم بقسددمة صددافي ربح السددنة المنسددو  لمسددا مي الشددركة  ل  
 القائمة خ ل السنة كما  لي:

 2022  2021 
    

 974,026  1,070,065 مسا مي الشركة األملربح السنة المنسو  
 994,256  994,256 المتوس  المرجح ل دد األسهم القائمة خ ل السنة

 0،98  1،08 للسهم الواحد )بالريال القطري( والمخفف األساسي العائد
 لم تكم  ناك أسهم مخففة في أ  وق  خ ل الفترة وبالتالي ف ن ربحية السهم المخففة تساو  ربحية السهم األساسية.

 توزيعات نقدية .29

مليون ريال قور  للسددددددنة المنتهية في   755,6ريال قور  للسددددددهم ، بقيمة   0،76وافق المسددددددا مون  ل  تو يك أرباح نقدية بقيمة 
 .2022 فبرا ر 27في اجتماع ال"معية ال مومية السنو  المن قد في   2021ديسمبر   31

 

مليون ريال قور  للسددنة المنتھية في   894,8 ريال قور  للسددھم الواحد ب جمالي 0,90اقترح م"لس ا دارة تو يك أرباح نقدية بقيمة
 . سيتم تقديم تو ي ات األرباح المقترحة للموافقة  ليھا في اجتماع ال"معية ال امة السنوية.2022ديسمبر   31

 

 قطاعات التشغيل .30

 )أ( أساس قطاع االعمال

ألغراض ا دارة ، تم تنظيم الم"مو ة في وحدات أ مال بناا   ل  منت"اتها وخدماتها. وفق ا لال  ، حددت الم"مو ة قواع تشغيلي 
واحددد وارد في التقرير ، أال و و بيك وتو يك المنت"ددات البتروليددة الم ررة.  تم دمق جميك وحدددات األ مددال األخرى مك ب ضددددددددددددددهددا 

 خرى خدمات فحص المركبات والتزويد بالوقود البحر  واست "ار السفم وتأجير االستثمارات ال قارية. الب ض. وتشمل ال مليات األ
 ال"زا ال"غرافي للشركة  و دولة قور وسلونة  مان.

 

  راجك الرئيس التنفيا  للم"مو ة تقارير ا دارة الداخلية لكل قسم  ل  األقل كل ث ثة  هور.
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 )تتمة( قطاعات التشغيل. 30
  )ب( معلومات حول القطاعات الواجب اإلبالغ عنها

الم لومات المت لقة ب ل قواع تقرير مبيم أدناه.  تم اسدددددددددددتخدام ربح القوا ات قبل الضدددددددددددرائب ل ياس األداا ألن ا دارة ت تقد أن  اه 
 الم نية بالنسبة للكيانات األخرى التي ت مل في نفس الصنا ات.الم لومات  ي األكثر صلة في تقييم نتائق القوا ات 

 2022 ديسمبر 31
  الوقود منتجات بيع

  الصلة  ذات  والخدمات
 

 المجموع   أخرى 
      

 30,145,816  216,066  29,929,750 ا رادات القوا ات
 (210,896)  (39,671)  (171,225) القوا ات بيم ا  رادات
 29,934,920  176,395  29,758,525 الخارجية اإليرادات

 1,173,358  107,705  1,065,653 الضريبة قبل القواع  ربح
 141,398  5,276  136,122 الفوائد إ رادات

 9,340  -  9,340 الفوائد مصاري 
 223,163  33,888  189,275 وا فاا استه ك

      :األخرى  النقدية غير الجوهرية البنود
 1,329  1,274  55 مد نة ت"ارية  مم قيمة  تدني خسائر -
 1,335  -  1,335 المالية غير الموجودات قيمة  تدني خسائر -

 القطاعية الموجودات
 

12,201,963  2,208,477  14,410,440 
 366,677  18,033  348,644 الرأسمالية  النفقات

 5,097,832  69,214  5,028,618 القطاعية المطلوبات

 2021 ديسمبر  31
 الوقود منت"ات بيك

  الصلة   ات والخدمات
 

 أخرى 

 

 الم"موع
 19,717,064  213,965  19,503,099 ا رادات القوا ات       

 (185,568)  (42,346)  (143,222) القوا ات  بيم ا  رادات
 19,531,496  171,619  19,359,877 الخارجية  اإليرادات

 1,074,423  72,111  1,002,312 ربح القواع قبل الضريبة
 119,805  15,870  103,935 إ رادات الفوائد

 8,679  -  8,679 مصاري  الفوائد 
 222,988  31,627  191,361 استه ك وا فاا

      البنود الجوهرية غير النقدية األخرى:
 15,872  -  15,872  خسائر تدني قيمة  مم ت"ارية مد نة  -
 8,505  220  8,285 خسائر تدني قيمة الموجودات غير المالية -

 13,308,102  2,590,973  10,717,129 القطاعية   الموجودات
 158,881  8,576  150,305 الرأسمالية   النفقات

 4,130,607  69,809  4,060,798 القطاعية  المطلوبات
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 )تتمة( التشغيل اتقطاع   .30

  التي يجب االفصاح عنها مع المبالغ الواردة في البيانات المالية ربح القطاعات)ج(  تسوية 

 2022  2021 
    

 1,002,312  1,065,653 إجمالي الربح قبل الضريبة للقوا ات التي  تم ا ب    نها
 72,111  107,705 الربح قبل الضريبة للقوا ات األخرى 

 (72,000)  (72,000) بيم القوا ات  ربحاستب اد ال
 1,002,423  1,101,358 الموحدة الربح قبل الضريبة

 

 د( المعلومات الجغرافية
دولة  تم تنفيا  مليات قوا ات الوقود والمنت"ات  ات الصدلة بشد ل أسداسدي في دولة قور. غير ان ،  تم تنفيا ال مليات البحرية في  

 قور وسلونة  مان.
 

تحلل الم لومات ال"غرافية إ رادات الم"مو ة والموجودات غير المتداولة حسب بلد مقر الشركة والدول األخرى.  ند تقديم الم لومات 
 ال"غرافية ، استندت إ رادات القواع وموجودات  إل  الموقك ال"غرافي لبلد منشأ الشركات.

 

 إيرادات( 1

 2022  2021 
    

 19,499,577  29,919,010 دولة قور
    جميع الدول األجنبية

 31,919  15,910 سلونة  مان
 29,934,920  19,531,496 

 
 متداولة غير موجودات (2

 2022  2021 
    

 8,361,191  8,023,960 دولة قور
    جميع الدول األجنبية

 53,129  41,717 سلونة  مان
 23,424  23,424 الس وديةالمملكة ال ربية 

 8,089,101  8,437,744 
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   االلتزامات المحتملة واالرتباطات .31

 االرتباطات الرأسمالية

 2022  2021 
    

 211,150  29,409 االرتبا ات الرأسمالية
    

    االلتزامات المحتملة
 2022  2021 
    

 131,912  132,784 ضمانات بنكية
 531  - ا تمادات مستندية

أ  التزامات مادية سددددوف تنشددددأ مم خوابات الضددددمان واال تمادات الماكورة أ  ه والتي تم اصدددددار ا في سددددير   م"مو ةال تتوقك ال
 ال مل ال اد .

 اإليجارات .32

 كمستأجر المجموعة )أ(

 سنة. 30إل   5ما  تراوح بيم ب تستأجر الم"مو ة مستود ات وقوك أراضي وسيارات. تستمر مدة ا ي"ارات بصورة نمو جية 
 

 مبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارةال
 2021     2022                   16إيجارات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   

 7,508  8,111 الفائدة  ل  مولوبات  قود ا ي"ار
 5,043  8,444 النات"ة مم ا ي"ارات قصيرة األجل اري المص

 
 النقدية التدفقات بيان في المعترف المبالغ

 
 خيارات التمديد  .1

بتقييم ما إ ا كان مم المؤكد  ل  نحو م قول ممارسددة خيارات التمد د. ت يم الشددركة ما  الم"مو ةفي تاريل بداية كل إي"ار تقوم 
 إ ا كان مم المؤكد  ل  نحو م قول ممارسدددددددة الخيارات لو كان  ناك حدا  ام أو تغييرات  امة في الظروف تح  سددددددديورتها.

 .متغيرة إي"ار  قود أ  الم"مو ة لدى ليس

  2022     2021 

 46,860  49,609  إجمالي التدفقات النقدية لةي"ارات       
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 )تتمة( اإليجارات .32

 ؤجركم المجموعة (ب)

تقوم الم"مو ة بتأجير اسدددددددددتثمار ا ال قار  المشدددددددددتمل  ل  ال قارات الت"ارية التي تملكها إضدددددددددافة إل  ال قارات المسدددددددددتأجرة. تم 
 المؤجر.  تصني  جميك ا ي"ارات  ل  أنها إي"ارات تشغيلية مم منظور

 

 اإليجارات التشغيلية
اسددددتحقاق مدفو ات ا ي"ار ويوضددددح مدفو ات ا ي"ار غير المخصددددومة التي سدددديتم اسددددت مها ب د  وضددددح ال"دول التالي تحليل 

   تاريل التقرير:
 

 2021  2022 الشركة كمؤجر -ارتباطات إيجارات تشغيلية 
    

 179,122  176,451 أقل مم سنة واحدة
 173,455  168,368 سنة إل  سنتيم

 163,405  165,031 سنتيم لث ا سنوات
 155,829  131,246 ث ا سنوات ألربك سنوات
 120,829  60,665 أربك سنوات لخمس سنوات

 792,640  701,761 اإلجمالي
 

 تسوية المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل    .33

 وضح ال"دول أدناه تفاصيل التغيرات في مولوبات الم"مو ة النا  ة  م أنشوة التمويل ، بما في  ل  التغيرات النقدية وغير  
  بيان النقدية. المولوبات النا  ة مم األنشوة التمويلية  ي التدفقات النقدية أو التدفقات النقدية المستقبلية التي سيتم تصنيفها في  

 الموحد للم"مو ة كتدفقات نقدية مم األنشوة التمويلية.التدفقات النقدية 
 

 يناير  1 
 تدفقات  

  مويلية نقدية ت 
 تغيرات  

 ديسمبر   31  نقدية  غير
        

2022 150,726  (41,498)  1,684  110,912 
2021 

 
155,469  (39,353 )  34,610  150,726 

 

 . أرقام المقارنة34

مم مصاري   مومية و دارية إل  تكلفة  األرقام الم روضة للسنة السابقة  مليون ريال قور  في    54  تم إ ادة تصني 
للحفاظ  ل  توافقها مك أرقام السنة الحالية. ومك  ل  ، لم ي م   ادة التصني  أ  تأثير  ل  صافي الربح أو    خدمات

 حقوق الملكية للسنة المقارنة.
 




