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البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١



الكرامإلى السادة المساهمین  الحسابات المستقلینتقریر مراقبي 
شركة قطر للوقود ش.م.ق

الموحدةتقریر حول البیانات المالیة
وشركاتها التابعة ("الشركة") ("وقود") ش.م.ق لشركة قطر للوقودالمرفقة الموحدة لقد دققنا البیانات المالیة 

بـ "المجموعة")  دیسمبر ٣١كما في بیان المركز المالي الموحدوالتي تتضمن (ویشار إلیهم جمیعًا
د وبیان الموحالملكیةفي حقوق وبیان التغیرات وبیان الدخل الموحد وبیان الدخل الشامل الموحد٢٠١٤

للسنة المنتهیة في ذلك التاریخ ، وملخص ألهم السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات التدفقات النقدیة الموحد
خرى. المتممة األ

الموحدةمسؤولیة اإلدارة عن البیانات المالیة
للمعاییر الموحدةإعداد البیانات المالیة مسؤولة عن إن اإلدارة  للتقاریر الدولیةوعرضها بصورة عادلة وفقًا

موحدةالمالیة ، وهي مسؤولة كذلك عن إجراءات الرقابة الداخلیة التي تراها ضروریة إلعداد بیانات مالیة
.خطأتجه عن إختالس أو خالیة من األخطاء المادیة سواء النا

مسؤولیة مراقب الحسابات
لى أعمال التدقیق التي قمنا بها. لقد تم إاستنادًاالموحدة البیانات المالیة لیتنا هي إبداء رأي حولؤو إن مس

لمعاییر التدقیق الدولیة التي تتطلب  بمتطلبات آداب المهنة وأن نقوم بتخطیط وتنفیذ أن نتقیدتدقیقنا وفقًا
.مادیةخالیة من أخطاء الموحدةأعمال التدقیق للحصول على تأكیدات معقولة بأن البیانات المالیة 

یشتمل التدقیق على القیام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها 
. تم اختیار هذه اإلجراءات بناء على تقدیرنا بما في ذلك تقییم مخاطر األخطاء الموحدةالبیانات المالیة

ختالس أو خطأ. عند إجراء تقییم المخاطر نأخذ إ، سواء الناتجة عن الموحدةفي البیانات المالیة المادیة
وعرضها الموحدةللبیانات المالیة المجموعةفي االعتبار أنظمة الضبط والرقابة الداخلیة المتعلقة بإعداد 

بصورة عادلة ، وذلك لغایات إعداد إجراءات تدقیق مناسبة ، ولیس لغرض إبـداء رأینا حـول فعالیـة أنظمة 
على تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة للمجموعةالضبط والرقابة الداخلیة  . ویشتمل التدقیق أیضًا

قبل اإلدارة وكذلك تقییم العرض العام للبیانات المالیةالمستخدمة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة المعدة من 
.الموحدة

یمكننا من إبداء  معقوًال باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا علیها خالل أعمال التدقیق كافیة وتوفر أساسًا
رأینا.



الكرامإلى السادة المساهمین  تقریر مراقبي الحسابات المستقلین
تتمة-ش.م.قشركة قطر للوقود 

الرأي
الموحد ، المركز المالي المادیةتظهر بعدالة ، من كافة النواحي الموحدةفي رأینا أن البیانات المالیة

وأداءها المالي وتدفقاتها النقدیة للسنة المنتهیة في ذلك التاریخ ٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في للمجموعة
للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. وفقًا

ریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرىتق
تحتفظ بسجالت محاسبیة منتظمة وقد اجري الجرد وفقا لألصول المجموعةرأینا أن في أنه ونؤكد أیضًا

) لسنة ٥رقم (القطري أحكام قانون الشركات التجاریة تتفق مع المرعیة وأن البیانات المالیة الموحدة 
مالیة الواردة في التقریر السنويأن المعلومات العلى نؤكد أیضًاكما .للشركةوالنظام األساسي ٢٠٠٢

لقد حصلنا على جمیع المعلومات واإلیضاحات التي سجالت المجموعة.دفاتر و مع تتفقمجلس اإلدارة ل
ون ، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام القانرأیناها ضروریة ألغراض تدقیقنا

المذكور أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد یكون له تأثیر مادي على نشاط المجموعة أو 
مركزها المالي. 

عن إرنست ویونـغ

ـــادر زیـــاد ن

٢٥٨ابات رقم سجل مراقبي الحس

٢٠١٥فبرایر ٢٣في ة الدوح



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

من البیانات المالیة الموحدة.٢٧إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل  جزءاً
 -٣ -

المالي الموحدبیان المركز 
٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٤٢٠١٣

يلایر قطر يلایر قطر اتإیضاح
(معدلة)

متداولةالغیر الموجودات
٦١,٥٩٧,٨٠٩,٧٥٥١,٥٣٥,١٩٩,٩٥٣عقارات وآالت ومعدات

٧١,٤٠٦,٢٣٩,٦٢٦٩٩٠,٣٦٦,٦٣٦عموجودات مالیة متاحة للبی
٨١٣٢,٩٣٥,١٣٢١٣٢,٩٣٥,١٣٢شهرة

٣,١٣٦,٩٨٤,٥١٣٢,٦٥٨,٥٠١,٧٢١إجمالي الموجودات غیر المتداولة
الموجودات المتداولة 

٩٤١٢,٦٣٠,٦٥٢٤٠٥,٦٩١,١٣٦مخزون
١٠٢,٧٢٦,٩٣٠,٢٩٤٢,٤٤٣,٤١٤,٩٧٢مدینة تجاریةذمم

١١٣٣٩,٥٥٨,٠٠٦١٠٦,٠٥٣,٥٩٧ىوذمم مدینة أخر أرصدة مدفوعة مقدمًا
١٢٣,٩٣٧,٧٠٢,٨٦٥٣,٩٣١,٤٤٣,٤٢٥نقد وأرصدة لدى البنوك

٧,٤١٦,٨٢١,٨١٧٦,٨٨٦,٦٠٣,١٣٠إجمالي الموجودات المتداولة
١٠,٥٥٣,٨٠٦,٣٣٠٩,٥٤٥,١٠٤,٨٥١إجمالي الموجودات

المطلوباتو حقوق الملكیة 
حقوق الملكیة 

١٣٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠رأس المال
١٤٤٢٢,٢٩٦,٨٧٥٣٨٦,٧٦٨,٠٣٤ياحتیاطي قانون
٣٠,٠٧٨,٢٣٤٣٠,٠٧٨,٢٣٤احتیاطي عام

٢٦٧,٤٠٠,٨٨٩٢١٨,٥١٤,٧٧٦احتیاطي القیمة العادلة
٥,١٩٩,٥٢٥,١١٨٤,٩٧٥,١٣٨,٥٥٠مدورةأرباح 

٦,٧٦٣,٨٩٤,٨٦٦٦,٢٦٠,١٨٧,٠٩٤األملمساهمي الشركة العائدةإجمالي حقوق الملكیة
٢٥٥,٤٥٨,٥٢٤٢٣٦,٤٢٥,٥٦٢علیهامسیطرالغیر الحصة

٧,٠١٩,٣٥٣,٣٩٠٦,٤٩٦,٦١٢,٦٥٦إجمالي حقوق الملكیة
المتداولةالمطلوبات غیر 

١٥٧٦,٢٩٤,٨٥٣٦٦,٠٣٩,٩٩٨مكافأة نهایة الخدمة للموظفین
المطلوبات المتداولة

١٦٣,٤٥٨,١٥٨,٠٨٧٢,٩٨٢,٤٥٢,١٩٧أخرى ذمم دائنة دائنون تجاریون و 

٣,٥٣٤,٤٥٢,٩٤٠٣,٠٤٨,٤٩٢,١٩٥إجمالي المطلوبات

١٠,٥٥٣,٨٠٦,٣٣٠٩,٥٤٥,١٠٤,٨٥١والمطلوباتإجمالي حقوق الملكیة 

البیانات المالیة الموحدة تم إعتمادها وتوقیعها بالنیابة عن مجلس اإلدارة من قبل:

الشیخ / سعود بن عبدالرحمن آل ثاني
اإلدارةرئیس مجلس 

إبراهیم جهام عبدالعزیز الكواري
الرئیس التنفیذي

خلیل حسن مكي
المدیر المالي                            



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

من البیانات المالیة الموحدة.٢٧إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل  جزءاً
-٤-

بیان الدخل الموحد

٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 
٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطرياتإیضاح
(معدلة)

١٧١٤,٦٢١,١٢٨,١٢٧١٢,٧٢٩,١٦٧,٩٥٥إیرادات

)١٠,٩٥٠,٢٧٠,٨٧٢()١٢,٨٥٦,٣٢١,٧٠٠(تكلفة المبیعات

١,٧٦٤,٨٠٦,٤٢٧١,٧٧٨,٨٩٧,٠٨٣الربحإجمالي

)٧٧٦,٦٩٣,٣٨٨()٩٢٣,٧٢٤,٦٧٤(١٩وٕاداریةعمومیةوفاتمصر 

١٨٣٣٤,٨٨٦,٩٧٩١٣٦,٤٨٤,١٤٢أخرىتشغیلیةإیرادات

١,١٧٥,٩٦٨,٧٣٢١,١٣٨,٦٨٧,٨٣٧أرباح التشغیل

٣٧,٠٣٢,٦٧٥٣٩,٨٤٣,٧٠٨إیرادات تمویل

١,٢١٣,٠٠١,٤٠٧١,١٧٨,٥٣١,٥٤٥ربح السنة

:إلىعائد

١,١٣٢,٨٢٩,٩٠٧١,١٢٢,٩٣٩,١٨٩حملة أسهم الشركة األم

٨٠,١٧١,٥٠٠٥٥,٥٩٢,٣٥٦علیهاغیر المسیطرةالحص

١,٢١٣,٠٠١,٤٠٧١,١٧٨,٥٣١,٥٤٥

٢٠١٣,٤١١٣,٣٠العائد األساسي والمخفف للسهم (لایر قطري لكل سهم)



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

من البیانات المالیة الموحدة.٢٧إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل  جزءاً
 -٥ -

بیان الدخل الشامل الموحد

٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطريإیضاح

(معدلة)

١,٢١٣,٠٠١,٤٠٧١,١٧٨,٥٣١,٥٤٥ربح الفترة

إیرادات شاملة أخرى
إلى أرباح وخسائر في فترات تصنیفهاإیرادات شاملة أخرى یعاد 

:الحقة
٧٥١,٧٤٧,٥٧٥١٩٢,٢٠٢,١٦٨القیمة العادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیعصافي التغیر في 

صافي أرباح شاملة أخرى یعاد تصنیفها إلى أرباح وخسائر في 
٥١,٧٤٧,٥٧٥١٩٢,٢٠٢,١٦٨فترات الحقة

- -بنود ال یتم إعادة تصنیفها إلى الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة

٥١,٧٤٧,٥٧٥١٩٢,٢٠٢,١٦٨إیرادات شاملة أخرى للسنة 

١,٢٦٤,٧٤٨,٩٨٢١,٣٧٠,٧٣٣,٧١٣إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:
١,١٨١,٧١٦,٠٢٠١,٣٠٨,١٢٨,١٩٦المساهمین بالشركة األم

٨٣,٠٣٢,٩٦٢٦٢,٦٠٥,٥١٧الحقوق غیر المسیطر علیها

١,٢٦٤,٧٤٨,٩٨٢١,٣٧٠,٧٣٣,٧١٣



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

من البیانات المالیة الموحدة.٢٧إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل  جزءاً
 -٦ -

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد

٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 
األمالشركةيإجمالي حقوق الملكیة لمساهم

عاماحتیاطي قانونيحتیاطي إرأس المال
إحتیاطي القیمة 

اإلجماليمدورةأرباح العادلة
غیر مسیطرحقوق 

اإلجماليعلیها
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٤٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠٣٨٦,٧٦٨,٠٣٤٣٠,٠٧٨,٢٣٤٢١٨,٥١٤,٧٧٦٥,٠٦٨,٤١٤,٠٢٨٦,٣٥٣,٤٦٢,٥٧٢٢٩٦,٧٨٤,٣٦٢٦,٦٥٠,٢٤٦,٩٣٤ینایر١في كما 

)١٥٣,٦٣٤,٢٧٨()٦٠,٣٥٨,٨٠٠()٩٣,٢٧٥,٤٧٨()٩٣,٢٧٥,٤٧٨(----)٢٦تعدیالت (إیضاح 
٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠٣٨٦,٧٦٨,٠٣٤٣٠,٠٧٨,٢٣٤٢١٨,٥١٤,٧٧٦٤,٩٧٥,١٣٨,٥٥٠٦,٢٦٠,١٨٧,٠٩٤٢٣٦,٤٢٥,٥٦٢٦,٤٩٦,٦١٢,٦٥٦(معدلة)٢٠١٤ینایر ١كما في 

١,١٣٢,٨٢٩,٩٠٧١,١٣٢,٨٢٩,٩٠٧٨٠,١٧١,٥٠٠١,٢١٣,٠٠١,٤٠٧----السنةصافي ربح 
٤٨,٨٨٦,١١٣٢,٨٦١,٤٦٢٥١,٧٤٧,٥٧٥-٤٨,٨٨٦,١١٣---إیرادات شاملة أخرى

٤٨,٨٨٦,١١٣١,١٣٢,٨٢٩,٩٠٧١,١٨١,٧١٦,٠٢٠٨٣,٠٣٢,٩٦٢١,٢٦٤,٧٤٨,٩٨٢---للسنةإجمالي الدخل الشامل 

--)١٩٤,٩٠٦,٢٥٠(---١٩٤,٩٠٦,٢٥٠)١٣(إیضاح إصدار أسهم مجانیة 
٢٠١٣موزعة عن نقدیةأرباح

)٧١٣,٦٨٧,٥٠٠()٦٤,٠٠٠,٠٠٠()٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠()٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠(----)٢١(إیضاح 

المساهمة في صندوق األنشطة 

)٢٨,٣٢٠,٧٤٨(-)٢٨,٣٢٠,٧٤٨()٢٨,٣٢٠,٧٤٨(----اإلجتماعیة والریاضیة 

محول إلى احتیاطي قانوني 

---)٣٥,٥٢٨,٨٤١(--٣٥,٥٢٨,٨٤١-)١٤(إیضاح 

٢٠١٤٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠٤٢٢,٢٩٦,٨٧٥٣٠,٠٧٨,٢٣٤٢٦٧,٤٠٠,٨٨٩٥,١٩٩,٥٢٥,١١٨٦,٧٦٣,٨٩٤,٨٦٦٢٥٥,٤٥٨,٥٢٤٧,٠١٩,٣٥٣,٣٩٠دیسمبر ٣١في كما



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

من البیانات المالیة الموحدة.٢٧إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل  جزءاً
 -٧ -

تتمة-بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد

٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 
األمالشركةيالملكیة لمساهمإجمالي حقوق 

عاماحتیاطي قانونيحتیاطي إرأس المال
إحتیاطي القیمة 

اإلجماليمدورةأرباح العادلة
غیر مسیطرحقوق 

اإلجماليعلیها
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٣٥١٩,٧٥٠,٠٠٠٣٨٤,٧٧٤,٩٥١٣٠,٠٧٨,٢٣٤٣٣,٣٢٥,٧٦٩٤,٥٣٤,٢٨٥,٣١١٥,٥٠٢,٢١٤,٢٦٥٣٠٣,٨٢٠,٠٤٥٥,٨٠٦,٠٣٤,٣١٠ینایر ١كما في 

١,١٢٢,٩٣٩,١٨٩١,١٢٢,٩٣٩,١٨٩٥٥,٥٩٢,٣٥٦١,١٧٨,٥٣١,٥٤٥----معدله)( السنةصافي ربح 
١٨٥,١٨٩,٠٠٧٧,٠١٣,١٦١١٩٢,٢٠٢,١٦٨-١٨٥,١٨٩,٠٠٧---أخرىإیرادات شاملة 

١٨٥,١٨٩,٠٠٧١,١٢٢,٩٣٩,١٨٩١,٣٠٨,١٢٨,١٩٦٦٢,٦٠٥,٥١٧١,٣٧٠,٧٣٣,٧١٣---(معدله)للسنةإجمالي الدخل الشامل 

---)١٢٩,٩٣٧,٥٠٠(---١٢٩,٩٣٧,٥٠٠)١٣(إیضاح إصدار أسهم مجانیة 
٢٠١٢موزعة عن نقدیةأرباح

)٦٤٩,٧٥٠,٠٠٠()١٣٠,٠٠٠,٠٠٠()٥١٩,٧٥٠,٠٠٠()٥١٩,٧٥٠,٠٠٠(----)٢١(إیضاح 

المساهمة في صندوق األنشطة 

)٣٠,٤٠٥,٣٦٧(-)٣٠,٤٠٥,٣٦٧()٣٠,٤٠٥,٣٦٧(----اإلجتماعیة والریاضیة 

محول إلى احتیاطي قانوني 

---)١,٩٩٣,٠٨٣(--١,٩٩٣,٠٨٣-)١٤(إیضاح 

٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠٣٨٦,٧٦٨,٠٣٤٣٠,٠٧٨,٢٣٤٢١٨,٥١٤,٧٧٦٤,٩٧٥,١٣٨,٥٥٠٦,٢٦٠,١٨٧,٠٩٤٢٣٦,٤٢٥,٥٦٢٦,٤٩٦,٦١٢,٦٥٦(معدلة)٢٠١٣دیسمبر ٣١في كما



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

من البیانات المالیة الموحدة.٢٧إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل  جزءاً
-٨-

بیان التدفقات النقدیة الموحد

٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطريإیضاحات

(معدلة)
یةنشطة التشغیلاأل 

١,٢١٣,٠٠١,٤٠٧١,١٧٨,٥٣١,٥٤٥ربح السنة
:تعدیالت للبنود التالیة

٦١٦١,٧٩٥,٣٢٠١٤١,١٩٩,٨٦٧عقارات وآالت ومعدات إستهالك
)٣٩,٨٤٣,٧٠٨()٣٧,٠٣٢,٦٧٥(تمویلإیرادات 

٢٧,٨٦٩,٢٧٥-شطب ذمم مدینة
٩١٢٥,٢٤٣١٣٨,٤٩٩مخصص البضاعة بطیئة الحركة

١٠٢٥٠,٦٢٦٧٦,٥٢٤الذمم المدینة المشكوك في تحصیلها مخصص 
١٥٢٠,٩٩٥,٨٢٨١٥,٤٦٢,٨٥٥للموظفینمكافاة نهایة الخدمة لمخصص 

-)٦٣,٣٦٨,٩٢٨(١٨ربح من استبعاد موجودات مالیة متاحة للبیع
٢٨٤,٢٣٧-خسارة من بیع عقارات وآالت ومعدات 

١,٢٩٥,٧٦٦,٨٢١١,٣٢٣,٧١٩,٠٩٤الربح التشغیلي قبل تعدیالت رأس المال العامل
:س المال العاملتعدیالت رأ
)١٥٥,٩٦٩,٧١٥()٧,٠٦٤,٧٥٩(مخزونالزیادة في 
وذمم مدینة أخرى مدینة تجاریةذمم الزیادة في  )٨٤٤,٩٢٨,٢٤٠()٥١٢,٨٤١,٣٤٤(وأرصدة مدفوعة مقمًا

)١٩٧,٥٥٨()٤,٤٢٩,٠١٣(من أطراف ذات عالقةأرصدة مستحقةفي النقص (الزیادة) 
٧٢٦,١٢٤,٤٣٠)٥٢٨,٦٣٩,٥٨١(عالقةوطرف ذلرصید مستحق(النقص) الزیادة في 

٩٧٦,٠٢٤,٧٢٣٣٤,٩٨٠,٩٢٥وذمم دائنة أخرى دائنة تجاریة ذمم الزیادة في 

١,٢١٨,٨١٦,٨٤٧١,٠٨٣,٧٢٨,٩٣٦التشغیلیةاألنشطة النقد من 
)٤,٥٥٧,٥٧٣()١٠,٧٤٠,٩٧٣(١٥مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفین

٣٧,٠٣٢,٦٧٥٤٣,٤٥٨,١٨٣فوائد محصلة

١,٢٤٥,١٠٨,٥٤٩١,١٢٢,٦٢٩,٥٤٦صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

یةنشطة االستثماراأل

٢,٧١١,٣٨٤-عقارات وآالت ومعدات متحصالت من 
)٢١٢,٣٨٤,٨٥٤()٢٢٤,٤٠٥,١٢٢(٦عقارات وآالت ومعداتشراء

-٢٤١,٩٥٢,٥٣٤متحصالت من استبعاد موجودات مالیة متاحة للبیع 
)٢٩١,٤٢٥,٢٠٧()٥٤٢,٧٠٩,٠٢١(٧موجودات مالیة متاحة للبیعشراء

)٥٠١,٠٩٨,٦٧٧()٥٢٥,١٦١,٦٠٩(األنشطة االستثماریةيفةالمستخدمالتدفقات النقدیة صافي 

األنشطة التمویلیة
)٥١٩,٧٥٠,٠٠٠()٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠(٢١لمساهمي الشركة االممدفوعةأرباح توزیعات 

)١٣٠,٠٠٠,٠٠٠()٦٤,٠٠٠,٠٠٠(من شركة تابعةللحصة غیر المسیطر علیهاتوزیعات أرباح مدفوعة 
)٦٤٩,٧٥٠,٠٠٠()٧١٣,٦٨٧,٥٠٠(األنشطة التمویلیة التدفقات النقدیة المستخدمة في صافي 

)٢٨,٢١٩,١٣١(٦,٢٥٩,٤٤٠خالل السنةوما في حكمه(النقص) في النقد الزیادة صافي 

٣,٩٣١,٤٤٣,٤٢٥٣,٩٥٩,٦٦٢,٥٥٦ینایر١فيوما في حكمهالنقد 

١٢٣,٩٣٧,٧٠٢,٨٦٥٣,٩٣١,٤٤٣,٤٢٥دیسمبر٣١في وما في حكمهالنقد 
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الوضع القانوني والنشاط األساسي١
فبرایر ١٠بتاریخأسستقطریة ) هي شركة مساهمة "الشركة األم"أو "الشركة"(("وقود") ركة قطر للوقود ش.م.ق ش

إن الشركة مدرجة في .٢٤٨٧٢رقم تحت السجل التجاري ٢٠٠٢لسنة٥بموجب المرسوم األمیري رقم ٢٠٠٢

، برج "وقود" ، الخلیج الغربي ، الدوحة ، قطر.  ٧٧٧٧بورصة قطر. عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب 

غاز البروبان المسالوتوزیعوتسویق) بیع ة"المجموع"وشركاتها التابعة (األمتتضمن األنشطة الرئیسیة للشركة

وخدمات التموین للسیارات يانتاجها وتحویلها من قطر للبترول ، الفحص الفنیتميالتوالمنتجات البترولیة المكررة

أنشطتها ولة قطر من خاللداخل د. تعمل المجموعة ىء والخدمات العقاریةبین الموانالنفط والغاز البحري وأنشطة نقل 

شركة وقود الدولیة وهي شركة ذات مسؤولیة محدودة للقیام بأعمال اإلستثمارات أیضًاالمجموعةأنشأت.التجاریة

مشروع إلنشاء وقود الدولیة والتي أقامت مؤخرًاهي شركة تابعة لشركة وقود المملكةشركة األجنبیة للشركة األم. 

التجاریة في المملكة العربیة السعودیة.األبنیةمحطات الوقود و 

.٢٠١٥فبرایر ٢٣اریخ تبقرار من مجلس اإلدارة بللمجموعة إصدار البیانات المالیة الموحدة تمت الموافقة على

أسس اإلعداد والتوحید٢

أسس اإلعداد

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ال من مجلس المعاییر المحاسبیة صادرةتم إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقًا

قانون الشركات التجاریة القطري رقم ذات الصلة منمتطلباتالتوضیحات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة و لجنةالدولیة و 

. ٢٠٠٢لسنة ٥

لمبدأ التكلفة التاریخیة ، بإستثناء الموجودات المالیة المتاحة للبیع التي تقاس الموحدةتم إعداد البیانات المالیة طبقًا

بالقیمة العادلة.

وفي عرض بیاناتها المالیةالمجموعةوهو العملة المستخدمة في أنشطة إعداد البیانات المالیة الموحدة باللایر القطريتم 

.غیر ذلكبیهوقد تم تقریب األرقام إلى أقرب لایر قطري بإستثناء ما یشار إل
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تتمة-أسس اإلعداد والتوحید٢

أسس التوحید
. ٢٠١٤دیسمبر ٣١وشركاتها التابعة كما في شركة الموحدة على البیانات المالیة للتشمل البیانات المالیة 

تتحقق السیطرة للمجموعة عندما یكون لها عائدات متغیرة أو لدیها حقوق فیها من إرتباطها بالمؤسسة المستثمر فیها 
. على وجه التحدید تسیطر المجموعة هاویستطیع التأثیر على هذه العائدات من خالل السلطة على المؤسسة المستثمر فی

:على المؤسسة المستثمر فیها فقط إذا كان لدى المجموعة
السلطة على المؤسسة المستثمر فیها.·
مخاطر أو حقوق في عائدات متغیرة من إرتباطها بالمؤسسة المستثمر فیها.·
یمة عائداتها.القدرة على إستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فیها للتأثیر على ق·

عندما ال یكون بصورة عامة ، هناك افتراض بأن السیطرة تنتج عن غالبیة حقوق التصویت. ولدعم هذا االفتراض و 
على للمجموعة غالبیة التصویت أو حقوق مماثلة للمؤسسة المستثمر فیها ، فیتم األخذ في االعتبار عند تقییم سیطرتها

ئع والظروف متضمنة:الوقاالمؤسسة المستثمر فیها جمیع

الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب األصوات األخرى للمؤسسة المستثمر فیها·
الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى·
حقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت المحتملة·

والظروف إلى تغییر في واحد أو تقوم المجوعة بإعادة تقییم سیطرتها على المؤسسة المستثمر فیها وٕاذا أشارت الوقائع 
المذكورة أعاله. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سیطرتها على الشركة الثالثة للسیطرةأكثر من البنود

اإلیرادات والمصاریف و والمطلوباتتدرج الموجودات.التابعة وینتهي بإنتهاء أو فقدان  السیطرة على الشركة التابعة
خالل السنة في بیان الدخل الشامل الموحد من تاریخ بدایة سیطرة المجموعة على التابعة المقتناه أو المستبعدة للشركة 

الشركة التابعة وحتى إنتهاء تلك السیطرة. 

غیر والحصةللمجموعة األم تعود األرباح والخسائر أو أي من بنود اإلیرادات الشاملة األخرى على مساهمي الشركة 
. تعد هذه البیانات المالیة الموحدة للحصة غیر المسیطر علیهاحتى وٕان نتج عن ذلك عجز في المیزانیة علیهاطرالمسی

بإستخدام سیاسات محاسبیة موحدة للمعامالت واألحداث األخرى المتشابهة في الحاالت المماثلة. عند الضرورة یتم إدخال 
لتتطابق سیاساتها المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم تعدیالت في البیانات المالیة للشركات التابعة 

إستبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمین واإلیرادات والمصورفات والتدفقات النقدیة الناتجة عن المعامالت 
بین شركات المجموعة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة.

الشركة التابعة بدون فقدان السیطرة یتم احتسابه كمعاملة ملكیة.إن أي تغییر في حصة ملكیة 

لصلة (تشمل الشهرة) في حال فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة، تقوم بإلغاء تحقیق الموجودات ذات ا
جة عن ذلك الحصص غیر المسیطرة والبنود األخرى لحقوق الملكیة بینما یتم تحقیق أیة ربح أو خسارة ناتوالمطلوبات و 

في األرباح أو الخسائر. ویتم تحقیق أیة استثمارات محتفظ بها بالقیمة العادلة.



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما

 -١١ -

تتمة-أسس اإلعداد والتوحید٢

تتمة-أسس التوحید

كالتالي:إن الشركات التابعة الرئیسیة المضمنة في هذه البیانات المالیة الموحدة هي

نسبة المساهمةالتأسیسدولة إسم الشركة التابعة 

٪٦٠قطردولة ذ.م.مقطر لوقود الطائرات شركة 
٪١٠٠قطردولة وقود لفحص السیارات (فاحص) ش.ش.وشركة 
٪١٠٠قطردولة وقود للخدمات البحریة ش.ش.وشركة
٪١٠٠قطردولة وقود الدولیة ش.ش.وشركة
٪١٠٠السعودیةالمملكة العربیة وقود المملكة ش.ش.وشركة

٪١٠٠قطردولة .وأرض الخلیج العقاریة ش.ش

المعاییر والتفسیرات الجدیدة٣

السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات ٣/١
مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البیانات الموحدة إعداد البیانات المالیة فيالمتبعة المحاسبیةإن السیاسات 

الساریة التالیة و بإستثناء المعاییر الجدیدة والمعدلة ٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتهیة في للسنة المالیة الموحدةالمالیة
من  كالتالي:٢٠١٤ینایر ١المفعول إعتبارًا

١٢المالیة والمعیار الدولي للتقاریر١٠تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة -مؤسسات االستثمار 
٢٧ومعیار المحاسبة الدولي 

للمعیار  هذه التعدیالت تعطي استثناء من متطلبات التوحید للمؤسسات التي تستوفى تعریف مؤسسة استثمار وفقًا

أن االستثمارإن االستثناء للتوحید تتطلب من مؤسسات البیانات المالیة الوحدة.١٠مالیة الدولي للتقاریر ال

المجموعة.التابعة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. لیس لهذه التعدیالت تأثیر على تحتسب الشركات 

٣٢تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة 
حق قانوني للتسویة قابل للتنفیذ" والمعاییر آللی ات التسویة غیر المتزامنة هذه التعدیالت توضح معنى "لدیه حالیًا

المجموعة.لیس لهذه التعدیالت تأثیر على قاصة لتكون مؤهلة إلجراء التسویة.الخاصة بغرف الم

٣٩تعدیالت على معیار المحاسبه الدولي –تجدید المشتقات واستمراریة محاسبة التحوط 

تجدید أي مشتقات مخصصة كأداة تحوط هذه التعدیالت توفر إعفاء من إیقاف محاسبة التحوط عندما یستوفي 

معاییر معینة. لیس لهذه التعدیالت تأثیر على المجموعة حیث لم تجدد المجموعة مشتقاتها خالل الفترة أو 

الفترات السابقة.
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تتمة-المعاییر والتفسیرات الجدیدة٣

تتمة-السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات٣/١

٣٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي –لإلسترداد للموجودات غیر المالیة إفصاحات المبالغ القابلة 
قیاس القیمة العادلة على ١٣هذه التعدیالت تبعد النتائج غیر المرغوبة للمعایر الدولي للتقاریر المالیة 

ذلك ، تتطلب إنخفاض قیمة الموجودات. باإلضافة إلى ٣٦االفصاحات المطلوبة بموجب معیار المحاسبة الدولي 

هذه التعدیالت االفصاح عن المبالغ القابلة لإلسترداد للموجودات أو وحدات اإلیرادات النقدیة والتي أدرجت أو 

عكست لها خسارة انخفاض قیمة خالل السنة. ال تؤثر هذه االیضاحات على المجموعة.

: الرسوم٢١تفسیر لجنة المعاییر الدولیة ِإلعداد التقاریر المالیة 
(مثل: معیار ی طبق التفسیر على كل الرسوم بخالف التدفقات النقدیة التي تندرج في نطاق معاییر أخرى 

) والغرامات والجزاءات لمخالفة القوانین. یوضح التفسیر أن تقوم المؤسسة بتحقیق الرسوم ١٢المحاسبة الدولي 

قبل التشریعات ذات الصلة. كما یوضح كمطلوبات عند وقوع النشاط المنشئ الستحقاق الرسوم كما هو محدد من 

فقط إذا حدث هذا النشاط خالل فترة من الزمن وفقًا التفسیر أن إستحقاق مطلوبات الرسوم تكون مستحقة مستقبًال

للتشریعات ذات الصلة. أما بالنسبة للرسوم المكتسبة عند تحقیق أو الوصول للحد األدنى من أعمال هذا النشاط ، 

أنه ال یتم تحقیق أیة مطلوبات قبل الوصول للحد األدنى المحدد. لیس لهذا التفسیر أثر على فإن التفسیر یوضح

المجموعة.

المعاییر المصدرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول ٣/٢

الموحدة للمجموعةلم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار البیانات المالیةالتي أصدرت ولكن المعاییر 

معقول أن یكون بشكل. هذه القائمة من المعاییر والتفسیرات المصدرة هي تلك التي تتوقع المجموعة مذكور أدناه

. تنوي المجموعة أن ليمستقببتاریخ هاعلى اإلفصاحات أو المركز المالي أو األداء عندما یتم تطبیقتأثیرلها 

عندما تصبح ساریة المفعول.المعاییرهذه تتبنى

آثار المعاییر الدولیة الجدیدة التي یسري مفعولها لفترات محاسبیة مستقبلیة ، ولم تطبق تدرس المجموعة حال یًا

أي من المعاییر الجدیدة المذكورة أدناه: مبكرًا
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األدوات المالیة :٩المالیة المعیار الدولي للتقاریر 

٩أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة النسخة النهائیة من المعیار الدولي للتقاریر المالیة ٢٠١٤في یولیو 

األدوات ٣٩األدوات المالیة الذي یعكس جمیع مراحل األدوات المالیة وكذلك یحل محل معیار المحاسبة الدولي 

. یقدم المعیار متطلبات جدیدة ٩وجمیع النسخ السابقة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة : التحقیق والقیاس ، المالیة

للتصنیف والقیاس وانخفاض القیمة ومحاسبة التحوط. یسري مفعول المعیار للفترات المحاسبیة التي تبدأ في أو 

مبكرًا.بتطبیقهامع السماح٢٠١٨ینایر ١بعد 

أن إدراج بیانات المقارنة لیس إجباریًا. كما یجوز تطبیق النسخ رجعي مطلوب إالعلى الرغم من أن التطبیق بأثر 

١) إذا كان تاریخ التطبیق المبدئي قبل ٢٠١٣و٢٠١٠و٢٠٠٩(٩معیار الدولي للتقاریر المالیة السابقة من ال

المالیة الموجودات على تصنیف أو قیاس ٩تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة وسوف یؤثر.٢٠١٥فبرایر 

.للمجموعة ، ولكنه لن یكون له تأثیر على تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة للمجموعة

حسابات التأجیل التنظیمیة  :١٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

لتنظیم هو معیار اختیاري للسماح للمؤسسة التي تخضع نشاطاتها لمعدل ا١٤إن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

باالستمرار في تطبیق معظم سیاساتها المحاسبیة الحالیة ألرصدة حسابات التأجیل التنظیمیة عند تطبیق المعاییر 

الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى. ویجب على المؤسسات التي قامت باعتماد المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

فصل في بیان المركز المالي وعرض الحركة في هذه الحسابات عرض حسابات التأجیل التنظیمیة كبند من١٤

كبند منفصل آخر في بیان الربح أو الخسارة وبیان الدخل الشامل. یتطلب المعیار اإلفصاح حول طبیعة معدل 

التنظیم للمؤسسة والمخاطر المرتبطة به وتأثیر المعدل على البیانات المالیة لها. یسري مفعول المعیار الدولي 

.٢٠١٦ینایر ١للفترات المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد ١٤تقاریر المالیة لل

مشاركات الموظفین-: برامج المنافع المحددة ١٩تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 

و أطراف أخرى أمن المؤسسات األخذ في االعتبار المشاركات من الموظفین ١٩یتطلب معیار المحاسبة الدولي 

، یجب علیها أن تعود على فترات الخدمة برامج المنافع المحددة. عند ارتباط المنافع بالخدمةاحتسابعند 

، فإنه كمنافع سلبیة. توضح هذه التعدیالت أنه في حال كانت مبالغ المشاركات تعتمد على عدد سنوات الخدمة

، بدًالة التي تقدم فیها الخدمةیسمح للمؤسسة بتحقیق هذه المشاركات كخصومات من تكلفة الخدمات خالل الفتر 

١من تخصیص المشاركات في فترات الخدمة. یسري مفعول هذه التعدیالت للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

، حیث أن أي من شركات المجموعةب. من غیر المتوقع أن تكون هذه التعدیالت ذات صلة ٢٠١٤یولیو 

مشاركات من الموظفین أو أطراف أخرى.المجموعة لدیها برامج منافع محددة ذات 
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٢٠١٢–٢٠١٠دورة التحسینات السنویة 

من یسري وال یتوقع أن یكون لها تأثیر مادي على المجموعة. ٢٠١٤یولیو ١مفعول هذه التحسینات ابتداًء

تشمل هذه التحسینات ما یلي:

على األسهممدفوعات المعامالت : ٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة  بناًء

المتعلقة بتعریف شروط األداء والخدمة ، ویقوم بتوضیح العدید من الموضوعات مستقبًالتطبیق هذا التحسین یتم

والتي تعد شروط الخدمة وتتضمن ما یلي:

ط األداء شرط الخدمة.یجب أن تتضمن شر - 

یجب أن یتم تحقیق هدف األداء بینما یقوم الطرف اآلخر بتقدیم الخدمة.- 

في نفس قد یتعلق هدف األداء بعملیات أو نشاطات المؤسسة ، أو عملیات أو نشاطات مؤسسة أخرى - 

المجموعة.

یعتمد أو ال یعتمد على حالة السوق.ًااألداء شرطشرطقد یكون - 

، فإن ، خالل فترة االلتزام، بغض النظر عن السببفي حال توقف الطرف اآلخر عن تقدیم الخدمة- 

شرط الخدمة لم یتم تلبیته.

دمج األعمال  :٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

أن جمیع اتفاقیات المبالغ المحتملة المصنفة كمطلوبات (أو موجودات) ویوضحمستقبًاللالتعدییتم تطبیق 

بالقیمة العادلة من خالل ئة من دمج األعمال یجب قیاسها الالناش اندرجتحقًا أو لم تندرجالربح أو الخسارة سواًء

لما هو مطبق)٣٩ي (أو معیار المحاسبة الدول٩ت نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة تح .، وفقًا

القطاعات التشغیلیة   :٨المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

اإلفصاح عن األحكام التي قامت بها اإلدارة ةجب على المؤسسویوضح أن یالتعدیالت بأثر رجعيتطبیقیتم 

ذلك وصف موجز حول ٨من المعیار الدولي للتقاریر المالیة ١٢الربح في الفقرة رابیق معیعند تط ، متضمنًا

الخصائص االقتصادیة (مثل المبیعات أو إجمالي هامش الربح) المستخدمة و القطاعات التشغیلیة التي تم دمجها 

مطلوب جمالي الموجودات تكون تسویة موجودات القطاعات مع إ."متماثلة"في تقییم ما إذا كانت العقارات 

القرار حولها وبالمثل فیما یتعلق بمطلوبات إلتخاذة ما إذا كانت التسویة قد تم تقدیمها اإلفصاح عنها فقط في حال

القطاع. 
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: الموجودات غیر ٣٨معیار المحاسبة الدولي –: العقارات واالالت والمعدات ١معیار المحاسبة الدولي 
الملموسة

لمعیار المحاسبة الدولي  ٣٨ومعیار المحاسبة الدولي ١٦یتم تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتوضح أنه وفقًا
ات التي یمكن مالحظتها سواء على مستوى اإلجمالي أو الموجودات من خالل اإلشارة إلى البیانتقییمیجوز إعادة 

صافي القیمة الدفتریة. إضافة إلى ذلك ، فإن االستهالك واالطفاء المتراكم هو الفارق بین اإلجمالي والقیمة 
الدفتریة لهذه الموجودات. 

: إفصاحات حول األطراف ذات العالقة ٢٤المعیار المحاسبة الدولي 
(المؤسسات التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة یبأثر رجعي و یتم تطبیق التعدیل وضح أن مؤسسات اإلدارة 

ذات عالقة تخضع إلفصاحات األطراف ذات العالقة. إضافة إلى ذلك ، فإنه على أطرافالرئیسیة) هي 
المقدمة. المتكبدة مقابل خدمات اإلدارة المصاریفدارة أن تقوم باإلفصاح عن اإلالمؤسسة التي تستخدم مؤسسات 

٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسینات السنویة 
من  وال یتوقع أن یكون لها تأثیر مادي على المجموعة. ٢٠١٤یولیو ١یسري مفعول هذه التحسینات ابتداًء

ما یلي:التحسیناتتشمل هذه 

: دمج األعمال٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ویوضح نطاق االستثناءات في المعیار الدولي للتقاریر المالیة ـالتعدیهذاق ـیطب الترتیبات أن ٣ل مستقبُال
طبق استثناء ین.٣، هي خارج نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة ، ولیس فقط المشاریع المشتركةالمشتركة

هذا النطاق فقط على الحساب في البیانات المالیة للترتیب المشترك نفسه.

: قیاس القیمة العادلة١٣لمعیار الدولي للتقاریر المالیة ا
وتوضح أن یجوز تطبیق استثناء المحفظة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ١٣تطبق هذه التعدیالت مستقبًال

تطبق على العقود الموجوداتفقط على لیس  التي تندرج تحت األخرى المالیة والمطلوبات المالیة ولكن أیضًا
، حسب الحاجة).٣٩(أو معیار المحاسبة الدولي ٩طاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة ن

: العقارات اإلستثماریة ٤٠معیار المحاسبة الدولي 
التي العقارات و العقار اإلستثماريبین الفارق ٤٠وصف الخدمات المساعدة في معیار المحاسبة الدولي یوضح 
ه یتم استخدام المعیار ویوضح أنمستقبًالواآلالت والمعدات). یتم تطبیق التعدیل العقارات(أي مالكوهایشغلها 

لتحدید ما إذا كانت ٤٠ولیس وصف الخدمات المساعدة في معیار المحاسبة الدولي ٣الدولي للتقاریر المالیة 
.المعاملة هي معاملة شراء لموجودات أو معاملة دمج األعمال
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اإلیرادات  من عقود العمالء :١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

والذي وضع نموذج ذو خمسة خطوات لتطبیقه على ٢٠١٤في مایو ١٥أصدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

للمعیار الدولي للتقاریر المالیة مناإلیرادات الناشئة  تحقق اإلیرادات بالقیمة التي ١٥العقود مع العمالء. وفقًا

تعكس المبلغ الذي تتوقع المؤسسة الحصول علیه مقابل تحویل البضائع أو الخدمات إلى العمیل. تقدم مبادئ 

لقیاس وتحقیق اإلیرادات. یطبق معیار اإلیرادات المعیار نهج أكثر الجدیدة على كافة المؤسسات وسیعمل تنظیمًا

بصورة محل كافة متطلبات تحقیق اإلیرادات  الحالیة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. یجب إما التطبیق مستقبًال

وتقوم مع السماح بالتطبیق المبكر. ٢٠١٧ینایر ١كاملة أو معدلة للسنوات المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد 

ب تقییم أثره على المركز واألداء المالي.المجموعة حالیًا

حساب االستحواذ على الحصص–: الترتیبات المشتركة ١١تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

من المشغل المشترك حساب االستحواذ على الحصة في ١١التعدیالت للمعیار الدولي للتقاریر المالیة تتطلب

فیها نشاط العملیات المشتركة أعمال تستوجب تطبیق المعیار الدولي للتقاریر ، والتي یشملالعملیات المشتركة

في عملیات ٣المالیة  أن الحصة المحتفظ بها سابقًا مبادئ حساب دمج األعمال. توضح التعدیالت أیضًا

السیطرة مشتركة ال یتم قیاسها على أساس االستحواذ على حصة اضافیة في نفس العملیات المشتركة بینما تستمر

أن لتحدید١١للمعیار الدولي للتقاریر المالیة نطاقاستثناءتمت إضافة، المشتركة. باإلضافة إلى ذلك

،التقریرالكیان محل، بما في ذلك لسیطرة المشتركةالمتقاسمین لعندما یكون الطرفینال تنطبقالتـالتعدی

النهائي.الطرف المسیطرمن نفسمشتركةتحت سیطرة

تنطبق التعدیالت على كل من االستحواذ على الحصة المبدئیة في عملیة مشتركة واالستحواذ على أیة حصص 

للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  ، مع ٢٠١٦ینایر ١إضافیة في نفس العملیة المشتركة وتطبق مستقبًال

أي تأثیر  مادي على المجموعة.السماح بالتطبیق المبكر. لیس من المتوقع أن یكون لهذه التعدیالت 

: ایضاح الطرق المقبولة لالستهالك ٣٨ومعیار المحاسبة الدولي ١٦تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 

واإلطفاء

بأن اإلیرادات تعكس نمطا ٣٨ومعیار المحاسبة الدولي ١٦توضح التعدیالت المبدأ في معیار المحاسبة الدولي 

منها) بدال من الفوائد االقتصادیة التي یتم الموجودتنشأ من األعمال (التي یعد من الفوائد االقتصادیة التي جزًء

، الطریقة القائمة على اإلیرادات ال یمكن استخدامها . ونتیجة لذلكالموجوداستهالكها من خالل استخدام 

إلطفاء الموجودات غیر ، وال یمكن أن تستخدم إال في ظروف محدودة جداوالمعداتالستهالك العقارات واآلالت 

للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  ، مع السماح ٢٠١٦ینایر ١الملموسة. یسري مفعول التعدیالت مستقبًال

تعدیالت تأثیر مادي على المجموعة.بالتطبیق المبكر. لیس من المتوقع أن یكون لهذه ال
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تتمة-المعاییر والتفسیرات الجدیدة٣

تتمة-المصدرة ولكن لم تصبح ساریة المفعولالمعاییر٣/٢

األشجار حامالت المحصول–: الزراعة ٤١ومعیار المحاسبة الدولي ١٦تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 

تقوم التعدیالت بتغییر المتطلبات المحاسبیة للموجودات البیولوجیة التي ینطبق علیها تعریف األشجار حامالت 

ف األشجار حامالت المحصول ـالتعدیالت، فإن الموجودات البیولوجیة التي ینطبق علیها تعریالمحصول. بموجب 

. ١٦، سوف یتم تطبیق معیار المحاسبة الدولي . وبدال من ذلك٤١لم تعد ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي 

بالتكلفة ١٦لدولي بعد التحقیق المبدئي، سیتم قیاس األشجار حامالت المحصول بموجب معیار المحاسبة ا

(بعد النضج). كما تتطلب التعدیالت  (قبل النضج) وباستخدام طریقة التكلفة أو طریقة إعادة التقییم  المتراكمة 

وتقاس ٤١المنتجات التي تنمو على األشجار حامالت المحصول ستبقى في نطاق معیار المحاسبة الدولي 

شجار حامالت المحصول ، ألباا یتعلق بمنح الحكومة ذات الصلة بالقیمة العادلة ناقصا التكالیف حتى البیع. فیم

حساب المنح الحكومیة واإلفصاح عن المساعدات الحكومیة. یسري ٢٠سوف یتم تطبیق معیار المحاسبة الدولي 

للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد مفعول ، مع السماح بالتطبیق المبكر. ٢٠١٦ینایر ١التعدیالت مستقبًال

.أي تأثیر مادي على المجموعةالتلیس من المتوقع أن یكون لهذه التعدی

: طریقة حقوق الملكیة في البیانات المالیة المنفصلة٢٧معیار المحاسبة الدولي 

سوف تسمح التعدیالت للمؤسسات باستخدام طریقة حقوق الملكیة لحساب االستثمارات في الشركات التابعة 

بالفعل بتطبیق المعاییر للمؤسسات التي تقوملشركات الزمیلة في البیانات المالیة المنفصلة. والمشاریع المشتركة وا

أن تنقل إلى استخدام طریقة حقوق الملكیة في بیاناتها المالیة المنفصلة علیها أن وتختارالدولیة للتقاریر المالیة 

تطبق هذا التعییر مستقبًال. 

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بإعد ألول مرة واختارت تطبیق اد بیاناتها المالیة وفقًا

من تاریخ تطبیق طریقة حقوق الملكیة في بیاناتها المالیة المنفصلة ، ینبغي علیها تطبیق هذه الطریقة ابتداًء

٢٠١٦ینایر ١مالیة التي تبدأ في أو بعد المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. یسرى مفعول هذه التعدیالت للفترات ال

على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.،  مع السماح بالتطبیق المبكر. لن یكون لهذه التعدیالت تأثیرًا
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الهامةاسبیة حص السیاسات المخلم٤
البیانات المالیة الموحدة ، في هذه في جمیع الفترات المعروضة إستمرارق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بـلقد تم تطبی

وقد تم تطبیقها من قبل شركات المجموعة.

تجمیع األعمال والشهرة
جمالي المبلغ المحول ویقاس إلاإلستحواذوتقاس تكلفة اإلستحواذبإستخدام طریقة على تجمیع األعمالتم المحاسبة ت
لكل إستحواذ ، الشركة المستحوذ علیها.في مسیطر علیهاوقیمة أي حصة غیر في تاریخ اإلستحواذ القیمة العادلة ب

تختار المجموعة لقیاس الحصة غیر المسیطر علیها في الشركة المستحوذ علیها القیمة العادلة أو الحصة من صافي 
موجودات الشركة المستحوذ علیها. التكالیف المتعلقة باإلستحواذ یتم تسجیلها كمصاریف عند تحملها وتدرج ضمن 

لمصاریف العمومیة واإلداریة.ا

المالیة للتبویب والتخصیص المناسب وفقًاالموجودات والمطلوبات، تقوم بتقییم عند قیام المجموعة باإلستحواذ على شركة
. اإلقتصادیة ذات الصلة في تاریخ اإلستحواذلشروط التعاقد والظروف

في الشركة المستحوذ علیها قبل عملیة إذا تم تجمیع األعمال على مراحل یعاد قیاس حقوق الملكیة المحتفظ بها 
اإلستحواذ وتسجل األرباح والخسائر الناتجة في الربح أو الخسارة.في تاریخ اإلستحواذ بإستخدام القیمة العادلة

اإلستحواذ. المبالغ تاریخأي مبالغ محتملة سوف تحول من قبل الشركة المستحوذ علیها یتم تسجیلها بالقیمة العادلة في 
، األدوات المالیة: ٣٩المحتملة تصنف كأصل او كإلتزام والتي تقیم تعتبر أداة مالیة ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي 

یر في اإلیرادات مة العادلة وأي تغییرات في القیمة العادلة تدرج كربح او خسارة أو كتغوالقیاس ، ویتم قیاسها بالقیالتحقیق
یار الدولي تقاس بإستخدام المع٣٩ال یقع ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي المحتملإذا كان المبلغ الشاملة األخرى. 

ال تتم إعادة قیاسها والتسویة الالحقة یتم المحاسبة للتقاریر المالیة المحاسبیة. المبالغ المحتملة المصنفة كحقوق ملكیة 
علیها ضمن حقوق الملكیة.

بالتكلفة والتي تعتبر زیادة المبلغ المحول والمبلغ المقدر للحصة غیر المسیطر علیها على صافي  تقاس الشهرة أولیًا
العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة موجودات الشركة المحددة المقتناة والمطلوبات. إذا كان المبلغ اقل من القیمة

المقتناة یتم تحقیق الفرق في الربح أو الخسارة.

اإلعتراف األولي ، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقص أي خسائر إنخفاض متراكمة. وألغراض إختبار اإلنخفاض تخصص بعد 
رة للنقد في المجموعة والمتوقع أن تستفید من الشهرة الناتجة عن تجمیع األعمال من تاریخ اإلستحواذ لكل الوحدات المد

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

عند توزیع الشهرة على الوحدات المدرة للنقد وعندما یتم اإلستغناء عن عملیة من هذه الوحدة تسجل الشهرة المرتبطة 
العملیة التي تم اإلستغناء عنها بالقیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید الربح أو الخسارة الناتجة من اإلستبعاد. وتقاس الشهرة ب

المستبعدة في هذه الحاالت بناء على القیم النسبیة للعملیات المستبعدة والحصة المحتفظ بها من وحدة تولید النقد.
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تتمة- الهامة اسبیة حالسیاسات الملخصم٤

تصنیف المتداول وغیر المتداول

بناء على تصنیف متداول / غیر متداول ، الموحد في بیان المركز المالي الموجودات والمطلوبات المجموعةتعرض 

یكون األصل متداول عندما:

یتوقع أن تتحقق أو یقصد أن یتم بیعها أو استهالكها في دورة التشغیل العادلة.·

لغرض المتاجرة.محتفظ · بها أساسًا

یتوقع أن تتحقق خالل أثنتي عشر شهر بعد فترة التقریر ، أو·

مالم یحظر أن یتم تبادلها أو إستخدامها لتسویة مطلوبات لمدة أقلها أثنتي عشر شهر بعد فترة نقد أو ما في حكمة ·

التقریر.

جمیع الموجودات األخرى تصنف غیر متداولة. 

عندما:ةمتداولالمطلوبات الیتم تصنیف 

یتوقع أن تتم تسویتها في دورة التشغیل العادیة.·

لغرض المتاجرة.· محتفظ بها أساسًا

تكون مستحقة التسویة خالل أثنتي عشر شهر بعد تاریخ التقریر ، أو·

عشر شهر بعد تاریخ التقریر.ال یوجد حق غیر مشروط تؤخر تسویة المطلوبات لمدة ال تقل عن أثنتي·

جمیع المطلوبات األخرى غیر متداولة.المجموعةوتصنف 

قیاس القیمة العادلة

والموجودات غیر المالیة مثل العقارات االستثماریة، بالقیمة مثل مشتقات األدوات المالیةاألدوات المالیةالمجموعةتقیس 

العادلة في تاریخ كل بیان للمركز المالي. تتخلص فیما یلي اإلفصاحات المتعلقة بالقیمة العادلة لألدوات المالیة واألدوات 

غیر المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة أو یتم االفصاح عن قیمتها العادلة:

)٥ایضاح (ل طرق التقییم واالفتراضات والتقدیرات الهامة افصاحات حو - 

)٧(ایضاح األدوات المالیة- 
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تتمة- الهامة اسبیة حالسیاسات الملخصم٤

تتمة-قیاس القیمة العادلة

في معاملة بین متعاملین في السوق في القیمة العادلة هي الثمن الذي سوف یستلم لبیع موجودات أو یدفع لتحویل إلتزام

تاریخ القیاس. إن قیاس القیمة العادلة یتم بناء على إفتراض أن المعاملة لبیع الموجودات أو لتحویل المطلوبات تحدث:

في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات ، أو·

المطلوبات.في غیاب سوق رئیسیة ، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو ·

یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو األفضل یمكن الوصول إلیها أو دخولها من قبل المجموعة. یتم قیاس القیمة العادلة 

ألي موجودات أو مطلوبات بإستخدام االفتراضات التي سوف یستخدمها متعاملون في السوق عندما یقومون بتعیر 

ین یتصرفون لمصلحتهم االقتصادیة األفضل.موجودات أو مطلوبات ، بإفتراض أن المتعامل

تستخدم المجموعة تقنیات التقییم المالئمة في الظروف التي تتوفر لها بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة ، بما یزید 

استخدام المعطیات الضروریة الواضحة ویقلل استخدام المعطیات غیر الواضحة.

یاس قیمتها العادلة أو االفصاح عنها في البیانات المالیة الموحدة مصنفة ضمن إن الموجودات والمطلوبات التي یتم ق

تدرج القیمة العادلة ، ووصفها كالتالي ، بناء على أدنى مستوى من المعطیات الهامة لقیاس القیمة العادلة ككل:

أو أسعار السوق المتداولة (غیر متداولة) في األسواق النشطة لموجودات :١المستوى *

مطلوبات مماثلة.

تقنیات التقییم التي یكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقیاس القیمة :٢المستوى *

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. العادلة واضحًا

تقنیات التقییم التي یكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقیاس القیمة :٣المستوى *

العادلة غیر واضحة.

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

تحویالت بین المستویات في هیكل التدرج عن طریق إعادة فئات التصنیف (بناء على أدنى مستوى من المعطیات 

تقریر.الهامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نهایة كل فترة 

لسعر التداول بالسوق. أما القمة العادلة للبنود  القیمة العادلة لإلستثمارات المتداولة في األسواق المالیة العاملة تحدد وفقًا

على التدفقات النقدیة المخصومة بإستخدام أسعار الفائدة لبنود لها شروط ومخاطر  التي تحمل فوائد فیتم تقدیرها بناًء

یتم حساب القیمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقییم السوق لعقود التبادل. .مماثلة
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تتمة- الهامة حاسبیةالسیاسات الملخصم٤

تحقیق اإلیرادات
، موثوقةیتم تحقیق اإلیرادات بالقدر الذي یحتمل معه تدفق منافع اقتصادیة إلى المجموعة ویمكن قیاس اإلیرادات بصورة 

بغض النظر عن متى یتم دفع المبلغ. تقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق استالمه ویؤخذ في 
. ویجب ایضًاالقد قررت المجموعة أنها تعمل كأصیل في جمیع ترتیبات إیراداته. اإلعتبار شروط الدفع التعاقدیة المحددة

.التالیة قبل تحقیق اإلیرادات ولدیها سیاسة تسعیر وتتعرض أیضا لمخاطر المخزون واالئتمانأن تستوفي شروط التحقیق 

قبل أن تحقق اإلیرادات. إن معاییر التحقیق الخاصة المبینة أدناه یجب استیفاؤها أیضًا

مبیعات منتجات النفط والغاز المكررة والبضائع األخرى
، في العادة عند تسلیم عندما تحول مخاطر ومنافع ملكیة البضاعة إلى المشتريیتم تحقیق إیرادات من بیع البضاعة 

البضاعة.

تعمل المجموعة في بیع منتجات النفط المكرر والغاز والتي تقاس بالقیمة العادلة ، ضمن أعمالها في تجارة التجزئة 
والتخفیضات للكمیات.، بعد خصم المرتجعات والخصوم للمبالغ المستلمة أو المستحقة االستالم

تقدیم الخدمات
یتم تحقیق اإلیرادات من الفحص في الربح أوالخسارة عند تقدیم خدمات الفحص للعمالء. تقدم المجموعة خدمة فحص 

السیارات وخدمات أخرى في محطات وقود للسیارات.

إیرادات الفوائد
بالنسبة لجمیع األدوات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة والموجودات المالیة التي تحمل فوائد المصنفة متاحة للبیع، 
تسجل إیرادات الفائدة باستخدام سعر الفائدة الفعلي. إن سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي تخصم بالضبط مدفوعات أو 

، للوصول إلى أیهما أنسبة على مدى العمر المتوقع لآلداة المالیة أو فترة أقصر، إیرادات التدفقات النقدیة المستقبلی
في بیان الدخلتحت بند إیرادات تمویلیةوائدصافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة. تدرج إیرادات الف

.الموحد

إیرادات األرباح الموزعة 
عندما یصادق المساهمون المجموعةعندما ینشأ حق األرباح الموزعةتدرج إیرادات إلستخدام قیمة األرباح وهو عمومًا

على توزیع األرباح.

إیرادات اإلیجارات
على مدى مدة القسط الثابتتحتسب على أساس و تنشأ من إیجارات تشغیلیة على عقار إستثماري إیرادات اإلیجارات

طبیعتها التشغیلیة.ب باإلیجار وتدرج ضمن اإلیرادات بس
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تتمة- الهامة حاسبیةالسیاسات الملخصم٤

المنح الحكومیة
یتم إدراج المنح الحكومیة بقیمتها العادلة عند توفر تأكید معقول بأن المنحة سوف یتم الحصول علیها وأن جمیع شروط 

. عندما تتعلق المنحة بدعم مصاریف معینة تدرج المنحة كإیرادات على مدى الفترة الالزمة الستالم ىسوف تراعمنحها
في تقید أصلالمنحة بصورة منتظمة لمعادلة التكالیف التي قدمت المنحة لتعویضها. بالنسبة للمنح المتعلقة بأي 

ذات الصلة. لألصلقعة بأقساط سنویة متساویة على مدى األعمار اإلنتاجیة المتو اإلیرادات

عندما تستلم المجموعة منح حكومیة ، من الممكن أن تاخذ المنحة شكل تحویل أصل غیر مالي ، كأراضي أو موارد 
أن یتم تقدیر القیمة العادلة لألصل غیر النقدي طبیعيأخرى ، لإلستخدام من قبل المؤسسة. في هذه الظروف یكون 

لتسجیل المنحة واألصل بقیمة إسمیة.وذلك لتسجیل المنحة واألصل بال قیمة العادلة. هناك خیار بدیل یستخدم أحیانًا

توزیعات األرباح على المساهمین
یتم تحقیق توزیعات األرباح عندما ینشأ التزام المجموعة بدفعها والذي یكون بصورة عامة عند اعالن مجلس اإلدارة عن 

توزیع األرباح.

معداتعقارات وآالت 
. ، إن وجدتالقیمةفي، بعد خصم االستهالك المتراكم أو أي خسائر إنخفاضتدرج العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة

استبدال أي جزء من العقارات واآلالت والمعدات وتكالیف اإلقتراض للمشروعات طویلة األجل تكلفة تتضمن هذه التكلفة 
، تدرج بدال أجزاء هامة من العقارات واآلالت والمعدات على مراحلإذا استوفیت معاییر اإلدراج. إذا توجب است

لذلك.  المجموعة هذة األجزاء كموجودات فردیة بأعمار إنتاجیة محددة وتقوم باستهالكها وفقًا

بالقیمة العادلة في التاریخ الذي حصلت فیھ المجموعة على العقاراتتقاس  ُ والمعدات المحولة من العمالء مبدئیا
لسیطرة علیھا.ا

على مدى األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للموجودات كالتالي:القسط الثابتیحتسب االستهالك على أساس 

سنة٢٠–١٠مباني وبنى تحتیة
سنة٢٠–١٠اآلالت والمعدات
سنوات١٠–٥أثاثو مكتبیة سیارات ومعدات 

سنة٢٠سفن

األعمال االنشائیة قید التنفیذ بالتكلفة. وعندما یكون األصل جاهز للغرض المعد له ، یتم تحویله من األعمال تدرج 
لسیاسات المكتب الرئیسي. االنشائیة قید التنفیذ إلى الفئة المناسبة تحت "العقارات والمعدات" ویستهلك وفقًا
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تتمة–معداتعقارات وآالت 

یعاد النظر في القیمة الدفتریة للعقارات والمعدات لتحدید قیمة االنخفاض في حالة وجود أحداث أو تغیرات ظرفیة یحتمل 
معها عدم استرداد القیمة الدفتریة. في حالة وجود أي مؤشر كهذا وعندما تكون القیمة الدفتریة أعلى من المبلغ التقدیري 

التكالیف حتى البیع الممكن استرداده ، یتم تخفیض الموجودات إلى القیمة الممكن استردادها ، وهي قیمتها العادلة ناقصًا
أو قیمتها في حالة االستخدام أیهما أعلى.

ترسمل المصاریف المتكبدة الستبدال أي جزء من العقارات والمعدات التي تم احتسابها بصورة منفصلة، ویتم شطب 
الدفتریة للجزء المستبدل. المصاریف األخرى الالحقة ترسمل فقط عندما تؤدي إلى زیادة المنافع االقتصادیة القیمة

المستقبلیة من بند العقارات والمعدات ذات الصلة. كافة المصاریف األخرى تدرج في بیان الدخل الشامل الموحد في حال 
تكبدها.

عند استبعادها أو عندما ال یتوقع منافع یتم إلغاء تحقیق أي بند من العقارات وال معدات أو أي جزء هام حققت مبدئیًا
من استبعادها أو استخدامها. یتم إدراج أي ربح أو خسارة ینشأ من إلغاء تحقیق الموجودات في بیان اقتصادیة مستقبًال

الدخل الشامل الموحد عندما یلغى فیها تحقیق الموجودات.

یة تتم مراجعة وتعدیل القیمة المتبقیة للموجودات وأعمارها اإلنتاجیة وطریقة االستهالك ، إن كان في نهایـة كل سنة مال
ذلك مالئمًا.

واإلصالحالفحصو ،الرئیسیةالصیانةأعمال
أوالموجوداتتكلفة استبدالتشملإصالحاتأوالفحص وعملیات،والتجدیداتالرئیسیةالصیانةأعمالعلىاإلنفاق
تقوم بإجراءها التيالرئیسیةالفحصبرامجذلكفيبما(الشاملوتكالیف االصالحالفحصتكالیفموجودات و منأجزاء

وتم إنخفاضهمنفصلبشكلتستهلككانتالتي،لأصمنجزءأولأصاستبدالعند.)البحریةالسفنعلىالمجموعة
عند . النفقاترسملةیتم،المجموعة إلىتتدفقسوفبالبندمرتبطةمستقبلیةاقتصادیةمنافعأنالمرجحمنوأنه،

إستبدال جزء من أصل والذي لم یكن یعتبر مكون منفصل وال یتم إستهالكه بشكل منفصل ، یتم إستخدام قیمة اإلستبدال 
مج الصیانة الكبیرة یتم المرتبطة ببراالصیانةلتقدیر القیمة الدفتریة لألصل والذي تم تخفیضه بشكل غیر مادي. تكالیف 

تاریخ الصیانة القادم. تكالیف اإلصالح والصیانة الیومیة األخرى یتم تسجیلها حتىرسملتها ویتم إطفاؤها خالل الفترة 
.تكبدهاكمصروفات عند 

مالءمًا.في كل تاریخ للتقریر، تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار االنتاجیة والقیم المتبقیة وتعدل كلما كان ذلك 
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اإلیجارات
إن تحدید ما إذا كانت االتفاقیة تمثل أو تحتوي على إیجار یعتمد على جوهر االتفاقیة في تاریخ السریان أو ما إذا كان تنفیذ 
االتفاقیة یعتمد على استخدام الموجودات المعینة أو أن االتفاقیة تحول حق استخدام الموجودات، حتي إذا لم یحدد ذلك الحق 

بوضوح في اإلتفاقیة.

المجموعة كمستأجر
یتم إدراج مدفوعات اإلیجارات التشغیلیة في بیان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

المجموعة كمؤجر
یتم تبویب اإلیجارات التي ال تحول فیها المجموعة بصورة جوهریة جمیع المخاطر والمزایا المرتبطة بملكیة أصل كإیجار 

تشغیلي ، وتضاف التكالیف المباشرة المبدئیة للتفاوض حول عقد اإلیجار التشغیلي إلى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر 

وبنفس قواعد الدخل من اإلیجار. یتم االعتراف باإلیجارات المحتملة كإیراد في ویتم االعتراف بها على مدار فترة اإلیجار

فترة تحققها. 

المخزون

یتم إدراج مخزون المواد واإلمدادات بمتوسط یتم إدراج المخزون إما بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق ، أیهما أقل.  

التلف أو التقادم أو أي خسارة أخرى في القیمة. یشتمل المخزون ضاعة أو التكلفة المرجح مع تعدیالت مالئمة لفائض الب

.الموحدعلى المنتجات البترولیة وقطع الغیار والمواد المستهلكة كما في تاریخ بیان المركز المالي

منه التكالیف المقدرة صافي القیمة القابلة للتحقیق هي السعر المقدر للبیع في إطار النشاط اإلعتیادي للتحقیق مخصومًا

.إلكمال العمل والتكالیف المقدرة الضروریة إلتمام عملیة البیع

التحقیق المبدئى والقیاس الالحق–األدوات المالیة 

الموجودات المالیة

والقیاس المبدئي التحقیق 

، ، قروض وذمم مدینةخالل الربح أو الخسارةمنالعادلةالموجودات المالیة یتم تصنیفها كموجودات مالیة بالقیمة 

أو كمشتقات مصنفة كأدوات للتحوط في معاملة تحوط مالیة متاحة للبیعموجودات، استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

، حسبما یكون مالئمًا. تحـدد المجموعة تصنیف موجوداتها المالیة عند إدراجها المبدئي. فعلیة
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تتمة- الهامة اسبیة حالسیاسات الملخصم٤

تتمة–التحقیق المبدئى والقیاس الالحق–المالیة األدوات

تتمة –الموجودات المالیة

تتمة –والقیاسالمبدئيالتحقیق 

بالقیمة العادلة زائد  في حالة الموجودات المالیة المسجلة المعاملة بإستثناءتكالیفجمیع الموجودات المالیة تدرج مبدئیًا

خالل الربح أو الخسارة. منبالقیمة العادلة

تدرج في تاریخ المتاجرة جمیع المشتریات أو المبیعات التي تتطلب تسلیم الموجودات في التاریخ الذي تحدده النظم أو 

.األعراف بالسوق (صفقات الطرق العادیة)

وذمم وقروضمدینةتجاریة وذمم النقد في الصندوق وودائع قصیرة األجلموعة علىتشتمل الموجودات المالیة للمج

.مدینة أخرى وموجودات مالیة مدرجة وغیر مدرجة

القیاس الالحق

الالحق للموجودات المالیة على تبویبها كالتالي:القیاسیعتمد 

قروض وذمم مدینة·

موجودات مالیة متاحة للبیع ·

المدینةالذمم و القروض 

دید وهي غیر مدرجة في سوق جمالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتموجوداتالقروض والذمم المدینة هي 

من نهایة تاریخ ١٢. یتم عرض القروض والذمم المدینة كموجودات متداولة فیما عدا تلك المستحقة من بعد نشط شهرًا

تشمل القروض والذمم المدینة للمجموعة "ذمم تجاریة وذمم أخرى" ، .متداولةالتقریر والتي یتم عرضها كموجودات غیر 

المركز المالي الموحد.في حكمه" التي یتم عرضها في بیان"النقد وما 

المالیة المتاحة للبیعالموجودات

لبیع هي تلك غیر المتاحة للبیع على إستثمارات في األسهم. إستثمارات األسهم المصنفة متاحة لالموجوداتتشتمل 

المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو مصنفة بالقیمة العادلة خالل الربح أو الخسارة.

المتاحة  للبیع بالقیمة العادلة وتدرج األرباح أو الخسائر غیر المحققة الموجودات، یعاد قیاس بعد القیاس المبدئي

حتى إلغاء تحقیق االستثمار، وعند ذلك تدرج األرباح أو الخسائر في القیمة العادلةكإیرادات شاملة أخرى في احتیاطي 

من احتیاطي المتراكمة الخسائرإیرادات التشغیل األخرى أو یقرر أن االستثمار انخفضت قیمته ، وعند ذلك یتم تحویل 

المتاحة للبیع تسجل كإیرادات فوائد الموجودات. الفوائد المكتسبة أثناء ملكیة الموحدإلى بیان الدخلالقیمة العادلة

بإستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.
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تتمة–الهامة اسبیة حالسیاسات الملخصم٤

تتمة–التحقیق المبدئى والقیاس الالحق–األدوات المالیة 

تتمة –الموجودات المالیة

تتمة –المالیة المتاحة للبیعالموجودات

تقّیم المجموعة موجوداتها المتاحة للبیع لتحدید ما إذا كانت مقدرتها ورغبتها في بیعها في المدى القریب ما یزال مالئمًا. 

عندما ال تستطیع المجموعة ، في حاالت نادرة ، بیع هذه الموجودات المالیة بسبب عدم نشاط األسواق وأن رغبة اإلدارة 

یسمح تغیرت بصورة كبیرة ، قد تختار المجموعة أن تعید تصنیف هذه الموجودات. في بیعها في المستقبل المنظور قد

التصنیف إلى قروض وذمم مدینه مسموح بها عندما تستوفي الموجودات المالیة تعریف القروض والذمم المدینة وأن بإعدة

یسمح بإعادةاالستحقاق. المجموعة ترغب وتستطیع االحتفاظ بهذه الموجودات للمستقبل المنظور أو حتى تاریخ 

التصنیف إلى فئة حتى االستحقاق فقط عندما ترغب المجموعة ولدیها االستطاعة في االحتفاظ بها.

بالنسبة للموجودات المالیـة التـي أعیـد تصـنیفها مـن متاحـة للبـیع ، فـإن القیمـة العادلـة الدفتریـة فـي تـاریخ إعـادة التصـنیف 

تصبح التكلفة المطفأة الجدیدة وأي أرباح أو خسائر على األصول المسجلة في حقوق الملكیة یتم إطفاؤها إلى األرباح أو 

ر بإســـتخدام معـــدل الفائـــدة الفعلـــي. أي فـــرق بـــین التكلفـــة المطفـــأة الجدیـــدة وقیمـــة لإلســـتثماالعمـــر المتبقـــيالخســـائر علـــى 

إذا تـــم تحدیـــد أن األصـــل اإلســـتحقاق یـــتم إطفاؤهـــا علـــى العمـــر المتبقـــي لألصـــل بإســـتخدام ســـعر الفائـــدة الفعلـــي. ًا الحقـــ

حد.إنخفضت قیمته ، فإن المبلغ المسجل في حقوق الملكیة یتم تحویله إلى بیان الدخل المو 

عندما تقوم المجموعة بتحویل حقوقها إلستالم تدفقات نقدیة من موجودات أو عندما تدخل في ترتیبات تمریر ، تتأكد 

بتحویل حقوقها في استالم المجموعة عندما ال تقوم المجموعة ما إذا إحتفظت بمخاطر ومنافع الملكیة وٕالى اي مدى. 

بجمیع مخاطر أو منافع الموجودات ولم تحول السیطرة على  تدفقات نقدیة من أي موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعلیًا

أیضًاالمجموعة بالموجودات. في تلك الحالة تدرج المجموعة الموجودات ، یتم إدراج الموجودات بقدر استمرار ارتباط 

یاس الموجودات المحولة والمطلوبات المقابلة على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي أحتفظت مطلوبات مقابلة. یتم ق

أو القیمة القصوى . یتم قیاس االرتباط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان بالقیمة الدفتریة األصلیة للموجودات المجموعةبها 

للمبلغ الذي یمكن أن یطلب من المجموعة سدادها ، أیهما أقل.



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما

 -٢٧ -

تتمة–اسبیة الهامة حالسیاسات المملخص٤

إلغاء التحقیق 

یلغى تحقیق (أي یتم شطبها من بیان المركز المالي الموحد للمجموعة) الموجودات المالیة (أو جزء من موجودات مالیة 

أو جزء من مجموعة موجودات مالیة مماثلة) عندما:

الموجودات ، أوانتهاء الحق في استالم تدفقات نقدیة من 

قیام المجموعة بتحویل حقوقها الستالم تدفقات نقدیة من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم كاملة ودون تأخیر 
بتحویل كافة مخاطر ومنافع الموجودات  كبیر إلى طرف ثالث بموجب ترتیبات للتمریر و (أ) إما أن تكون قد قامت فعلیًا

بتحویل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السیطرة على الموجودات.أو (ب) لم تقم فعلیًا

في حال قامت المجموعة بتحویل حقوقها في استالم تدفقات نقدیة من موجودات أو دخلت في ترتیبات التمریر ، تقوم 

بجمیع المخاطر حولبتقییم ما إذا كان وألي حد تحتفظ بمخاطر ومنافع الملكیة. عندما ال ت المجموعة أو تحتـفظ جوهریًا

ومنافع الموجودات ولم تحول السیطرة على الموجودات ، یتم إدراج الموجـودات بقدر إستمرار ارتباط المجموعة 

بالموجودات.

مطلوبات مقابلة. یتم قیاس الموجودات المحمولة والمطلوبات المقابلة  على أساس في تلك الحالة تحقق المجموعة أیضًا

یعكس الحقوق واإللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.

یتم قیاس االرتباط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقیمة الدفتریة األصلیة للموجودات أو 

القیمة القصوى للمبلغ الذي یمكن أن یطلب من المجموعة سداده أیهما أقل.

المالیةانخفاض قیمة الموجودات 

حول انخفاض قیمة الموجودات المالیة :، (إن وجد)في االیضاحات التالیة تم االفصاح تفصیًال

٢٥ایضاح افصاحات حول التقدیرات الهامة

٢٥ایضاح الموجودات المالیة

٢٥ایضاح الذمم التجاریة المدینة 



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما

 -٢٨ -

تتمة–اسبیة الهامة حالسیاسات المملخص٤

تتمة-انخفاض قیمة الموجودات المالیة

، تقوم المجموعة بالتقییم لتحدید وجود أي دلیل موضوعي بأن موجودات مالیة الموحدللمركز الماليبیانفي تاریخ كل 

فقط قیمتهاإنخفضتأو مجموعة موجودات مالیة انخفضت قیمتها. تعتبر أن موجودات مالیة أو مجموعة موجودات مالیة 

دات ("حادث خسارة") وأن ي للموجو إذا  وجد دلیل على االنخفاض نتیجة لحادث واحد أو أكثر وقع بعد التحقیق المبدئ

ث الخسارة تأثیر على التدفقات النقدیة التقدیریة المستقبلیة للموجودات المالیة أو مجموعة الموجودات المالیة وأنه تحد

یمكن تقدیرها بصورة موثوقة. إن دلیل االنخفاض قد یشمل مؤشرات بأن المدینین أو مجموعة مدینین یواجهون صعوبات 

، أو احتمال دخولهم في إفالس أو لف في السداد أو عدم انتظام سداد الفوائد أو أقساط المبلغ األصليمالیة كبیرة أو تخ

إعادة جدولة مالیة أخرى  وعندما تشیر المعلومات الواضحة بوجود نقص في التدفقات النقدیة المستقبلیة مثل التغیرات في 

السداد.المتأخرات أو األحوال االقتصادیة المرتبطة بالتخلف عن

الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة
بالتقییم لتحدید وجود دلیل موضوعي على االنخفاض ألصل المجموعةبالنسبة للموجودات المدرجة بتكلفة مطفأة تقوم  أوًال

أنه ال یوجد دلیل موضوعي المجموعةمالي فردي هام وأصول مالیة سواء فردیة أو جماعیة غیر هامة. إذا قررت 

أم ال، تقوم بإدخال األصل في مجموعة أصول مالیة النخفاض أصل مالي یتم تقییمه بصورة فردیة ، سواء كان هامًا

لتحدید االنخفاض  لتحدید االنخفاض. األصول التي یتم تقییمها فردیًا ذات مخاطر ائتمانیة مماثلة ثم تقوم بتقییمها جماعیًا

اج خسارة انخفاض مقابلها أو یكون إدراجها مستمرًا، ال تدخل ضمن أي تقییم جماعي لتحدید االنخفاض.والذي یتم إدر 

تقاس قیمة خسارة انخفاض القیمة المحددة كفارق بین القیمة الدفتریة للموجودات والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة 

والتي لم تتكبد بعد). تخصم القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة على (باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة مستقب ًال

سعر الفائدة الفعلي لألصل.

. یستمر الدخل الموحدتخفض القیمة الدفتریة للموجودات خالل استخدام حساب للمخصص ویدرج مبلغ الخسارة في بیان 

في بیان الدخل الموحد) على القیمة الدفتریة المخفضة وذلك باستخدام سعر (مسجلة كإیرادات تمویل تحقیق إیرادات فوائد

الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس قیمة الخسارة.

الموجودات المالیة المتاحة للبیع

استثمار أو مجموعة استثمارات قد في تاریخ التقریر ، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان هناك دلیل مادي على أن 

انخفضت قیمتها.
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تتمة–اسبیة الهامة حالسیاسات المملخص٤

تتمة-الموجودات المالیة المتاحة للبیع
في حال استثمارات حقوق الملكیة المصنفة كمتاحة للبیع، یتضمن الدلیل المادي انخفاض هام أو مستمر للقیمة العادلة 
لالستثمار أقل من قیمتها. یتم تقییم "الهام" مقارنة بالتكلفة األصلیة لالستثمار و"المستمر" مقارنة بالفترة التي استمرت فیها 

وهو الفرق بین - القیمة العادلة أقل من تكلفته األصلیة. إذا وجد أي دلیل كهذا ، یتم تحویل الخسارة المتراكمة المحتسبة 
في بیان الدخل الموحد تكلفة الشراء والقیمة ا لعادلة الحالیة ناقص أي خسارة انخفاض لذلك االستثمار المالي مدرجة سابقًا

المدرجة في بیان الدخل الموحد . إن خسائر اإلنخفاضالموحدمن إیرادات شاملة أخرى إلى بیان الدخل الشامل- 
والمتعلقة بأدوات رأسمالیة ال یتم عكسها خالل الربح والخسارة. وتدرج الزیادات في قیمتها العادلة بعد االنخفاض مباشرة 

في إیرادات شاملة أخرى.

من عوامل أخرى ، المدة أو الحد یحتاج تحدید "الهام" أو "المستمر" اتخاذ أحكام للوصول إلیها تقوم المجموعة بتقییم ، ض
الذي تكون فیه القیمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفته.

المطلوبات المالیة

التحقیق المبدئي والقیاس 
یتم تصنیفها كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو ٣٩المطلوبات المالـیة في نطاق معیار المحاسبة الدولي 

روض وتسهیالت أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في تحوط فعال ، حسبما یكون مالئمًا. تحدد الخسارة أو ق
المجموعة تصنیف مطلوباتها المالیة عند التحقیق المبدئي. 

تكالیف االقتراض المباشرة.  بالقیمة العادلة وفي حالة القروض والتسهیالت ناقصًا تدرج المطلوبات المالیة مبدئیًا

لمطلوبات المالیة للمجموعة على ذمم  تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى.تشتمل ا

عقود الضمانات المالیة
عقود الضمانات المالیة الصادرة من المجموعة هي العقود التي تتطلب أداء مدفوعات وسدادها إلى طرف العقد مقابل 
تكبد خسارة نتیجة إلخفاق المدین في السداد في تاریخ االستحقاق وفقا لشروط أداة الدین. یتم االعتراف بعقود الضمانات 

كالتزام بالقیمة العادلة و  ، یقاس المطلوب المالیة مبدئیًا یعدل بتكلفة المعاملة المنسوبة مباشرة إلى إصدار الضمان. الحقًا
بأفضل تقدیر للمصروفات المطلوبة لتسویة االلتزام الحالي في تاریخ إعداد القوائم أو المبلغ المعترف به ناقصا اإلطفاء 

المتراكم ، أیهما أعلى. 

المالیةألدواتامقاصة

كانإذافقطالموحدالماليالمركزبیانفيالمبلغصافيویدرجالمالیةوالمطلوباتالمالیةللموجوداتمقاصةإجراءیتم
وذلك بأن الصافيأساسعلىالتسویةفيالرغبةتتوفروأنالمحققةالمبالغلتسویةالمفعولساريقانونحقالكـهن

.الوقتنفسفيالمطلوباتوتسددالموجوداتتحقق 
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تتمة- ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة ٤

إنخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة (بإستثناء الشهرة)
تقوم المجموعة في تاریخ كل بیان مركز مالي بتقدیر وجود مؤشر على إنخفاض أصل (أو وحدة مدرة للنقد). في حالة 

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

لألصل بشكل فردي اال إذا كان للنقد ناقص تكالیف البیع وقیمة اإلستخدام  ، أیهما أعلى. تقدر القیمة الممكن إستردادها 
األصل ال یدر تدفقات نقدیة ویعتمد بشكل كبیر على التدفقات النقدیة من موجودات أخرى أو مجموعة موجودات ، إذا 
كان ذلك یتم إختیار إنخفاض األصل كجزء من الوحدة المدرة للنقد المتعلق بها. إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل أو 

قد اعلى من القیمة الممكن إستردادها یتم إعتبار األصل/ الوحدة المدرة للنقد منخفضة القیمة ویتم خفض الوحدة المدرة للن
قیمتها إلى القیمة الممكن إستردادها.

إلحتساب القیمة في اإلستخدام ، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة بقیمتها الحالیة بإستخدام معدل خصم قبل الضریبة 
الوحدة المدرة للنقد. لتحدید القیمة تقدیرات السوق الحالي للقیمة الزمینة للنقد والمخاطر المتعلقة باألصل/والذي یعكس

العادلة ناقص تكالیف البیع ، یتم أخذ أحدث صفقات السوق بعین اإلعتبار. إذا تم تحدید أیة معامالت یتم إستخدام 
رات التقییم وأسعار أسهم الشركات العامة المدرجة او مؤشرات القیمة طریقة تقییم مناسبة. اإلحتسابات تتم بإستخدام مكر 

العادلة األخرى المتوفرة.

ال تعكس القیمة في حال االستخدام التدفقات النقدیة المستقبلیة المرتبطة بتحسین وتعزیز أداء األصل ، بینما یتم إدراج 
ناقص تكلفة البیع.التعزیزات المتوقعة للموجودات في حسابات القیمة العادلة 

ضمن فئات المصاریف المناسبة لعمل الموحدتدرج خسائر انخفاض العملیات المستمرة في بیان الدخل الشامل 
وتم تحویل إعادة التقییم إلى إیرادات شاملة  الموجودات التي انخفضت قیمتها، باستثناء العقارات التي أعید تقییمها سابقًا

في إیرادات شاملة أخرى بقیمة أي تقییم سابق.أخرى. في هذه الحالة یتم  إدراج االنخفاض أیضًا

بالنسبة للموجودات، بإستثناء الشهرة، یعاد التقییم في تاریخ كل بیان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر بأن خسائر 
لم تعد موجودة أو تكون قد نقصت. إذا وجد مؤشر كهذا ، تقوم  بعمل تقدیر للمبلغ عةالمجمو انخفاض مدرجة سابقًا

فقط إذا كان هنالك تغیر في االفتراضات المستخدمة  الممكن استرداده. یتم عكس أي خسارة انخفاض مدرجة سابقًا
لتحدید قیمة الموجودات الممكن استردادها منذ أن أدرجت آخر خسارة انخفاض. تلك القیمة التي تتم زیادتها ال یمكن أن 

تي كان یمكن تحدیدها بعد خصم االستهالك لو لم یتم إدراج أي خسارة انخفاض للموجودات في تتجاوز القیمة الدفتریة ال
ما لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة الموحدالسنوات السابقة. یتم عكس خسارة االنخفاض هذه في بیان الدخل الشامل 

م. ، وفي هذه الحالة یعامل االنعكاس كزیادة ناتجة من إعادة التقییالتقییم

الشهرة
كما في  دیسمبر وعند وجود ظروف تشیر إلى احتمالیة إنخفاض قیمتها.٣١یتم اختبار انخفاض قیمة الشهرة سنویًا

(أو مجموعة من الوحدات) التي تتعلق بها ویحدد إنخفاض القیمة بتقییم القیمة القابلة لإلسترداد لكل وحدة مدرة للنقد 
الشهرة. وفي حالة انخفاض القیمة القابلة لإلسترداد من الوحدة المدرة للنقد عن القیمة الدفتریة یتم اإلعتراف بخسائر 

إنخفاض القیمة. وال یمكن رد مخصصات إنخفاض قیمة الشهرة في المستقبل.
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تتمة–لماسبیة الهامة ص السیاسات املخ٤

المخصصات

كون لدى المجموعة إلتزام حالي (قانوني أو حكومي) نتیجة لحدث سابق وأنه یحتمل أن تتدفق یمخصصات عندما سجلت

وأنه یمكن تقدیر مبلغ اإللزام بصورة یوثق بها. عندما من المجموعة موارد تتضمن منافع إقتصادیة مطلوبة لسداد اإللتزام

مخصص أو جزء منه ، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین ، یتم إدراج اإلسترداد كامل تتوقع المجموعة أن تسترد 

فعًال. تظهر مصروفات أي مخصص في بیان الدخل الموحدكموجودات منفصلة ولكن فقط عندما یكون اإلسترداد مؤكدًا

عد خصم أي إسترداد.ب

منافع الموظفین

لمكافأة نهایة الخدمة لموظفیها لعقود العمل في تاریخ بیان المركز المالي الموحدتحتسب المجموعة مخصصًا وفقًا

یتم التسجیل وٕاستحقاق الموظفین لإلجازة السنویة والمدة .(معدل)٢٠٠٤لسنة ١٤المعدل رقم وقانون العمل القطري 

على المطلوبات المحتملة الناتجة عن الخدمات المؤداة من الموظفین حتى تاریخ بیان المركز المالي ناًءالمقضیة ب

الموحد ، تدرج هذه المستحقات في المطلوبات المتداولة بینما تدرج المستحقات الخاصة بمكافأة نهایة الخدمة في 

المطلوبات غیر المتداولة.

لقانون التأمین اإلجتماعي لسنة یتم تسجیل المساهمات في هیئة ال تقاعد والتأمین اإلجتماعي للموظفین القطریین وفقًا

كمصروفات في بیان الدخل الموحد عند تحققها. ٢٠٠٩

دائنون تجاریون وذمم دائنة أخرى 

والمتعلقة بالبضائع أو الخدمات المستلمة بمجرد استحقاقها بغض النظر مستقبًالیتم تسجیل االلتزامات المستحقة الدفع 

من الموردین.عن استالم أو عدم استالم الفواتیر 

ذمم تجاریة 

أن یتم  إن الذمم المدینة التجاریة هي المبالغ المستحقة من العمالء في سیاق األعمال التجاریة العادیة. إذا كان متوقعًا

الل سنة أو أقل ، یتم عرضها كموجودات متداولة. في خالف ذلك ، یتم عرضها  كموجودات غیر تحصیل هذه الذمم خ

متداولة.

قیاسها بالتكلفة المطفأة على أساس معدل الفائدة الفعلي ،  بالقیمة العادلة ویتم الحقًا یتم إدارج الذمم المدینة مبدئیًا

منها أي مخصص انخفاض القیمة (إن وجد). مخصومًا
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تتمة–ص السیاسات الماسبیة الهامة ملخ٤

النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بیان التدفقات النقدیة الموحد یتكون من األرصدة البنكیة والنقد في الصندوق وودائع قصیرة األجل 

مستحقة خالل تسعین یوم أو أقل.

العمالت األجنبیة

األجنیبة والعملة التشغیلیة بإستخدام معدالت صرف العملة السائدة في تاریخ حدوث یتم تحویل المعامالت بالعمالت 

المعامالت أو التقییم في حال إعادة القیاس. یتم عرض أرباح وخسائر المعامالت بالعملة األجنبیة الناتجة عن تسویة هذه 

ة بإستخدام معدالت صرف العمالت في تاریخ المعامالت وتحویل الموجودات والمطلوبات المالیة القائمة بالعملة األجنبی

نهایة السنة في بیان الدخل الموحد.

یتم تحلیل الفرق في قیمة األوراق المالیة المحتفظ بها بالعمالت األجنبیة والمصنفة كموجودات مالیة متاحة للبیع مابین 

یتم عرض التغیرات الناتجة عن عملیات التحویل التغییر في قیمة التكلفة المطفأة والتغیرات األخرى في القیمة الدفتریة. 

في قیمة التكلفة المطفأة في الربح أو الخسارة في حین یتم عرض التغیرات الناتجة عن التغیرات في القیمة الدفتریة في 

اإلیرادات الشاملة األخرى.

المصنفة كحقوق متاحة للبیع في یتم عرض فروقات تحویل العملة األجنبیة للموجودات غیر المالیة مثل حقوق الملكیة

اإلیرادات الشاملة األخرى. 

لسهم لالعائد

دیة بالشركة األم على المتوسط المرجح اللسهم بتقسیم صافي ربح السنة العائد لحاملي األسهم العاألساسيالعائدیحتسب 

بتقسیم صافي الربح العائد لحاملي األسهم لعدد األسهم العادیة القائمة خالل السنة. وتحتسب األرباح المخففة للسهم 

العادیة بالشركة األم (بعد التعدیل بالفوائد على األسهم الممتازة القابلة للتحویل) على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة 

ة المحتملة إلى أسهم عادیة.یة المخففالتي سوف تصدر عند تحویل جمیع األسهم العاد

التقاریر القطاعیة  
المجموعة ویعمل إما في توفیر منتجات أو خدمات (قطاع تجاري) ، أو توفیر یمكن تمییزه ضمنالقطاع هو قسم 

منتجات أو خدمات ضمن بیئة إقتصادیة معینة (قطاع جغرافي) ویتعرض لمخاطر وعائدات تكون مختلفة من تلك 
الخاصة بالقطاعات األخرى. 

یتم تحدید قطاعات األعمال. ٢٣تعرض البیانات القطاعیة بالنسبة لقطاعات المجموعة التجاریة والجغرافیة في اإلیضاح 
على قطاعات .بناء على الهیكل اإلداري والتقاریر الداخلیة للمجموعة إعتمد إعداد التقاریر القطاعیة للمجموعة مبدئیًا

على هیكل إدارة المجموعة وٕاعداد التقاریر الداخلیة.األعمال. یتم تحدید قطاعات األعمال بنا ًء
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المحاسبیة الهامةإلفتراضاتاألحكام والتقدیرات وا٥
تؤثر على المبالغ الخاصة وٕافتراضاتأحكام وتقدیرات إتخاذمجموعة من اإلدارة للالموحدةالمالیة البیاناتیتطلب إعداد 

. الموحدةالمالیة البیاناتباإلیراد والمصروفات واألصول وااللتزامات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة في تاریخ إعداد 
والتقدیرات قد یؤدى إلى مخرجات تتطلب تعدیالت هامة على القیمة الدفتریة اإلفتراضاتإال أن عدم التأكد من هذه 

م متأثر بها في فترات مستقبلیة.ألصل أو التزا

تشمل االیضاحات األخرى حول تعرض الشركة للمخاطر وبنود عدم الیقین:
٢٥ایضاح إدارة رأس المال·
٢٥ایضاح إدارة المخاطر المالیة والسیاسات·
٢٥ایضاح افصاحات حول تحلیل الحساسیة·

األحكام
على المبالغ المعترف مادیةعند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة أصدرت اإلدارة األحكام اآلتیة والتي كان لها آثار 

:بها في البیانات المالیة الموحدة

اإلیجار التشغیلي إلتزامات

:المجموعة كمؤجر
مبین في التالي:هوكمافةتشغیلي مختلفة تحت خطوط أعمال مختلدخلت المجموعة في تعاقدات إیجار

الوقود.في محطات التجاریةحات ساالمأ. 

.المشتركةالمشاریع و و الدولیین یینلعمالء المحللالدیزل صهاریجب.

لنفط ، فالنسیا، لكیماتفاقیات التجارة البحریة الموقعة مع عمالء جدد من الشركات البحریة الدولیة مثلج. 

البحریة لنقل المنتجات النفطیة من وٕالى موانئ الهند والبلدان المجاورة، وجنوب شرقي آسیا عن طریقأسبایر

).مسیعیدسدرةالسفینتین (سدرة رأس لفان و

األعمار ال تمثل جزء كبیر من التي جار و ـثل مدة اإلیـ، ماالتفاقیاتروط ـأحكام وشتقییمبناء على، موعةـت المجقرر 

بأن یتم ملكیة هذه العقارات ، وأنه یحتفظ بجمیع المخاطر الهامة ومنافع والتي یتم اإلحتفاظ بهاللممتلكاتاإلنتاجیة

تسجیلها كإیجارات تشغیلیة.

تزامات محتملةال
المطلوبات المحتملة عند حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي , إن تقدیر وجود و الكمیة المقدرة تلغى بحكم طبیعتها، 

في ممارسة تقدیر هام و استخدام التقدیرات لمخرجات األحداث المستقبلیة. لاللتزامات المحتملة تتضمن حكمًا
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تتمة–المحاسبیة الهامةاإلفتراضاتاألحكام والتقدیرات و ٥

تصنیف األوراق المالیة االستثماریة
ما إذا كان ینبغي أن تصنف على أنها "استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح اتاقتناء االستثمار عندتقرر المجموعة

"متاحة للبیع". تتبع المجموعة معیار المحاسبة الدولي رقم  لتصنیف استثماراتها. تقوم المجموعة ٣٩أو الخسارة" أو 
تها أساسا لغرض الربح القصیر األجل بتصنیف االستثمارات "بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" إذا تم حیاز 

"النقدتولید و  الستثمار في ابتسجیلالمجموعةتقوم متاحة للبیع". كاستثمارات . یتم تصنیف جمیع االستثمارات األخرى 
هذه الشركات ممارسة تأثیر كبیر على للمجموعة األسهم واألوراق المالیة واالستثمار في شركة زمیلة فقط عندما یمكن

.للبیعت متاحةعلى أنها استثمار االستثمارتصنفیتم ، بغض النظر عن حصة الملكیة، و ر بهاالمستثم

التقدیرات واإلفتراضات 

األساسیة المتعلقة بالمستقبل والموارد األساسیة للتقدیر في تاریخ بیان المركز المالي الموحد والتي لها إن اإلفتراضات

لیة الالحقة یتم شرحها خطر كبیر في حدوث تغییر جوهري على القیمة الدفتریة للموجودات و المطلوبات خالل السنة الما

على محددات متوافرة عند اعداد البیانات المالیة الموحدة. إال . إن افتراضات وتقدیرات القیمة المجموعة في األسفل أساسًا

لتغیرات وخصائص السوق والتي لیس  أنه یمكن تغیر الخصائص الحالیة واإلفتراضات ِبان التطورات المستقبلیة تبعًا

للمجموعة سیطرة علیها , یتم أخذ هذه التغیرات في الحسبان عند وقوعها.

المدینة انخفاض قیمة الذمم 
یتم عمل تقدیر لألرصدة التجاریة المدینة الممكن تحصیلها عندما ال یكون من المحتمل تحصیل المبالغ بالكامل. یتم هذا 

التقدیر للمبالغ المدینة الهامة على أساس فردي. إن الذمم التجاریة المدینة إما مضمونة بضمانات بنكیة تغطي األرصـدة 

, إال أن المجموعة تقوم القائمة أو مطلوبة من هیئات حكومیة وبالتالي فإن الخطر من تدني قیمة هذه الذمم یعتبر ضئیًال

بتطبیق سیاسة متحفظة بشأن المبالغ المشكوك في تحصیلها. 

, فیتم تقدیر المخصص المطلوب بشكل  بالنسبة للمبالغ غیر الهامة التي ال تقیم بشكل فردي ولكنها متأخرة السداد 

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

المالیة المتاحة للبیعانخفاض قیمة الموجودات
إلى ودات المتاحة للبیع بأنها منخفضة القیمة عند وجود انخفاض هام أو مستمر في القیمة العادلةتعامل المجموعة الموج

"المستمر" یحتاج إلى  "الهام" أو  أقل من تكلفتها أو عند وجود أدلة موضوعیة أخرى لالنخفاض. إن تحدید االنخفاض 

تشمل التقلبات العادیة في سعر السهم بالنسبة لألسهم اتخاذ قرار. باإلضافة إلى ذلك تقوم المجموعة بتقییم عوامل أخرى و 

المتداولة والتدفقات النقدیة المستقبلیة وعوامل الخصم لألسهم غیر المتداولة.
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تتمة-المحاسبیة الهامةاإلفتراضاتاألحكام والتقدیرات و ٥

إنخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
منها تكالیف البیع أو  یحدث االنخفاض عندما تقل القیمة المتوقع الحصول علیها والتي تساوي القیمة العادلة مطروحًا

قیمتها في االستخدام , أیهما أكبر , عن القیمة الدفتریة للموجودات أو الوحدات المدرة للنقد. یتم احتساب القیمة العادلة 

منها تكالیف البیع بناء عل ى البیانات المتوفرة من عملیات البیع الملزمة والتي تمت في سوق حرة لموجودات مطروحًا

منها تكالیف بیع الموجودات. إن احتساب القیمة في االستخدام یكون بناء على  مماثلة أو ألسعار سوق واضحة مطروحًا

الالحقة وال تتضمن أنشطة إعادة نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تنتج التدفقات النقدیة من موازنة للخمس سنوات

الهیكلة غیر الملزمة بالنسبة للمجموعة أو االستثمارات المستقبلیة الجوهریة التي ستزید من أداء الموجودات للوحدات 

المدرة للنقد و التي یتم فحصها. القیمة المتوقع الحصول علیها حساسة لمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات 

االفتراضات صومة وللتدفقات النقدیة المستقبلیة المستلمة ومعدل النمو المستخدم في أغراض التشغیل. النقدیة المخ

الرئیسیة المستخدمة لتحدید القیمة الممكن استردادها للوحدات المختلفة المدرة للنقد تشمل أسعار الخصم والتدفقات النقدیة 

م المتبقیة للموجودات.التشغیلیة وتضخم االسعار واالستخدام المتوقع والقی

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات  
تقوم المجموعة بتحدید األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للممتلكات والمعدات الحتساب االستهالك. یتم هذا التقدیر بعد األخذ 

المتوقع وحالة المعدات والتقادم التجاري والتقني لهذه الموجودات.في اإلعتبار اإلستخدام

القیمة العادلة لألدوات المالیة
عندما ال یمكن الحصول على القیمة العادلة للموجودات و المطلوبات المالیة المسجلة في بیان المركز المالي الموحد من 

أسواق نشطة , یتم تحدید القیمة العادلة لها باستخدام تقنیات تقییم تتضمن نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تؤخذ 

عندما یتاح ذلك , ولكن عند عدم توافرها , یتطلب ذلك درجة من الحكم مدخالت هذه النماذج من األسواق الواضحة 

للحصول على القیمة العادلة. تتضمن األحكام اعتبارات للمدخالت مثل خطر السیولة و اإلئتمان والتقلب. یمكن أن تؤدي 

ت المالیة.المعلومات مبینة في التغیرات في اإلفتراضات على هذه العوامل إلى التأثیر على القیمة العادلة المدرجة لألدوا

.٢٥اإلیضاح 

مبدأ االستمراریة
تملك مصادر تجعلها قادرة على المجموعةقتنعت بأن اعلى االستمرار في أعمالها و المجموعةقامت اإلدارة بتقییم مقدرة 

مور تثیر الشك على مقدرة لیست على علم بأیة أالمجموعةاالستمرار في أعمالها المستقبلیة ، باإلضافة إلى ذلك إن إدارة 

على أساس مبدأ االستمراریة.الموحدةلالستمرار في أنشطتها. وعلیه تقوم اإلدارة بإعداد البیانات المالیةالمجموعة
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معداتالو واآلالتعقارات ال٦

التاالمعدات و المباني وبنیة تحتیةأراضي

سیارات ومعدات مكتبیة 

اإلجماليمشاریع تحت التنفیذسـفـنوأثاث

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

:التكلفة
٢٠١٤٨٥,٦٠٢,٥٣٧٤٧٤,٩٥٠,٣٠١٤٦٦,٥٤٢,٩٧٤٤٨٣,٣٤٦,٧٠٩٢٥٥,٧٦٢,٤٣٩٤٥٥,١٩٧,٢٦٥٢,٢٢١,٤٠٢,٢٢٥ینایر١الرصید  في 

١٩,٢٧١,٤١٦٤٤,٢٠٤,٥١٦٣٥,٣٧١,٢٥٦٢٢,١٠٨,٢٦٤١٠٣,٤٤٩,٦٧٠٢٢٤,٤٠٥,١٢٢-إضافات

-)١٥,٩٠١,٤٧٤(---١٥,٩٠١,٤٧٤-محول من مشاریع تحت التنفیذ

)٢٠٥,٠٠٠(--)٢٠٥,٠٠٠(---شطب

٢٠١٤٨٥,٦٠٢,٥٣٧٥١٠,١٢٣,١٩١٥١٠,٧٤٧,٤٩٠٥١٨,٥١٢,٩٦٥٢٧٧,٨٧٠,٧٠٣٥٤٢,٧٤٥,٤٦١٢,٤٤٥,٦٠٢,٣٤٧دیسمبر٣١كما في 

:هالك المتراكمستاإل

٦٨٦,٢٠٢,٢٧٢-١١١,٧٨٨,٦٤٥٢٢٤,٤٠٥,٣٧٦٢٧٠,٧١٠,٥٦١٧٩,٢٩٧,٦٩٠-٢٠١٤ینایر١في الرصید 

١٦١,٧٩٥,٣٢٠-٢٦,٩٧٧,٣٩١٦١,٠٩٨,٤٤٠٦٠,٧٤٧,١٣٢١٢,٩٧٢,٣٥٧-لسنةلإستهالك تكالیف 

)٢٠٥,٠٠٠(--)٢٠٥,٠٠٠(---متعلقة بالشطب 

٨٤٧,٧٩٢,٥٩٢-١٣٨,٧٦٦,٠٣٦٢٨٥,٥٠٣,٨١٦٣٣١,٢٥٢,٦٩٣٩٢,٢٧٠,٠٤٧-٢٠١٤دیسمبر٣١في كما 

:صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٤٨٥,٦٠٢,٥٣٧٣٧١,٣٥٧,١٥٥٢٢٥,٢٤٣,٦٧٤١٨٧,٢٦٠,٢٧٢١٨٥,٦٠٠,٦٥٦٥٤٢,٧٤٥,٤٦١١,٥٩٧,٨٠٩,٧٥٥دیسمبر ٣١في 
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تتمة-معداتالو واآلالتعقارات ال٦

التاالمعدات و المباني وبنیة تحتیةأراضي

سیارات ومعدات مكتبیة 

اإلجماليمشاریع تحت التنفیذسـفـنوأثاث

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

:التكلفة
٢٠١٣٨٥,٦٠٢,٥٣٧٣٦٦,٥١٥,٤٨٥٤٦٢,٢٧٢,٧٠٠٤١٢,٩٤٤,٢٢٠٢٦٠,٧٦٥,٥٩٥٤٤٥,٣٧٠,٠٢٩٢,٠٣٣,٤٧٠,٥٦٦ینایر١الرصید  في 

٧٥,٩٧٩,٠٦٢٢١٢,٣٨٤,٨٥٤-٤٢,٢٨٢,٩٩٠٢٠,٩٨٠,٩٤٧٧٣,١٤١,٨٥٥-إضافات

-)٦٦,١٥١,٨٢٦(---٦٦,١٥١,٨٢٦-محول من مشاریع تحت التنفیذ

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

)١٦,٥٤٢,٨٩٣(---(١٦,٥٤٢,٨٩٣)--شطب

٢٠١٣٨٥,٦٠٢,٥٣٧٤٧٤,٩٥٠,٣٠١٤٦٦,٥٤٢,٩٧٤٤٨٣,٣٤٦,٧٠٩٢٥٥,٧٦٢,٤٣٩٤٥٥,١٩٧,٢٦٥٢,٢٢١,٤٠٢,٢٢٥دیسمبر٣١كما في 

:هالك المتراكمستاإل

٥٦٦,٤٥٩,٩٧٩-٧٧,٥٧٥,٥٧٩٢٠٣,١٤٦,٧٢٣٢١٧,٢٢٨,١١٦٦٨,٥٠٩,٥٦١-٢٠١٣ینایر١في الرصید 

١٤١,١٩٩,٨٦٧-٣٤,٢١٣,٠٦٦٣٧,٨٥٩,٢٧٠٥٦,١١٠,٠٩٥١٣,٠١٧,٤٣٦-لسنةتكالیف إستهالك ل

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

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

٦٨٦,٢٠٢,٢٧٢-١١١,٧٨٨,٦٤٥٢٢٤,٤٠٥,٣٧٦٢٧٠,٧١٠,٥٦١٧٩,٢٩٧,٦٩٠-٢٠١٣دیسمبر٣١في كما 

:صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٣٨٥,٦٠٢,٥٣٧٣٦٣,١٦١,٦٥٦٢٤٢,١٣٧,٥٩٨٢١٢,٦٣٦,١٤٨١٧٦,٤٦٤,٧٤٩٤٥٥,١٩٧,٢٦٥١,٥٣٥,١٩٩,٩٥٣دیسمبر ٣١في 
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تتمة-معداتالو واآلالتعقارات ال٦

:إیضاحات
حكومیة في شكل تحویل موجودات إستلمت)١ خالل ، نقدیة (ستة قطع أراضي تقع في دولة قطر) غیرالمجموعة منحًا

، والتي تم تحویل القطعبدون مقابل لغرض بناء وتشغیل محطات تزوید بالبترول على تلك ٢٠٠٦و ٢٠٠٥عامي 
وقد إختارت المجموعة أن تحسب قیمة هذه شهادات ملكیتها من وزارة البلدیة والتخطیط العمراني إلى المجموعة  ، 

.للقطعة الواحدةلایر قطري١القطع التي حولت ملكیتها إلى المجموعة بقیمة إسمیة قدرها 

والتخطیط البلدیةعشرین قطعة أرض إضافیة تقع في دولة قطر من وزارة المجموعةأستلمت ٢٠١٣خالل عام 
العمراني لنفس الغرض المذكور أعاله ، والتي لم یتم تحویل شهادات ملكیتها بعد من وزارة البلدیة والتخطیط العمراني.

خالل عام )٢ في إتفاقیة مع طرف ذي عالقة ، هو قطر للبترول ، لبیع مرفق تزوید السفن المجموعةدخلت٢٠١٣أیضًا
التكالیف كافةیعكس الذي لایر قطري و ٢٨٨,٢٣١,٠٣٢ة رأس لفان الصناعیة بمبلغ بالوقود البترولیة الثقیلة في مدین

األعمال الهندسیة وأعمال التورید والتركیب الخاصة بمرفق تزوید السفن بالوقود علىشركة وقودتكبدتهاالمباشرة التي 
إلكمال شركة وقود الغیار المشتراه من قبل وقطع واألدواتالبترولیة الثقیلة (وتشمل جمیع المعدات واألنابیب والتركیبات 

ي أ) خالیة من لشركة وقودالبحریة ومخزون الوقود والتي ستظل ملكًاالسفنتستثنىإال أنهالم یتم تركیبها ولكنالمرفق 
.أعباء مالیة

في أعمال )٣ التزوید بالوقود الثقیل وزیت الغاز المتوسط وزیت الغاز تمتلك المجموعة ستة سفن والتي تعمل أساسًا
إلتفاقیات تأجیر مع عمالء كبار مثل التزویدالخفیف. باإلضافة إلى أعمال  بالوقود وتستخدم هذه السفن للتأجیر وفقًا

٢,٧٧٣,٨٤٩قطر بصافي قیمة دفتریة سدرةتم بیع سفینة السنةخالل في . الموانئفالنسیا وكیم أویل لنقل البترول بین 
لایر قطري للمجموعة والتي ١,٧٩٣,٩٨٥إلى خسارة بقیمة ىلایر قطري ، مما أد٩٧٩,٨٧٠لایر قطري مقابل مبلغ 

هذه السفن مملوكة مشاركة بین قطر للوقود وشركات أخرى حسب التفاصیل التالیة.أدرجت بقائمة الدخل الموحد.

لایر قطري من شركة فینج یونغ الدولیة المحدودة ٢٢,١٠٨,٢٦٤عة بشراء سفینة بمبلغ خالل السنة قامت المجمو )٤
، تحت اسم شركة سدرة الوكرة للشحن باإلشتراك مع شركة قطر للوقود (وقود) والتي تم ٢٠١٤فوفمبر ١للشحن في 

تأسیسها في جمهوریة لیبریا.

ركات المذكورة أدناه:كل السفن مملوكة بالشراكة مع قطر للوقود (وقود) والش

بلد التأسیسالملكیة المسجلةإسم السفینة

جمهوریة لیبریا مسیعید ، مشاركة مع قطر للوقودسدرةشركة مسیعید سدرة
جمهوریة لیبریا دوحة للشحن ، مشاركة مع قطر للوقودسدرةشركة دوحة سدرة
جمهوریة لیبریا قطر للوقودالوجبة للشحن ، مشاركة معسدرةشركة الوجبة سدرة
جمهوریة لیبریا الخلیج للشحن ، مشاركة مع قطر للوقود  سدرةشركة الخلیج سدرة
جمهوریة لیبریا رأس لفان للشحن ، مشاركة مع قطر للوقود سدرةشركة رأس لفان سدرة

لایر قطري) ٣,٨١٠,٧٧٣: ٢٠١٣لایر قطري (٨,٨٥٨,٠٢٥إن اإلستهالك موزع على تكلفة المبیعات بمبلغ )٥
.قطري)لایر١٣٧,٣٨٩,٠٩٥: ٢٠١٣لایر قطري (١٥٢,٩٣٧,٢٩٥والمصروفات العمومیة واإلداریة بمبلغ 
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موجودات مالیة متاحة للبیع ٧
في تاریخ المركز الماليقطرفي بورصةتتمثل الموجودات المالیة المتاحة للبیع في األسهم المملوكة في شركات مدرجة 

كما یلي:رصدةإغالق األتفاصیل، و الموحد

تاحة للبیع خالل السنة موضحة كما یلي:مالموجودات المالیة الىالحركة عل

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطري

٩٩٠,٣٦٦,٦٣٦٥٠٦,٧٣٩,٢٦١ینایر١في 
٥٤٢,٧٠٩,٠٢١٢٩١,٤٢٥,٢٠٧خالل السنةمستحوذ علیها

-)١٧٨,٥٨٣,٦٠٦(استبعادات خالل السنة 
٥١,٧٤٧,٥٧٥١٩٢,٢٠٢,١٦٨صافي الحركة في إحتیاطي القیمة العادلة

١,٤٠٦,٢٣٩,٦٢٦٩٩٠,٣٦٦,٦٣٦

٢٠١٣ ٢٠١٤

لایر قطري لایر قطري

١٩٥,٨٣٧,٥٤٢ ٣٠٤,٠٣٩,٦٨٨ ش.م.قشركة الكهرباء و الماء القطریة 
٢٢٦,٨٠٠,٠٠٠ ٢٦٠,٣٧٨,٩٦٤ شركة قطر لنقل الغاز ش.م.ق
٢٣٦,٢١١,٨٨٦ ٢٣٤,٩٥٣,٢٠٨ ش.م.قصناعات قطرشركة 
٢٥,٩٩٥,٢١١ ١٢٤,٧٤٩,٧٣٥ بنك قطر التجاري ش.م.ق

- ٩٩,٧٨٦,٠٨٩ ة العقاریة ش.م.قو شركة بر 
٧٥,٧٨٣,٢٠٠ ٩٣,٢٧٥,٠٢٠ بنك قطر الوطني ش.م.ق
٩٧,٢٤١,٣٢٤ ٨٧,١٧٦,٩٨٨ )Ooredoo(اوریدو

- ٨١,٩٦٥,٠٧٣ للتكافل ش.م.ق الخلیج مجموعة 
٧٨,٩٩٣,٢٣٠ ٧٦,٤١٤,٤١٣ بنك الدوحة ش.م.ق
٤٧,٩٠٥,٠٩١ ١٧,٨٨٨,١١١ ش.م.قشركة فودافون قطر 

- ٩,٤٦١,٣٤٠ شركة الزاد القابضة ش.م.ق
- ٨,٨٥٠,٠٠٠ شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق 

٥,٥٩٩,١٥٢ ٧,٣٠٠,٩٩٧ ش.م.قبنك قطر الدولي اإلسالمي

٩٩٠,٣٦٦,٦٣٦ ١,٤٠٦,٢٣٩,٦٢٦
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تتمة-موجودات مالیة متاحة للبیع٧

. یوضح الجدول التالي تدرج قیاس القیمة العادلة لموجودات المجموعة

دیسمبر:٣١في تدرج قیاس القیمة العادلة للموجودات كما 

قیاس القیمة العادلة باستخدام

اسعار مدرجة في 
أسواق نشطة

مدخالت هامة 
ملحوظة

مدخالت هامة 
غیر ملحوظة

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجماليتاریخ التقییمموجودات بالقیمة العادلة: 

موجودات مالیة متاحة للبیع: 
--٢٠١٤١,٤٠٦,٢٣٩,٦٢٦١,٤٠٦,٢٣٩,٦٢٦دیسمبر ٣١أسهم ملكیة مدرجة 

--٢٠١٣٩٩٠,٣٦٦,٦٣٦٩٩٠,٣٦٦,٦٣٦دیسمبر ٣١

.٢٠١٣خالل السنة أو خالل سنة ٢و١لم تحدث أي تحویالت بین المستویین 

تصنف جمیع الموجودات المالیة المتاحة للبیع كموجودات غیر متداولة في بیان المركز المالي الموحد.

شهرة  ال٨

٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

٥٧,٧٠٠,٠٢٢٥٧,٧٠٠,٠٢٢ذ.م.ممتعلقة بشركة قطر لوقود الطائرات
٧٥,٢٣٥,١١٠٧٥,٢٣٥,١١٠لفحص السیارات (فاحص) ش.ش.ومتعلقة بشركة وقود 

١٣٢,٩٣٥,١٣٢١٣٢,٩٣٥,١٣٢
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تتمة- شهرة ال٨

نخفاض قیمة الشهرة المدرجة كما في الخالل السنة قامت المجموعة بدراسة داخلیة لتحدید فیما إذا كانت توجد أیة بوادر 

على هذه الدراسة والتي اعتمدت بشكل أساسي على المعلومات المالیة وأحوال السوق للشركات ٢٠١٤دیسمبر ٣١ وبناًء

إنخفاض تشیر إلى إمكانیة انخفاض قیمة الشهرة. وقد قامت المجموعة بدراسة د قالتابعة لم یرد إلى علم اإلدارة أیة أمور 

المبالغ الممكن إستردادها من الشركات التابعة قطر لوقود تحدیدتم حیث. ٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في قیمة الشهرة

حساب بناء على الشهرة علیها ،لنقد التي تم توزیع منتجة لالحدات و الوالتي تمثل وقود لفحص السیاراتالطائرات وشركة 

لإلفتراضات المرتبطة بالدراسة:فیما یلي ملخصبإستخدام تقدیرات التفقات النقدیة. القیمة عند اإلستخدام 

.٢٠١٢دیسمبر ٣١تاریخ التقییم هو ·

النمو الطبیعیة المتوقعة.ومعدالتإستمرار ظروف السوق الحالیة ·

من اإلدارة.المقدمة٢٠١٧–٢٠١٤التقدیریة للسنوات المصاریف والتدفقات النقدیة اإلیرادات و اإلعتماد على ·

على نموذج تسعیر الموجودات المالیة لتحدید تكلفة حقوق الملكیة. إن المعدل التاریخي الخالي من االدارةأعتمدت ·

لإلصدار السابع ٧-٪٥,٥المخاطر یحتسب التكلفة بحوالي  الحكومیة التي أنتهى إستحقاقها في للسندات٪ وفقًا

تطبیق تدابیر خفیفة في سوق أسعار الفائدة القطري وتتنبأ أن یكون السعر االدارة . من جانب آخر تتوقع ٢٠١٠

.٪٥,٥الخالي من المخاطر حوالي 

٪.١٣,٥یشیر إلى أن سعر الفائدة قد یقل إلى ٪ مما ٨مخاطر السوق في قطر تساوي ·

إن تقنیة التسعیر المستخدمة لتقییم األعمال في قطر لوقود الطائرات هي طریقة إكتساب تدفقات نقدیة والمستخدمة ·

.هي نموذج النمو الثابتوقود لفحص السیارات في شركة 

في المتوسط المرجح لتكلفة رأس متمثًاللحسابات القیمة في حال اإلستخدام كان معدل الخصم اإلفتراض الرئیسي ·

٪ لشركة قطر لوقود ٩لمال بالمجموعة الذي إستخدم في حساب القیمة الحالیة للتدفق النقدي الحر من التشغیل هو ا

.وقود لفحص السیارات٪ لشركة ١١الطائرات و 

ملیون لایر ٢١٤ملیون لایر قطري لقطر لوقود الطائرات و ٧٥٤بإستخدام الطرق المذكورة أعاله بلغت حقوق الملكیة ·

.وقود لفحص السیاراتكة قطري لشر 

والبیانات المالیة غیر المدققة ٢٠١٢دیسمبر ٣١إلى٢٠١٠دیسمبر ٣١إن البیانات المالیة للسنوات المنتهیة في ·

كانت المصدر الرئیسي للمعلومات المستخدمة في عملیة القییم.٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 
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تتمة- شهرة ال٨

من اإلفتراضات التالیة:٢٠١٤لسنة "لوقود الطائرات"قطر شركةلحساب التقدیرات

٪ لكل سنة من سنوات التقدیرات حیث أحتسب السعر من ١٠,٥معدل النمو السنوي لقطر لوقود الطائرات هو ·

:مجموع العوامل الثالثة التالیة

بالسنت األمیركي للجالون. یفترض أن یزید سنویًاMOPAGالسعر المفترض للنفط في الخلیج العربي )أ(

٪. ٥بمعدل نمو قدره 

البنزین الممتاز (بریمیم) یباع من قطر للبترول (بالسنت األمیركي للجالون). یفترض أن یظل هذا السعر )ب(

بقیمة  سنت للجالون.١٥,٤٦ثابتًا

سنت للجالون.١٥بقیمة الهامش اإلجمالي (سنت أمیركي للجالون). یفترض أن یظل هذا ثابتًا)ج(

٪ من متوسط األرصدة البنكیة المتوقعة في السنة وٕایرادات ٢اإلیرادات األخرى تشمل إیرادات الفوائد المحتسبة بنسبة ·

لایر قطري في السنة.٧٥,٠٠٠متنوعة التي یفترض أن تكون 

٪ سنویًا.٣أن تزید كل منها بنسبة المصاریف النقدیة تشمل العمالة وتكالیفها ومصاریف نقدیة أخرى والتي یفترض ·

قطر للوقود ش.م.ق ("األم") من قطر لوقود الطائرات لقدرت األتعاب اإلداریة بناء على إتفاقیة اإلدارة والتي تستحق ·

٪ من صافي ربح السنة قبل األتعاب اإلداریة. ٣بنسبة وذلكمقابل تقدیم خدمات إداریة 

بناء على متوسط الفترات ٢٠١٤و ٢٠١٣لایر قطري للسنوات ٨٥٠لقد أفترض أن تكون حصة الموظف من الربح ·

/ السنوات السابقة.

من اإلفتراضات التالیة:٢٠١٤لسنة لشركة وقود لفحص السیارات تم حساب التقدیرات 

النمو التاریخي إلیرادات المبیعات.٪ بناء على ٦یفترض أن تزید إیرادات المبیعات بمعدل نمو سنوي قدره ·

٪ حسب ٨جمیع المصاریف بما في ذلك تكالیف العمالة والمصاریف األخرى یتوقع أن تزید بمعدل نمو سنوي قدره ·

.٢٠١٤توقعات اإلدارة لسنة 

تأثیر تغّیر اإلفتراضات
الخاص بوحدات اإلیرادات النقدیة ، تعتقد اإلدارة بأنه لیس هنالك تغّیر معقول عند اإلستخدامبالنسبة لتقدیر القیمة في 

تنخفض بصورة جوهریة عن قیمتها التي منمحتمل في اإلفتراضات الرئیسیة أعاله سوف یجعل القیمة الدفتریة للوحدة 

الممكن إستردادها. 

رة أعاله إلى أنه ال یوجد إنخفاض في قیمة الشهرة كما خلصت اإلدارة من هذه الدراسة ومن إستخدام اإلفتراضات المذكو 

.٢٠١٤دیسمبر ٣١في 



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما

 -٤٣ -

مخزون ٩
٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

١٣٥,٠٤٢,١٥٤٢٠١,٠٠٠,١٨٨وقود طائرات

١٠٨,١٠٧,٣٨٣٤٨,٤٨٦,٢٦٣قطع غیار مواد و 

٥٩,٩٣٦,٧٩٢٧٢,٦٣١,٣٠٤وقود ثقیل

٥٢,٠٧٢,٤١٠٣١,٣٠١,٣٤٥خفیفالغاز زیت ال

٢٢,٢٨٣,٧٢٤١٦,١٢٣,٤٤٦مخزون متاجر التجزئة

١٧,٠٩٣,١٦٠١٢,١٦٠,٦٩٩وقود مكرر (سوبر)

٩,٨٧٠,١٣٩١٠,٦٧٠,٤٢٨م)و مییوقود مكرر (بر 

٨,٢٢٤,٨٩٠١٣,٣١٧,٤٦٣مخزون أخر

٤١٢,٦٣٠,٦٥٢٤٠٥,٦٩١,١٣٦

الحركة كالتالي:بطیئةالتغییر في مخصص بنود 

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطري

٤٣٠,٢٦٦٢٩١,٧٦٧ینایر ١في 
١٢٥,٢٤٣١٣٨,٤٩٩مخصص خالل السنة 

٥٥٥,٥٠٩٤٣٠,٢٦٦دیسمبر ٣١في 

ذمم تجاریة مدینة ١٠
٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري
(معدلة)

٢,٦٦٠,٢٧٦,٢١٠٢,٣٧٢,٦٠٩,٣١٥مدینة تجاریةذمم 
٨,٣٢٩,٩٦٠-أوراق قبض

٦٧,٧١٦,٣٦١٦٣,٢٨٧,٣٤٨)٢٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إیضاح 

٢,٧٢٧,٩٩٢,٥٧١٢,٤٤٤,٢٢٦,٦٢٣
)٨١١,٦٥١()١,٠٦٢,٢٧٧(مشكوك في تحصیلهاالالذمم المدینةمخصص 

٢,٧٢٦,٩٣٠,٢٩٤٢,٤٤٣,٤١٤,٩٧٢



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما

 -٤٤ -

تتمة-ذمم تجاریة مدینة ١٠

:كما یلي، خالل السنة، وهي ذمم تجاریة وذمم أخرىالذمم المدینة المشكوك في تحصیلها إن حركة مخصص 

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطري

٨١١,٦٥١٧٣٥,١٢٧ینایر ١الرصید في 
٢٥٠,٦٢٦٧٦,٥٢٤المخصص المكون خالل العام 

١,٠٦٢,٢٧٧٨١١,٦٥١دیسمبر٣١الرصید في 

یوم ما زال یمكن تحصیلها ، ٣٠تقد المجموعة أن المبالغ غیر منخفضة القیمة التي تجاوزت موعد إستحقاقها بأكثر من ـتع

لألرصدة المدینة بناء على تاریخ التحصیل والتحلیل الموسع للمخاطر اإلئتمانیة بما في ذلك التصنیف اإلئتماني ذات الصلة 

حكومیة.أجهزةو مستحقة من بنكیة أالمدینة أعاله ، أما مضمونة مقابل خطابات ضمان معظم األرصدةإن ، إن توفر.

إن القیمة العادلة للذم التجاریة وأوراق القبض والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة تقارب القیمة الدفتریة.



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما

 -٤٥ -

تتمة-ذمم تجاریة مدینة١٠

دیسمبر كالتالي:٣١إن أعمار الذمم المدینة التجاریة التي لم تنخفض قیمتها كما في 

متأخرة في السداد ولكن غیر منخفضة القیمة

اإلجمالي
غیر متأخرة أو 
یوم١٨٠-٩١یوم٩٠–٦١یوم٦٠–٣١یوم٣٠أقل من منخفضة القیمة

١٨١أكثر من 
یوم

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٤٢,٦٥٩,٢١٣,٩٣٣٢,١٠٥,٢١٣,١٤٤٢٣٤,١٩٤,٣٧٣٢,٥٦٠,٥٠٦٥٥,٧٤٣,٠٣٠٧٦,١٤٤,١٦٧١٨٥,٣٥٨,٧١٣
٢,٣٧١,٧٩٧,٦٦٤١,٤١٠,٤١٢,٢٢٥١١٨,٤٦٢,١٥٩٦٦١,١٢٧,٦٦٤٣٤,٦٤٧,٥٥٠٥٤,٠٨٧,٨٤٤٩٣,٠٦٠,٢٢٢(معدلة)٢٠١٣

عادة بطلب أیة ضـمانات مقابـل اـلذمم المدینـة وبالتـالي فـإن معظـم الـذمم المدینـة المجموعةالسابقة ، یتوقع أن تسترد بالكامل الذمم المدینة غیر المنخفضة القیمة. ال تقوم المجموعة بناء على خبرة 

غیر مضمونة.



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما

 -٤٦ -

وذمم مدینة أخرىمقدمًامدفوعةأرصدة ١١
٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

١٨١,٩٠٩,٩٢٧٢٨,٧٦٠,٤٦٥لشراء أستثماراتمقدمةدفعات 

-٥٤,٦٠٠,٠٠٠مستحقة من وزارة المالیة (إیضاح) دعم

٥١,٣٤٥,٦٥٠٤١,٠٦٢,٦٤٢سلف وقروض الموظفین

٤٠,٣٠٩,١٣٤١٤,٨٦٨,٧١٨ودائع مستردة

٦,٠٢٦,٦٤٨١٠,٥٢٩,٤٣٦للموردین والمقاولینمقدمةدفعات 

٣,١٧٨,٤٦٤٣,٢٢٤,٣٠١مصروفات مدفوعة مقدمًا

١,٩٠٨,١٣٢٢,٣٧٣,٢٣٥مدینة فوائد

١٥٦,١٢٥٤,٨٤٦,٨٢٩إیرادات مستحقة

١٢٣,٩٢٣٣٨٧,٩٧١أخرىمدینة ذمم 

٣٣٩,٥٥٨,٠٠٦١٠٦,٠٥٣,٥٩٧

:)١إیضاح (
من األمانة العامة للمجلس األعلى للشؤون االقتصادیة واالستثمار بتاریخ  لتنفیذ ٢٠١٤فبرایر ١٧استلمت المجموعة خطابًا

. في المقابل ٢٠١٢دیسمبر ١١في اعتبارًاهایسري مفعولوقود إلى الخطوط الجویة القطریة والتي التسعیرة الجدیدة لتورید ال

من عامي ٥٤,٦٠٠,٠٠٠أمریكي (دوالر ملیون ١٥سوف تقوم الحكومة بتقدیم دعم سنوي بمبلغ  لایر قطري) لكًال

.٢٠١٥و٢٠١٤

نقد وأرصدة لدى البنوك١٢
٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

٨٥٠,٢٨٢٧١٠,٤٩٢بالصندوقنقد

:البنوكأرصدة لدى 
١,٩٤٦,٦٠٢,١٦٩٢,٣٠٩,٣٣٨,٥٩٦وحسابات تحت الطلبحسابات جاریة

١,٩٩٠,٢٥٠,٤١٤١,٦٢١,٣٩٤,٣٣٧ألجلودائع 

٣,٩٣٧,٧٠٢,٨٦٥٣,٩٣١,٤٤٣,٤٢٥

(٪١,٥الى ٪١یحتسب سعر الفائدة على الودائع ألجل بمعدل یتراوح بین  ) حیث سنویًا٪١,٥٠إلى ٪١,٣٠: ٢٠١٣سنویًا

.و أقلأًایومتسعینمنفترات إستحقاقلهاأن 



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما

 -٤٧ -

رأس المال ١٣
٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

:بهالمصرح

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠للسهم الواحدقطريلایر١٠سهم عادي بقیمة ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

:والمدفوعالمصدر

للسهم الواحد قطريلایر١٠سهم عادي قیمة السهم ٦٤,٩٦٨,٧٥٠

٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠سهم)٢٠١٣:٥١,٩٧٥,٠٠٠(

: ٢٠١٣(٪ ٣٠من نفس الفئة ولها حقوق متساویة. خالل السنة اصدرت الشركة األم أسهم مجانیة بنسبة األسهمإن جمیع 

لایر قطري وبما یعادل ١٩٤,٩٠٦,٢٥٠وبلغت قیمتها ٢٠١٣دیسمبر ٣١من رأس المال المدفوع كما في ٪) ٢٥

سهم) والتي تم إعتمادها من قبل ١٢,٩٩٣,٧٥٠لایر قطري وبما یعادل ١٢٩,٩٣٧,٥٠٠: ٢٠١٣سهم  (١٩,٤٩٠,٦٢٥

.٢٠١٤مارس ٣الجمعیة العامة الذي عقد في 

إحتیاطي قانوني ١٤
ألحكام قانون الشركات التجاریة القطري رقم  من ٪١٠تحویل نسبة یجباألم ةللشركوالنظام األساسي ٢٠٠٢لسنة ٥وفقًا

من ٪٥٠یجوز إیقاف التحویالت عندما یبلغ األحتیاطي القانوني .حتیاطي القانونيإلى اإلالربح السنوي للشركةصافي 

إن األحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع اال في الحاالت التي نص علیها قانون الشركات التجاریة رقم رأس المال المدفوع.

. ٢٠٠٢لسنة ٥

.لوقودیتضمن اإلحتیاطي القانوني رصید إحتیاطي قانوني یتعلق بالشركات التابعة 

لایر١,٩٩٣,٠٨٣: ٢٠١٣لایر قطري إلى االحتیاطي القانوني (٣٥,٥٢٨,٨٤١، حولت المجموعة مبلغ ٢٠١٤خالل سنة 

٪ من رأس المال المصدر والمدفوع. ٥٠حیث بلغ بنتیجتها االحتیاطي القانوني قطري)



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما

 -٤٨ -

للموظفینمكافأة نهایة الخدمة١٥

خالل السنة كما یلي:للموظفینحركة مخصص مكافأة نهایة الخدمة

٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

٦٦,٠٣٩,٩٩٨٥٥,١٣٤,٧١٦ینایر١الرصید في 

٢٠,٩٩٥,٨٢٨١٥,٤٦٢,٨٥٥المخصص خالل السنة

)٤,٥٥٧,٥٧٣()١٠,٧٤٠,٩٧٣(خالل السنةمكافأة نهایة الخدمة المدفوعة

٧٦,٢٩٤,٨٥٣٦٦,٠٣٩,٩٩٨دیسمبر٣١الرصید في 

دائنون تجاریون وذمم دائنة أخرى ١٦
٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري
(معدله)

٢,١١٣,١٧٣,٢١٥٢,٦٤١,٨١٢,٧٩٦)٢٢ذمم دائنة لطرف ذو عالقة (إیضاح 

٩٥٩,٢٩١,٤١٣٨٢,٦١١,٤٢١الدفعمصروفات مستحقة

٩١,٨٥١,٧٨٧٧٧,١٢٣,٢٨٥مقاولین و موردین ذمم 

٧٩,٨١٣,٢٦٤٦٤,٥٨٧,٥٤١دائنةتوزیعات أرباح 

٤٠,٥٩١,٩٨٥٥٠,٢٨٧,٤٩٥دائنةمبالغ محتجزة 

٢٥,٨١٣,٢١٣١٧,٩٤٧,٣٨٢أخرىمن جهاتودائع

١٤٧,٦٢٣,٢١٠٤٨,٠٨٢,٢٧٧ذمم دائنة أخرى

٣,٤٥٨,١٥٨,٠٨٧٢,٩٨٢,٤٥٢,١٩٧



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما

 -٤٩ -

االیرادات١٧
٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

(معدلة)

١٢,٧٣٢,٣١٠,٥٣١١١,٤٥٦,٨٤٥,٧٩٩ایرادات بیع منتجات الوقود

١,٤١٩,٨١٧,٩٣٩٩٧٢,٦٨٦,٣٩٥محطات البنزینمن مبیعات 

٢٨٢,٢١٦,٧٥٤٢٣٦,٠٣٤,٠٦١ایرادات النقل والتخزین 

١٣٦,٦٩٨,٧٧٤١٢,٤٥١,٣٥٠خرىأایرادات بیع زیوت ومواد 

٥٠,٠٨٤,١٢٩٥١,١٥٠,٣٥٠خدمات الفحص الفني ایرادات

١٤,٦٢١,١٢٨,١٢٧١٢,٧٢٩,١٦٧,٩٥٥

أخرىإیرادات ١٨
٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

-٦٣,٣٦٨,٩٢٨ربح من استبعاد موجودات مالیة متاحة للبیع

-٥٤,٦٠٠,٠٠٠)١١حكومي (إیضاح دعم

٤٩,٤٩٣,٠٤٨٢٨,٢٩٩,٧٨٠إیرادات توزیعات أرباح 

٣٨,٥٨٥,٢١٠٣٤,٩٥٨,٨١٧إیراد إیجار سیارات نقل الوقود

٣٦,٩٨٦,٩٨٧٣٤,٤٢٢,٤٦١إیرادات فوائد 

١٩,٦٥٢,٩٩٦٢٨٠,٦٠٤یجار اإلاتإیراد

١٩,٥٤٧,٥٦٩١٣,٣٢٠,٩٧٦إیراد إیجار سفن نقل الوقود

٥٢,٦٥٢,٢٤١٢٥,٢٠١,٥٠٤إیرادات متنوعة

٣٣٤,٨٨٦,٩٧٩١٣٦,٤٨٤,١٤٢



) ش.م.ق"وقود"شركة قطر للوقود (

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما

 -٥٠ -

مصروفات عمومیة وٕاداریة١٩
٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

٤٣٠,٥٧٤,٠٧١٣٩٤,٤٠٨,٢٣٤تكالیف الموظفین 

١٥٢,٩٣٧,٢٩٥١٣٧,٣٨٩,٠٩٥هالكستإ

٧٥,٦٦٧,١٨٢٢٩,١٦٠,٢٦٧مكافآت 

٤٧,٣١٨,١٥٨٢٧,٢٩٤,٠٠٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

٢٦,٤٤٦,٦٩١١٤,١١٥,٧٠٠مصروفات تأمین

٢٠,٩٩٥,٨٢٨١٥,٠٠٢,٧٠٠مصروفات مكافأة نهایة الخدمة 

١٩,٥٤٠,٣٦٢١٤,٢٥٧,٩٢١إعالنات وأشتراكات

١٥,٦٢٤,٣٦٩٦,٤٠٦,٤٦٤خدماتمصروفات 

١٣,٠٦٢,٠٤٢١١,٨٧٨,٠٧٣مصروفات إتصاالت 

٩,٤٠٠,٩١٥٦,٩١٥,٧٧٦مصروفات سفن

٧,٠٨٤,١٢٠٦,٤٥١,٤٥١مصروفات إیجار 

٥,٧٤١,٢٦٦٨,٦٦٨,٦٦١الناقالتتشغیل أسطولمصروفات 

٤,٩٥٠,٩٠٧٤,٥٤٠,٠١٢الجوازات والهجرةمصروفات 

١,٩٣٥,٣٣٩٣,١٣٦,٧٧٣مصروفات سفریات

١,٢٢١,٥٤٠٤,٢٠٠,٤٧٩مصروفات التقاعد والمعاشات

٨٤٧,٠٩٧١,٤١٣,٦٨٠تدریب وتوظیف العاملین 

٦٠٦,٩٧٢٣,٧٩٤,٧٧٩مصروفات جمركیة

٢٥٠,٦٢٦٧٦,٥٢٤الذمم المدینة المشكوك فیها مخصص مصروفات

٢٧,٨٦٩,٢٧٥-شطب ذمم مدینة

٨٩,٥١٩,٨٩٤٥٩,٧١٣,٥٢٤مصروفات عمومیة وٕاداریة أخرى

٩٢٣,٧٢٤,٦٧٤٧٧٦,٦٩٣,٣٨٨
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما
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سهمعلى الالعائد٢٠
یحتسب العائد المخفف على السهم بتقسیم صافي الربح العائد إلى المساهمین في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد 

سیتم إصدارها على تحویل جمیع األسهم األسهم القائمة خالل السنة باالضافة إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم التي 

.العادیة المحتملة المخففة إلى أسهم عادیة

في حساب العائد األساسي والعائد المخفف صافي الربح والمتوسط المرجح لعدد األسهم المستخدمة یعكس الجدول التالي 

على السهم: 

٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

(معدلة)

١,١٣٢,٨٢٩,٩٠٧١,١٢٢,٩٣٩,١٨٩األم للسنةالشركة العائد إلى مساهميصافي الربح 

٨٤,٤٥٩,٣٧٥٨٤,٤٥٩,٣٧٥(إیضاح)السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

١٣,٤١١٣,٣٠)للسهملایر قطريالعائد األساسي والمخفف للسهم (

.للسهمالربح األساسيیعادلالمعدل للسهم الربحوقت خالل السنة, لذا فإن يال توجد اسهم مخففة محتملة قائمة في أ

إیضاح:
، أصدرت المجموعة أسهم ٢٠١٤وخالل سنة . ٢٠١٢تتعلق بسنةأسهم مجانیة المجموعةرت د، أص٢٠١٣خالل سنة 

لیعكس تأثیر هذه ٢٠١٣دیسمبر٣١كما في ألسهم ، تم تعدیل العائد على اوكنتیجة لذلك. ٢٠١٣مجانیة تتعلق بسنة 

المعاملة.

المتوسط المرجح لعدد األسهم كما یلي:تم إحتساب

٢٠١٤٢٠١٣

٦٤,٩٦٨,٧٥٠٥١,٩٧٥,٠٠٠األسهم المؤهلة في بدایة الفترة

١٢,٩٩٣,٧٥٠-٢٠١٣أثر األسهم المجانیة لسنة 

٢٠١٤١٩,٤٩٠,٦٢٥١٩,٤٩٠,٦٢٥أثر األسهم المجانیة لسنة 

٨٤,٤٥٩,٣٧٥٨٤,٤٥٩,٣٧٥القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 
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٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما
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توزیعات األرباح ٢١

جمالي إلایر قطري للسهم ب١٠على توزیع المساهمونوافق ٢٠١٤مارس ٣بتاریخ العامةالجمعیةفي اجتماع

٪٢٥باإلضافة إلى ، ٢٠١٣أرباح عام صافيیتم توزیعها منتوزیعات أرباح نقدیةفي شكل لایر قطري ٦٤٩,٦٨٧,٥٠٠

) ٪٢٥: ٢٠١٣(٪ اسهم مجانیة٣٠و لایر قطري ٥١٩,٧٥٠,٠٠٠لایر قطري بإجمالي ١٠: ٢٠١٣(مجانیةشكل أسهم في

.١٣كما هو موضح في إیضاح 

. ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في لایر قطري٧٦٠,١٣٤,٣٧٥جمالي إلایر قطري للسهم ب٩إقترح مجلس اإلدارة توزیع

سوف یتم عرض توزیعات األرباح المقترحة على إجتماع الجمعیة العامة للموافقة علیها.

معامالت مع أطراف ذات عالقة ٢٢
المجموعة والشركاتفي أعضاء مجلس االدارة وكبار موظفي اإلدارة و الرئیسین المساهمینفيتمثل األطراف ذات العالقةت

إدارة مجلسمن جانبالمعامالت. یتم اعتماد سیاسات وبنود التسعیر لهذه مالك رئیسینیعتبر فیها هؤالء االطراف ي الت

المجموعة.

أرصدة مستحقة من اطراف ذات عالقة

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريقطريلایر لایر قطريلایر قطري

--٣٦,٨١١,٨٥٥٣٤,٨١٣,٨٦٣راس غاز
--١٩,٤٤٤,٦٨٤١٧,٤٣٨,٧٦٥) قطر غازقطر للغاز المسال المحدودة (

--١,٢٧١,٧٦٢٦٢٥,٧١٧أمواج لخدمات التموین 
--٣,٥٨٥,٤٧٣٣,٩٩٧,٤٠١الخلیج العالمیة للحفر ش.م.ق

--٣,١٦٥,٤٢٩١,٥٤٥,٧٠١ش.م.قالخلیجهیلكوبتر
--٨٤٧,٦٨٩٩٣٣,٧٥٣لومنیوم قطر ش.م.قأ

--٧٧٩,٠١٨٤٠٧,٤٧٦ش.م.ق.مالمحدودة شركة قطر للبتروكیماویات 
--٥٦٣,٠٩٦٣٧٩,٤٧١قطر ستیل ش.م.ق

--٢٠٧,٦٧٠١٣٣,٣٥٢شركة قطر لألسمدة ش.م.ق.م
--٦٦٣,٢٣٨٩٧٧,٣٩٨شركة قطر لإلضافات البترولیة المحدودة ش.م.ق.م

--٣٧٦,٤٤٧٤٦٠,٠٤٦شركة قطر للكیماویات ش.م.ق
--٢٣٥,٦٦١-أوریكس جي تي إل

--٥٢,٩٢٩-شركة الشاهین لخدمات اآلبار
--٦٠,٢٩١-شركة سیف المحدودة
--٣٤,٥٨٨-شركة غزال ش.م.ق

--١,١٣٧,٥٢٤-كاتیكس المحدودة
--٥٣,٤١٢-شركة قطر القابضة

٢,١١٣,١٧٣,٢١٥٢,٦٤١,٨١٢,٧٩٦--قطر للبترول

٦٧,٧١٦,٣٦١٦٣,٢٨٧,٣٤٨٢,١١٣,١٧٣,٢١٥٢,٦٤١,٨١٢,٧٩٦
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تتمة-معامالت مع أطراف ذات عالقة ٢٢

وهو عبارة عنرصید الحساب الجاري مع شركة قطر للبترول فيأعالهالمستحق إلى أطراف ذات عالقةمثل المبلغتی

فوائد.أعاله خالي من الدفتري. إن الرصید الاتممشتریات العادیة ومعامالت خدال

القریب.نها تستحق في المستقبلأحیث متداولةالمطلوبات الضمن بند بترول للقطر تم تسجیل المبلغ المستحق لصالح 

معامالت مع أطراف ذات عالقة 

ت مع أطراف ذات عالقة كما یلي :على معامالیشتملالموحدبیان الدخل 

٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

الطرف ذو العالقة وطبیعة المعاملة
١٥١,٢٤٧,٢٣٣١٠٢,٢١١,٢٧٣مبیعات -قطر للبترول

١٠,٥٤٤,٣٨٣,٦١٦٩,٩٣٦,٨١٩,٥٣٩مشتریات–قطر للبترول 

تمت قدالمشتریات من قطر للبترولوبینماالسوق الحرأساستمت على قد قطر للبترول التى تمت لصالح إن المبیعات

دارة المجموعة.إمن قبل المعتمدةطبقا لشروط التعاقد 
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تتمة–معامالت مع أطراف ذات عالقة ٢٢

أحكام وشروط التعامالت مع األطراف ذات العالقة

القائمة. هذا وتعتبر األرصدة لشروط تعادل تلك السائدة في السوقألطراف ذات العالقة وفقا لالمبیعات تتم
وجد أى ضمانات مقدمة أو توال. نقدًاتحصیلها وتسویتهافى نهایة السنة غیر مضمونة وال تحمل فوائد ویتم 

٣١. بالنسبة للسنة المنتهیة العالقةمستلمة ألى من الذمم المدینة أو الدائنة الخاصة بأى من األطراف ذات 
فى الذمم المدینة المتعلقة بالمبالغ المستحقة على األطراف إنخفاض، لم تسجل المجموعة أى ٢٠١٤دیسمبر 

) هذا التقییم كل سنة مالیة من خالل فحص الوضع المالى جعة تتم مرا: ال شىء). ٢٠١٣ذات العالقة 
.ارس الطرف ذو العالقة فیه أعمالهالعالقة وكذلك السوق الذى یميللطرف ذ

دارة العلیا إلامكافآت 

٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

٤٥,٥٧٣,٦١٦٢٤,٧٥٠,٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

١,٧٤٤,٥٤٢٢,٣٥٠,٥١١لجان أخرىبدالت 

٣٣,٠٤١,٣٦٨١٩,٤٤٧,١١٨رواتب ومزایا قصیرة األجل

٩٤٧,٧٠٤٩٠٢,٥٧٦مكافآت بعد التعیین

٨١,٣٠٧,٢٣٠٤٧,٤٥٠,٢٠٥

المعلومات القطاعیة٢٣
الفني للسیارات والنقل بصورة أساسیة في مجاالت بیع وتوزیع منتجات النفط المكرر والفحص تمارس المجموعة عملیاتها 

خالل بیع وتوزیع منتجات النفط المكرر.نتجت منإیرادات المجموعة معظمن إ.البحري

وٕان العملیات بالمملكة العربیة السعودیة ال تعتبر أساسیة أو ذات قیمة إن القطاع الجغرافي للشركة داخل دولة قطر فقط.

جوهریة لیتم إعتبارها قطاع جغرافي مستقل.

كبدأرباح أو تأكتسابتتم من خاللهايالتاألعمالأنشطة الذي یمثل جزء من المجموعة القطاع التشغیلي هو إن 

ذلك مصروفات ،  المبیعات بین أخرى من المجموعة طرافمع أبالمعامالتاألرباح والمصروفات المتعلقة متضمنًا

لشروط السوق السائدة العضو من قبلإن نتائج جمیع قطاعات التشغیل یتم مراجعتها بصفة دوریة القطاعات تعد وفقًا

أدائه وضمان توفر معلومات مالیة منفردة لكل تقییمعلى القطاع و الموارد حول توزیعللمجموعة إلتخاذ قرارات المنتدب 

.قطاع
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تتمة- المعلومات القطاعیة٢٣

تم التي وكذلكبصورة مباشرة إلى القطاع تخصیصهاتم بنود تتضمن العضو المنتدبیتم تقدیمها إلى التيإن نتائج القطاع

موجودات الشركة (الفرع الرئیسي للمجموعة) و تتكون بشكل رئیسي منالموزعةالبنود غیر على أساس معقول . توزیعها

مصاریف الفرع الرئیسي.

مكررةمنتجات بترولیة٢٠١٤

فحص فني 

للمركبات

اإلجمالي

٢٠١٤
لایر قطريلایر قطريلایر قطري

١٤,٥٧١,٠٤٣,٩٩٨٥٠,٠٨٤,١٢٩١٤,٦٢١,١٢٨,١٢٧خارجیةرادات یا

٦,٩٨٥,٩٥٢,٢٢٥-٦,٩٨٥,٩٥٢,٢٢٥القطاعات بینإیرادات

١,١٩٧,٦١٤,٨٥٦١٥,٣٨٦,٥٥١١,١٢١,٠٠١,٤٠٧المعلنةأرباح القطاع

١٠,٣٨٥,٤٥٢,٦٥٦١٦٨,٣٥٣,٦٧٤١٠,٥٥٣,٨٠٦,٣٣٠المعلنةالقطاعموجودات

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٣

١٢,٦٧٨,٠١٧,٦٠٥٥١,١٥٠,٣٥٠١٢,٧٢٩,١٦٧,٩٥٥اإلیرادات الخارجیة

٦,٢٨٦,٩٥١,٢٩٣-٦,٢٨٦,٩٥١,٢٩٣إیرادات بین القطاعات 

١,١٨٤,٠٦٨,٨٩٩١٩,٩٣٠,٨٢٧١,٢٠٣,٩٩٩,٧٢٦المعلنةأرباح القطاع

٩,٣٨٨,٨١٥,٤٢٣١٥٦,٢٨٩,٤٢٨٩,٥٤٥,١٠٤,٨٥١المعلنةالقطاعموجودات
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محتملةمطلوباتو التزامات٢٤

مستأجركالمجموعة -تشغیليإلتزامات إیجار

ات لهذه اإلیجار اإلفتراضيمعدل العمر ویبلغالسكنیة.لعقاراتقامت المجموعة بإستئجار أراضي محددة وبعض ا
في العقد. ال یوجد قیود على المجموعة في الدخول في التجدیدسنوات مع عدم وجود خیارثالث إلى خمسمن 

هذه اإلیجارات.

دیسمبر ٣١قابلة لإللغاء كما في عقود اإلیجارات التشغیلیة غیر الحد األدنى لإلیجارات الدائنة المستقبلیة في
كما یلي:٢٠١٤

٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

١٢,٩٢٧,٢٢٠٦,٣٦٠,٣٤٧خالل السنة

١٩,٥٣٠,٤٥٧١٨,٦٠٠,٤٣٦سنوات٥بعد سنة ولیس أكثر من 

٣٣,٤٦٧,١٥٤٣١,٨٧٣,٤٨٠سنوات٥أكثر من 

٦٥,٩٢٤,٨٣١٥٦,٨٣٤,٢٦٣

مؤجركالمجموعة –إلتزامات إیجار تشغیلي
للسكان المحلیین ومشاریع مشتركة خزانات الدیزلو المجموعة بتأجیر محال تجاریة في محطات الوقود ، لقد قامت 
.سنةأقل من فترة متبقیة ولهاقابلة لإللغاء هذه العقود غیر .دولیینوعمالء 

لظروف هخالللمؤجر منیسمح لًاجارات بندهذه اإلیعقود كل تتضمن  زیادة قیمة اإلیجار على أساس سنوي وفقًا
السوق.

٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

٨٧,٢١٦,٦١٨٦٨,٤٧٠,٠١٨خالل السنة
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تتمة- محتملة مطلوباتالتزامات٢٤

إلتزامات رأسمالیة
٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠١٧١,٩٥٩,٦٨٨إلتزامات رأسمالیة (إیضاح)

:إیضاح

تتمثل اإللتزامات الرأسمالیة لسنة و ، : خمسة)٢٠١٣(٢٠١٤سنةمحطات بترول خاللخمسة ة بناءأتمت المجموع
(٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠مبلغ في٢٠١٤ محطات بتروللایر قطري) یخص بناء خمسة ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٣لایر قطري 

مستودع جدید لایر قطري) یخص بناء ٤٦,٩٥٩,٦٨٨: ٢٠١٣(لایر قطري١٢,٨٢٦,٠٠١ومبلغ : ثمانیة)٢٠١٣إضافیة (
الصناعیة.منطقةفي ال

محتملةاإللتزامات ال
٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

٥٩,٤٠٠٥٩,٤٠٠ضمانات بنكیة

١٦,٤٥٥,٠١٤١٣,٤٥٥,٧٠٠إعتمادات مستندیة

المذكورة أعاله والتي نشأت في اإلعتمادوخطاباتال تتوقع إدارة المجموعة نشوء التزامات جوهریة عن الضمانات البنكیة 
.المجموعةألعمالاالعتیاديإطار النشاط 
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إدارة المخاطر المالیة ٢٥

تشتمل المطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة ، باستثناء المشتقات ، على ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى وعقود 

المالیة هو الحصول على تمویل لعملیات المجموعة وتوفیر الضمانات ضمانات مالیة. الغرض األساسي لهذه المطلوبات 

لدعم عملیاتها. ولدى المجموعة موجودات مالیة مختلفة مثل ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى ونقد وودائع قصیرة 

ل في معامالت األجل، وهي ناتجة مباشرة من عملیات المجموعة. كما تحتفظ المجموعة باستثمارات متاحة للبیع وتدخ

المشتقات المالیة.

إن المخاطر الرئیسیة الناشئة من األدوات المالیة للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یقوم 

مجلس اإلدارة بمراجعة السیاسات والموافقة علیها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر ، والتي تتلخص فیما یلي:

مخاطر السوق

، مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة وأسعار ر السوق هي مخاطر التغیرات في أسعار السوقمخاط

المالیة. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة أدواتهاقیمةإیرادات المجموعة أوعلى ستؤثر والتي األسهم

والحصول على أفضل العائدات في نفس الوقت.التعرض لمخاطر السوق ضمن معاییر مقبولة

المبالغإن.حیث ال تتعرض المجموعة لمخاطر جوهریة لصرف العمالت األجنبیةفصاح عن تحلیل الحساسیة لم یتم اإل

.في أدنى حد لها وذلك فى تاریخ بیان المركز الماليبالعمالت األجنبیة والذمم الدائنةمستحقة الدفع 

األسهمأسعار مخاطر 
مؤشرات ىوذلك بسبب التغیر فلألسهمنخفاض في القیمة العادلة إلللزیادة / التعرضخطر يهمخاطر أسعار األسهمإن 

.ةوالتي تعتبر جزء من المحافظ اإلستثماریة للمجموعلشركات أخرى إلستثمارات في أدوات حقوق ملكیة اأسعار

والمصنفة ة لإلستثمارات في أدوات الملكیةمن القیمة العادل٪١٠كنتیجة للتغیر بمقدار أسعار األسهمالتأثیر على تم تقییم

كما یلي :لبیعكموجودات مالیة متاحة ل

١٠٪

زیادة

١٠٪

نقص

لایر قطريلایر قطري

١٤٠,٦٢٣,٩٦٣(٢٠١٤١٤٠,٦٢٣,٩٦٣(

٩٩,٠٣٦,٦٦٤(٢٠١٣٩٩,٠٣٦,٦٦٤(
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تتمة  –إدارة المخاطر المالیة ٢٥

مخاطر معدل الفائدة 

المطلوبات المالیة غیر محملة بفوائد ، ونتیجة بینما تكون كلإن أغلبیة الموجودات المالیة للمجموعة غیر محملة بفوائد. 

زیادة في النقد ر أيیتم إستثمافي معدالت أسعار الفائدة. للتقلباتال تخضع ألي خطر جوهري نتیجة المجموعةلذلك فإن 

المالیة ةاألدالذلك فإن الودائع الثابتة مع البنوك هي في ودائع ثابتة بمعدالت فائدة قصیرة األجل. وطبقًاوما في حكمه 

.تحمل فوائدي تالوحیدة ال

اإلجماليحمل بفوائدال یحمل بفوائدی
لایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٤
موجوداتال

٦٧,٧١٦,٣٦١٦٧,٧١٦,٣٦١-من أطراف ذات عالقةأرصدة مستحقة 
٢,٦٦٠,٢٧٦,٢١٠٢,٦٦٠,٢٧٦,٢١٠-قبضوأوراق ذمم تجاریة مدینة
٣,٩٣٦,٨٥٢,٥٨٣-٣,٩٣٦,٨٥٢,٥٨٣أرصدة في البنوك

٣,٩٣٦,٨٥٢,٥٨٣٢,٧٢٧,٩٩٢,٥٧١٣,٤٢٩,٨٣٧,٣٣٩
مطلوباتال

١,٣١٦,٦٦٤,١٢٤١,٣١٦,٦٦٤,١٢٤-ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 
٢,١١٣,١٧٣,٢١٥٢,١١٣,١٧٣,٢١٥-عالقةوذلطرفمستحقرصید

-٣,٤٢٩,٨٣٧,٣٣٩٣,٤٢٩,٨٣٧,٣٣٩

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٣
موجوداتال

٦٣,٢٨٧,٣٤٨٦٣,٢٨٧,٣٤٨-من أطراف ذات عالقةأرصدة مستحقة
٢,٣٨٠,٩٣٩,٢٧٥٢,٣٨٠,٩٣٩,٢٧٥-وأوراق قبضذمم تجاریة مدینة
٣,٩٣٠,٧٣٢,٩٣٣-٣,٩٣٠,٧٣٢,٩٣٣أرصدة في البنوك

٣,٩٣٠,٧٣٢,٩٣٣٢,٤٤٤,٢٢٦,٦٢٣٦,٣٧٤,٩٥٩,٥٥٦
مطلوباتال

٣٤٣,٠٤٣,٧١٤٣٤٣,٠٤٣,٧١٤-ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 
٢,٦٤١,٨١٢,٧٩٦٢,٦٤١,٨١٢,٧٩٦-عالقةوذلطرفمستحقرصید

-٢,٩٨٢,٤٥٢,١٩٧٢,٩٨٢,٤٥٢,١٩٧

ولذلك فإن الربح أو الخسارةلم تحتسب المجموعة أي معدل ثابت للموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 

ؤثر على األرباح والخسائر.تالبیان المركز الماليمعدالت الفائدة في تاریخ التغیرات في
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تتمة  –إدارة المخاطر المالیة ٢٥

مخاطر صرف العمالت األجنبیة
التشغیلیةالعملة إنصرف العمالت األجنبیة. أسعارلتغیر قیمة األدوات المالیة نتیجة تقلبمخاطر العملة هي مخاطر 

"). ولذلك فإن اإلدارة ترى أن األمیركي("الدوالراألمیركيبالدوالر مرتبطةومعامالت النقد األجنبي الجوهریةمجموعةلل

.صرف العمالت األجنبیة في أدنى حد لهتعرض المجموعة لمخاطر 

ئتماناإل مخاطر 

بالتزاماتها العمیل أو األداة المالیة عدم وفاءفي حالة ئتمان هي مخاطر الخسارة المالیة للمجموعة مخاطر اإل

للمجموعة.ةن الذمم المدینمتنشأ أساسًاوهى التعاقدیة

أقصى قدر من التعرض لمخاطر إنئتمان. الحد األقصى لمخاطر اإلفيالقیمة الدفتریة للموجودات المالیةتمثل ت

:هيئتمان في تاریخ التقریراإل

الدفتریةالقیمة

٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

٦٧,٧١٦,٣٦١٦٣,٢٨٧,٣٤٨ذات عالقةمن أطرافأرصدة مستحقة

٢,٦٦٠,٢٧٦,٢١٠٢,٣٨٠,٩٣٩,٢٧٥قبض وأوراقمدینةتجاریةذمم 

٣,٩٣٦,٨٥٢,٥٨٣٣,٩٣٠,٧٣٢,٩٣٣البنوكأرصدة لدى

٦,٦٦٤,٨٤٥,١٥٤٦,٣٧٤,٩٥٩,٥٥٦

دارة رأس المال إهیكل 

لتحدید المخاطر التي تؤثر على وحدات وذلكدارة المخاطر الداخليإتأسیس هیكل تقوم حالیا بالعمل علىإن المجموعة 

إن تقدیرات الهیكل الداخلي سوف تصادیات رأس المال.إقالعمل وعلى المجموعة ككل ، وتحدید االثر المادي على 

عدد من االختبارات (المالیة وغیر لحدد یخضعملى مستوى إلتخفیف مخاطر السیولةتوضح مقدار رأس المال الالزم 

.حول وضع رأس مال األعمالالمالیة) 

طار القانونياإل

.رقابیة في داخل دولة قطروالالقانونیة لمتطلبات لتخضع المجموعةإن عملیات 
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تتمة  –إدارة المخاطر المالیة ٢٥

مخاطر السیولة

المالیة التي یتم تسویتها بمطلوباتهالتزامات المرتبطة الوفاء باإلالمجموعة علىفي عدم قدرة مخاطر السیولة تتمثل 

توفیرمن خالل التأكد من السیولةمخاطر دارة بإالمجموعة تقوم لغ نقدیة أو موجودات مالیة أخرى.بتوفیر مباوذلك

على حد سواء ، دون تكبد خسائر والطارئةالعادیةستحقاقها، في ظل ظروف إسیولة كافیة للوفاء بالتزاماتها عند 

ضرار بسمعة المجموعة.غیر مقبولة أو اإل

المخاطر الهامةتركز
عند اشتراك عدد من األطراف ذان المصلحة في نشاطات متماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة التركزاتتنشأ 

الجغرافیة ، أو عندما یكون لها نفس الخصائص االقتصادیة والتي تتسبب في أن تتأثر تلبیة قدرتها لاللتزامات 

إلى الحساسیة النسبیة التركزاتشیر التعاقدیة بصورة متشابهة من خالل التغیرات االقتصادیة والسیاسیة أو غیرها. ت

ألداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على صناعة معینة.

حفاظ على محفظة لالمخاطر الهامة، تتضمن سیاسات وٕاجراءات المجموعة ارشادات محددة لتركزبغرض تفادي 

لك. یستخدم التحوط االنتقائي داخل مخاطر االئتمان المحددة وٕادارتها وفقا لذتركزاتمتنوعة. یتم التحكم في 

المخاطر على مستویي االرتباط والصناعة.تركزاتالمجموعة إلدارة 

في تاریخ بیان المركز المالي الموحد ، حیث أن المعدل الحالي للسیولة بالمجموعة لدى المجموعة مركز سیولة قوي 

مرة).٢,٣١: ٢٠١٣مرة (٢,١٤كان 
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تتمة  –لیة إدارة المخاطر الما٢٥

وال ، بما في ذلك مدفوعات الفائدة، إن وجدت، التعاقدیة للمطلوبات المالیة (كلها غیر مشتقة)اإلستحقاقاتفیما یلي 

المقاصة:إتفاقیاتتأثیر تتضمن

الدفتریةالقیمة٢٠١٤دیسیمبر ٣١

إجمالي التدفقات النقدیة 

أقل من سنةالمخصومةالتعاقدیة غیر 

لایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢,١١٣,١٧٣,٢١٥٢,١١٣,١٧٣,٢١٥٢,١١٣,١٧٣,٢١٥لطرف ذات عالقةأرصدة مستحقة

١,٣٤٤,٩٨٤,٨٧٢١,٣٤٤,٩٨٤,٨٧٢١,٣٤٤,٩٨٤,٨٧٢وذمم دائنة أخرىدائنةتجاریةذمم 

٣,٤٥٨,١٥٨,٠٨٧٣,٤٥٨,١٥٨,٠٨٧٣,٤٥٨,١٥٨,٠٨٧

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٣دیسیمبر ٣١

٢,٦٤١,٨١٢,٧٩٦٢,٦٤١,٨١٢,٧٩٦٢,٦٤١,٨١٢,٧٩٦لطرف ذات عالقةأرصدة مستحقة

٣٤٠,٦٣٩,٤٠١٣٤٠,٦٣٩,٤٠١٣٤٠,٦٣٩,٤٠١وذمم دائنة أخرىدائنةتجاریةذمم 

٢,٩٨٢,٤٥٢,١٩٧٢,٩٨٢,٤٥٢,١٩٧٢,٩٨٢,٤٥٢,١٩٧

إدارة مخاطر رأس المال

إن سیاسة المجموعة في إدارة رأس المال هي اإلحتفاظ بقدرة المجموعة على العمل على أساس مبدء اإلستمراریة التي تمكنها 

من تقدیم أفضل العائدات للمساهمین ومنافع للمعنینن األخرین واإلحتفاظ بهیكل رأس مالي مناسب للتقلیل تكلفة رأس المال.

. یتكون هیكل رأس المال للمجموعه من رأس المال المصدر واإلحتیاطات ٢٠١٣من سنة ككل لم تتغیرالمجموعةإن سیاسة 

واألرباح المدورة.

دوري. تأخذ اإلدارة في اعتبارها تكلفة رأس المال والمخاطر المتعلقة بها بشكلیتم مراجعة هیكل رأس المال من قبل اإلدارة 

كجزء من هذه المراجعة.

، إن هذا المعدل یتم إحتسابه عن طریق قسمة صافي الدیون على نسبة مدیونیة رأس المالیتم مراقبة رأس المال من خالل 

وما فى حكمهناقصا النقد ذمم دائنة وأرصدة مستحقة كإجمالي . یتم إحتساب صافي الدیون كإجمالي إجمالي رأس المال 

.الموحدفي بیان المركز الماليموضحملكیة كما هو الحقوقكإجماليویتم إحتساب إجمالي رأس المال 
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تتمة  –إدارة المخاطر المالیة ٢٥

تتمة-إدارة مخاطر رأس المال

٢٠١٤٢٠١٣

ریل قطريلایر قطري

٣,٩٣٧,٧٠٢,٨٦٥٣,٩٣١,٤٤٣,٤٢٥وما في حكمهالنقد 

)٢,٩٨٢,٤٥٢,١٩٧()٣,٤٥٨,١٥٨,٠٨٧(ذمم دائنة وأرصدة مستحقة 

٤٧٩,٥٤٤,٧٧٨٩٤٨,٩٩١,٢٢٨الفائض في النقد وما في حكمه عن قیمة الدین 

هما فى حكمو ادة النقد نتیجة زیوذلك تمویل عملیاتها وأنشطة اإلستثمارفي نسبة مدینونیة رأس المالالمجموعةال تستخدم 

أعاله .موضحعن الدیون كما هو 

٢٠١٣دیسمبر ٣١أهداف وسیاسات وعملیات إدارة رأس المال خالل السنوات المنتهیة في لم تحدث أیة تغییرات في 

.٢٠١٤و

عدیالتت٢٦
من قطر للبترول یشیر إلى قرار المجلس األعلى ٢٠١٤دیسمبر ٣١خالل السنة المنتهیة في  ، استلمت المجموعة خطابًا

معادلة السعر المطبقة على أسعار وقود الطائرات التي بیق("المجلس األعلى") حول تطللشؤون االقتصادیة واالستثمار

على هذا الخطاب، یجب أن  تتقاضاها شركة قطر لوقود الطائرات (كیو جیت) (شركة تابعة) للخطوط الجویة القطریة. بناًء

من یتم تطبیق معادلة السعر الحتساب وقود الطائرات  .٢٠١٣ابتداًء

ا یلي:كان تأثیر تطبیق معادلة السعر كم

لایر قطري وانخفاض في األرصدة ١٢٨,١٦٦,٠٩٧بمبلغ ٢٠١٣دیسمبر ٣١في االیرادات للسنة المنتهیة في انخفاض

لایر قطري وكذلك شطب انخفاض قیمة الذمم المدینة للسنة ١٥٦,٠٢١,٦١٢بمبلغ ٢٠١٣دیسمبر ٣١المدینة كما في 

. لایر قطري٢,٣٨٧,٣٣٤وانخفاص ارصده دائنه بمبلغ لایر قطري٢٧,٨٥٥,٥١٥بمبلغ ٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتهیة في 

وانخفاض العائد على السهم بمبلغ لایر قطري١٥٣,٦٣٤,٢٧٨فقد انخفضت األرباح المدورة بمبلغ التعدیل ونتیجة لذلك 

.لایر قطري١,١

أرقام المقارنة٢٧
. ٢٠١٤مع أرقام سنة االستمراریةأمبدریا للمحافظة على متى كان ذلك ضرو ٢٠١٣األرقام المعروضة لسنة تصنیفأعید 

أي أثر على الدخل الشامل أو إجمالي حقوق الملكیة لسنة المقارنة. التصنیفبرغم ذلك فإنه لیس إلعادة 


