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        تقرير بيت اخلربة املايل آرنست ويونجتقرير بيت اخلربة املايل آرنست ويونجتقرير بيت اخلربة املايل آرنست ويونجتقرير بيت اخلربة املايل آرنست ويونج    نبذه خمتصره عننبذه خمتصره عننبذه خمتصره عننبذه خمتصره عن

        بتقييم شركتيبتقييم شركتيبتقييم شركتيبتقييم شركتي

        قطر للفحص الفنيقطر للفحص الفنيقطر للفحص الفنيقطر للفحص الفني    –قطر للوقود قطر للوقود قطر للوقود قطر للوقود 

        ٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب     ٣١٣١٣١٣١كما يف كما يف كما يف كما يف 

        

        

        



٢ 

 

        بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم                         

 

        ::::فكرة الدمجفكرة الدمجفكرة الدمجفكرة الدمج

�ت ��	ة ا����ج 	آ� �
	 ����� ا���� �� 	آ� �
	 �����د �ر'&� %��ء #�" ) و��د(�

ا�
	�+5 و�&�درة ����4 وز1	 ا���3+� ووز1	 ا�0./�د وا�.-�رة %���آ��� ح+* (&��رت ا���	ة 

�5 @7ل �6آ	ة (��ه= ح�دت ا0>�ر ا��4م ��34+� ا���: وا�9
�ات وا�3	اح8 ا�7ز�� �.��+6ة 

و�H4 ا�63آ	ة �5 ادارة ، F� A�.1 �3% اCDE ا�����B+� وAB�1 ا�3/��� ا�3�.	آ� 

  .١٧/٠٦/٢٠٠٦.+5 %.�رI1 ا��	آ

        ::::التكليفالتكليفالتكليفالتكليف

�د و��
 ����� ا���� ��� ����� �� ا���
ة ا����� ا������ ���� 
أ��$ أدارة !
آ�� ��

�ل ا�� ا�$��* ا�(���* " أرن( وی�ن&" ,����3* �$��2 أ,�ل وخ0�م ا�.
آ���- ��

      .و��;ی; م�;ل ا����دل ٢٠٠٨دی(��
  ٣١ا���د�* ��5 !
آ* آ�� �4 

�5 أدارة 	آ.� " Rر�HQ و��1:" " ا�.��+O ا�/�در �&+H ا�9&	ة ا����3 ا��3��4 %��ء #�

، �
	 �����د و�
	 ����� ا����  	1�B.% T+ا� �ا��3آ� �3U3�� ة (��+6ا	ا�9& H+% أ�% �B�

ا�B+3� ا���Q+� ا��4د�� ���	آ.+5 %�D.�9ام >	B1� ا�.���Bت ا��1�B� ا���/93� �F ا%�اء 

 T+��.ت ا��V��.ا� :  

  

ان ا�.1�B	ات ا���3+� ا��اردة �� (B	1	 B)++= ا�B+3� ا���Q+� ا��4د�� �&�+� #�"  -١
 .ا�0.	ا]�ت اD�D0+� ا�.� ه� �ZQو�+� اEدارة وح�ه�

 



٣ 

 

�ح�اث و(/	��ت �= (��ث %�4 و%��.��� ��ن   -٢% A�4.) �+�&B.Q3ا� �أن ا�����43ت ا���3+
�+�&B.Q3ا� �ا��.�^: ا���3+ AB�) �+ة 0 1&�ي رأ�1 �� أ����	ا�9& H+%. 

 

أ��/�ر H+% 83# ا�9&	ة �� (�آ+� أن جF+3 ا�E.	ا]�ت ا���U� # =)	�U[ %�]�ح  -٣
 .�E.	ا]�توأن ا�.1�B	ات ا�+��3� F� =-Q�) هb6 ا

  
 

        : : : : مصادر املعلوماتمصادر املعلوماتمصادر املعلوماتمصادر املعلومات

 ����� 	
	آ.� �
	 �����د و� 5� �U+�# 8/ة %������43ت ا�.� ح	ا�9& H+% �4ن.Dأ

  ا����

        : : : : وقد متثلت تلك املعلومات يف اآلتي وقد متثلت تلك املعلومات يف اآلتي وقد متثلت تلك املعلومات يف اآلتي وقد متثلت تلك املعلومات يف اآلتي 

ا�d+3ا�+�ت ( ٢٠٠٨،  ٢٠٠٧، ٢٠٠٦ا�&+���ت ا���3+� ا�.�ر91+� ا�4��3� ����Qات  -١
 ). ��ا^= ا�.���Bت ا��1�B�، ��ا^= ا��@8 ، ا���34+� 

 

ا�d+3ا�+�ت (ا�.1�B	ات ا���3+� ا�B.Q3&�+� ��4د �5 ا���Qات وا��43ة �5 �&8 اEدارة  -٢
 �1	1�B.ا� �، ا���34+ �1	1�B.ا^= ا��@8 ا��� ،B��.ا��1	1�B.ا� �1�Bت ا���.( 

 

ا�.�Bر1	 وا�3
&�#�ت ا��3��رة �5 �&8 ا��QDZ3ت ا�����+� و'+	 ا�����+� ��   -٣
	
 .دو�� �

 

�ن ا���3ذج ا�.-�ر1�   -٤�و>&+4� ‘  واEداء ا����3 ا�.�ر�91 ، ا����3��ت �F اEدارة %
.DE �+3��4ق ا��Q�4ر ا�D�	ا(+-+�ت ا1E	ادات و�� اذا آ���4DE�% Hر ا�T.%�i أو %

ا�Q+��ر�1ه�ت ا�.���+Q� �Q��%ق B%�Dً� وح��+ً� و�B.Q&7ً أ]��� ا�" ، ا�.-�ر1� 
 .ا����+�ت ا���3

٥-  b6رات ه	و�& �1	1�B.ا� �س ������43ت ا���3+�DE8 ا��ا�E.	ا]�ت ا�.� (
 .ا�0.	ا]�ت

��.+�زات أح.��ر1�  -٦% F.3.) Hو�� اذا آ�� �آ	ا�Q+	ة ا�6ا(+� �.�C+D و���ط آ8 
 .�3جn �	ارات ح���+� أو '+	 أح.��ر1�%

  



٤ 

 

        : : : : أسلوب العملأسلوب العملأسلوب العملأسلوب العمل

 I1ا���� آ�3 ه� %.�ر ����� 	
���ص�ل ا�" ا�B+3� ا���Q+� ا��4د�� ��	آ.� �
	 �����د و�

٣١  	&3Q1ة  ٢٠٠٨د	ا�9& H+% �3.4ًا #�" ا�����43ت ا�.� ( و(���1 ��4ل ا�.&�دل ��م�

�U+�# 8/) ح�ات ا�.��+�
9��% :  

        : : : : التحليل املايل التارخيي التحليل املايل التارخيي التحليل املايل التارخيي التحليل املايل التارخيي : : : : أوالأوالأوالأوال

ح+* (= (��+8 اEداء ا����3 ���	آ.+5 �
	 �����د و�
	 ����� ا���� %��ء #�" ا�&+���ت 

  :وذ�p %.��+8  ٢٠٠٨،  ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦ا���3+� ا�.�ر+91� ����Qات 

  

��ا^= ا��@8 ا�.�ر+91� �p�. ا���Qات و(��+�B� 8رن #�" أ�Dس �Q&� %4	ض آ8 %��  -١
 .ا1E	ادات وا�3/�رO1 آ�&Q� �1�r� �5 أج���3 ا1E	ادات�5 

 

٢-  F� 5+.آ	�#	ض ��ا^= د@8 ���4� #�" أ�Dس �����4ت وا�Q�.Dرات �5 أدارة ا�
أ�	ار أن (�p ا�.71�4ت أ�s1ح+� و�+C ا�B3/�د ���U أ#�دة (&�n1 �.�^: (�ر91+� أو 

 .	 ا�+��3�1�B)	ات �B.Q&�+� و�+1�43� �B	 ���D&+� أو �+1�4	 ���B.ر1

 

(��+8 ا�d+3ا�+�ت ا���34+� ا�.�ر+91� �p�. ا���Qات �F (��+7ت ��Bر�� #�" أ�Dس  -٣
�u� �&Q(-�ه�ت وا�.t+	ات ا���U� �� %��د ا�d+3ا�+� ا���34+� @7ل ا��.	ات 

b	ات %��ء #�" ا�����43ت ا�3.�ا�	+t.ا� p�) ب�&Dأ w+[�)و �ا�.�ر91+. 

 

��4� < 5#	A1 أD.&�4د x4% ا�&��د ا�.� �+C #	ض �+dا�+�ت #��3+� (�ر91+� � -٤
��U #�7� %���34+�ت اD�DE+� أو %�#.&�راه� ��ج�دات '+	 (�+�+t� �t	ض ا��Q3#�ة 

 .�� ا�.��+7ت ا��9ص� %��.B++= وأD.9	اج ا�B+3� ا���Q+� ا��4د��

  

�رة ا�+�U أEا A%�Qاه� وا�	ة %��ء #�" ا�.��+7ت ا�.� أج	ا�9& H+% 8و�� (�ص �ا�" �+3 b7#

  :#�" ا���� ا�.��� ٢٠٠٨د3Q1&	  ٣١ا��	آ.+5 �
	 �����د و�
	 ����� ا���� آ�3 ��

  



٥ 

 

 قودقودقودقودووووقطر للقطر للقطر للقطر لل  -    أأأأ

  �5 ���+� و��د آ�3 ��% ١٠٠أن ا�B+3� ا���0+� ��/� ��ره�        

       ٣١  	&3Q1آ��.��� ٢٠٠٨د �U�# 	&41 5�31 أن:  

 )ر�1ل �
	ي   ٥.٢٣٧.٠٠٠.٠٠٠(ر�1ل �
	ي @Q3� %�+�ن و��^.�ن وD&4� وث7ث+5 ��+�ن  -

 ا�" أ�	ب ر�1ل �
	ي ه� ٢٠٠٨د3Q1&	  �٣١+3� ا�UQ= آ�3 ��  -

 )ر�1ل �
	ي ١٧٥(��^� و@Q3� وD&�4ن ر�1ل �
	ي  

        قطر للفحص الفني قطر للفحص الفني قطر للفحص الفني قطر للفحص الفني     –ب ب ب ب 

  �5 ���+� ا���� ا���� آ�3 ��% ١٠٠أن ا�B+3� ا���0+� ��/� ��ره� 

 ٣١  	&3Q1آ��.��� ٢٠٠٨د �U�# 	&41 5�31 أن:  

 ) ر�1ل �
	ي ١٣١.٠٠٠.٠٠٠(�ل �
	 ي��1^� وواح� وث7ث�ن ��+�ن ر -

ا�" أ�	ب ر�1ل �
	ي وه� ث7ث�  ٢٠٠٨د3Q1&	  �٣١+3� ا�UQ= آ�3 ��  -

 ).ر�1ل �
	ي ٣٣( �
	يوث7ث�ن ر�1ل 

  ��4ل ا�.&�دل - جـ 

  
  =      ��4ل ا�.&�دل     5,3 = 

 8%�B� واح� �5 و��د =UD ا���� ا����    ٥ ,٣أي =UD 5� =UD 

١75 
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