
 
 
 
 
  

  شركة قطر للوقود (وقود) ش.م.ق.

  المرحلية المالية المختصرة الموحدةالمعلومات 

  المنتھية في وللثالثة أشھركما في 

  ٢٠١٧مارس  ٣١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة قطر للوقود (وقود) ش.م.ق.
  

  المالية المختصرة الموحدة المرحلية  المعلومات
  ٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  كما في وللثالثة أشھر

 

 
 الصفحة  المحتويات

 ١ المرحلية المالية المختصرة الموحدةالمعلومات عن مراجعة المستقلين  تقرير مدققي الحسابات

   المالية المختصرة الموحدة المرحليةالمعلومات 

 ٢  المختصر الموحد بيان المركز المالي 

 ٣  المختصر الموحدالربح أو الخسارة  بيان

  ٤  الدخل الشامل اآلخر المختصر الموحدالربح أو الخسارة و بيان

  ٥  بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد 

  ٦ بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد 

 ١٥-٧ المالية المختصرة الموحدة المرحلية بياناتالإيضاحات حول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
  

  إلى مجلس إدارة المرحلية المالية المختصرة الموحدةالمعلومات تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
  شركة قطر للوقود (وقود) ش.م.ق.

  
  المقدمة

 وبيان، ٢٠١٧مارس  ٣١ما في") كالمجموعة(" .ق.م.ش) وقود( للوقود قطرالمرفق لشركة  المركز المالي المختصر الموحدلقد قمنا بمراجعة 
ر لتغيرات في حقوق الملكية المختصابيان و، الدخل الشامل اآلخر المختصر الموحدوبيان الربح أو الخسارة و المختصر الموحد، لربح أو الخسارةا

 ةالموحد ةالمالية المختصر البيانات حولواإليضاحات  ذلك التاريخالمنتھية في  للثالثة أشھرلتدفقات النقدية المختصر الموحد ابيان و، الموحد
  .المرحلية

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المرحلية المالية المختصرة الموحدة البياناتإن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض ھذه  التقارير " ٣٤وفقا
استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا  المرحلية المالية المختصرة الموحدةالمعلومات حول ھذه  نتيجة. إن مسؤوليتنا ھي إصدار "المالية المرحلية

  بھا.

  نطاق المراجعة

ً للمعيار الدولي  للمنشأة".  المرحلية من قبل المدقق المستقل "مراجعة المعلومات المالية ٢٤١٠إلجراءات المراجعة رقم لقد تمت مراجعتنا وفقا
لية يتتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحل

مكننا من ي. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي ال إجراءات مراجعة أخرى إلىباإلضافة 
  خالل أعمال التدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأي كمدققين. من كافة األمور الھامة التي يمكن تحديدھاب يجعلنا على علمعلى التأكيد الذي  الحصول

  النتيجة 

يتم  لم ٢٠١٧ مارس ٣١كما في  المرحليةالموحدة  المختصرةالمالية  لم يتبادر إلى عملنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات ،مراجعتنااستنادا إلى 
ً إعدادھا، من جميع الجوانب الجوھرية،   ".المرحلية المالية التقارير" ٣٤ رقم الدولي لمعيار المحاسبة وفقا

 مرأ تأكيد على

اح  رأينا علىدون التحفظ  رة البيانات المالية  على ١٨نود ان نلفت االنتباه الي االيض ح حقيقة ان لدي  المرحلية الموحدةالمختص الذي يوض
ه على المجموعةالموردين اعترضت  أحدمطالبات قائمة من  المجموعة تري اإلدارة انه ليس ھناك حاجة الي تكوين  .ھذه المبالغ لدي المورد نفس

 .المختصرة الموحدة المرحلية مخصصات لقاء ھذه المطالبات في البيانات المالية الموحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  يعقوب حبيقة  ٢٠١٧ أبريل ٢٦

  كي بي أم جي    الدوحة
  ٢٨٩سجل مراقبي الحسابات رقم   دولة قطر



      .) ش.م.قودقو(لوقود قطر لشركة 

    الموحد بيان المركز المالي المختصر 
 باللایر القطري  ٢٠١٧مارس  ٣١في كما 

 

٢ 
 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧مارس ٣١ إيضاح 
 (مدققة)  (مراجعة)   

     الموجودات
      الموجودات غير المتداولة
 ١,٧٦٩,٥١٥,٦٩٨   ١,٧٦٢,١٥٤,٨٩٢ ٥ ممتلكات وآالت ومعدات

 ٩١٣,٤٠٦,٩٦٢   ٩٠٦,٨٧٩,٣٨٩   عقاريةاستثمارات 
 ١,٦٦٧,٥٣٥,٨٦٧  ١,٧٠١,٥٥٨,٧٠٦ ٦ موجودات مالية متاحة للبيع

 ١٣٢,٩٣٥,١٣٢   ١٣٢,٩٣٥,١٣٢ ٧ الشھرة
 ٤,٤٨٣,٣٩٣,٦٥٩  ٤,٥٠٣,٥٢٨,١١٩إجمالي الموجودات غير المتداولة

   الموجودات المتداولة
  ٢٨٠,٤٩٥,٠٣٠   ٣٥١,٥٦٧,٤٣٣ ٨  مخزون

  ٤٨٤,٢٦٢,١٣١   ٦٨٥,٣٩٣,٠٦٢ (ب)١٣  مستحق من أطراف ذات عالقة
  ٢,٣٢٨,١٠٧,٢٨٧   ٩١,٧٢٣,٢٣٤,٩٦٠  ذمم تجارية مدينة

  ٥٩٥,٣٨٥,٠٨٨   ٥٩٩,٢٨٩,٩١٣   وأرصدة مدينة أخرىدفعات مقدمة 
  ٣,١٦٨,٠٣٤,٧٩٦   ٢,٥٨٢,٨١١,٨٠٣ ١٠ نقد وأرصدة لدى البنوك

  ٦٫٨٥٦٫٢٨٤٫٣٣٢   ٥٫٩٤٢٫٢٩٧٫١٧١  إجمالي الموجودات المتداولة

  ١١٫٣٣٩٫٦٧٧٫٩٩١   ١٠٫٤٤٥٫٨٢٥٫٢٩٠  إجمالي الموجودات
    

   حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية
  ٩١٢٫١٦١٫٢٥٠   ٩٩٤٫٢٥٥٫٧٦٠ ١١ رأس المال

  ٤٥٦٫٠٨٠٫٦٢٥   ٤٧٣٫٧٢٦٫٥٨٨  احتياطي قانوني
  ٣٠٫٠٧٨٫٢٣٤   ٣٠٫٠٧٨٫٢٣٤   احتياطي عام

  ١٢٥٫٥٦٨٫٧٧٨   ١٠٦٫٩٨٦٫٢٠٥   احتياطي القيمة العادلة
  ٥٫٥٠٠٫٠٥٣٫٤٢٤   ٤٫٩٣٨٫٢٥٩٫٧١٠  أرباح مدورة

  ٧٫٠٢٣٫٩٤٢٫٣١١   ٦٫٥٤٣٫٣٠٦٫٤٩٧ األمالشركةلمساھميالمنسوبة الملكية حقوق إجمالي
  ٢٥٨٫٤٩٥٫٧٣٩   ١٩٢٫١٩٤٫٥٣٢  غير مسيطرة حصص

  ٧٫٢٨٢٫٤٣٨٫٠٥٠   ٦٫٧٣٥٫٥٠١٫٠٢٩  إجمالي حقوق الملكية

      المطلوبات
     المطلوبات غير المتداولة

  ١٣٦٫٤١٢٫١١٦   ١٦٩٫١٦٥٫٧٦٦   مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
  ١٣٦٫٤١٢٫١١٦   ١٦٩٫١٦٥٫٧٦٦المطلوبات غير المتداولة إجمالي

      المطلوبات المتداولة
  ٤٩٧٫٧٨٨٫٥٣٦   ٧١٢٫٨٥٢٫٠٠٩  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

  ٣٫٤٢٣٫٠٣٩٫٢٨٩   ٢٫٨٢٨٫٣٠٦٫٤٨٦ (ج)١٣ مستحق ألطراف ذات عالقة

  ٣٫٩٢٠٫٨٢٧٫٨٢٥   ٣٫٥٤١٫١٥٨٫٤٩٥   إجمالي المطلوبات المتداولة

  ٤٫٠٥٧٫٢٣٩٫٩٤١   ٣٫٧١٠٫٣٢٤٫٢٦١  إجمالي المطلوبات

  ١١٫٣٣٩٫٦٧٧٫٩٩١   ١٠٫٤٤٥٫٨٢٥٫٢٩٠   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 
  
  

  المجلس: عن نيابة عليھاووقع  ٢٠١٧ أبريل ٢٦ بتاريخالمختصرة الموحدة المرحلية  المالية البيانات ھذهاعتمد مجلس اإلدارة 
 

   
------------------------------------------    --------------------------------------     ------------------------------ 

  الھدفة علي جابر      سعد راشد المھندي     أحمد سيف السليطي
  واالداري القطاع المالي رئيس      التنفيذي الرئيس     اإلدارة مجلس رئيس

   

  

  

  

.المالية المختصرة الموحدة المرحلية جزًءا ال يتجزأ من ھذه البيانات ١٥إلى  ٧تشكل اإليضاحات في الصفحات من 



    .) ش.م.قودقو(لوقود قطر لشركة 

    الموحد بيان الربح أو الخسارة المختصر 
 باللایر القطري  ٢٠١٧ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

 

٣ 
 

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في    

   ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  )ة(مراجع    )ة(مراجع  إيضاح  
          

 ٢,٩٤٦,٩٤٦,٧٧٣   ٣,٨٠٠,٤٦٤,٤١٧  ١٤  اإليرادات
 (٢,٦٢٩,٢٦٢,٦٩٢)   (٣,٥٠٧,٤١١,٠١٣)    تكلفة مباشرة
 ٣١٧,٦٨٤,٠٨١    ٢٩٣٫٠٥٣٫٤٠٤    إجمالي الربح

         
 (٣٢٤,٨٣٧,٤٤٩)  (٣٨٩,٧٠١,٨٦٠)    مصروفات عمومية وإدارية

 ٢٧٢,٩٨٨,٢٤٥  ٣٠١,٤٤٤,٣٧٤    إيرادات أخرى
 ٢٦٥,٨٣٤,٨٧٧  ٢٠٤,٧٩٥,٩١٨    صافي ربح الفترة

         
         منسوب إلى:

 ٢٤٢,٦٩٣,٦٥٠   ١٧٦,٤٥٩,٦٣٤    المساھمين بالمجموعة
 ٢٣,١٤١,٢٢٧   ٢٨,٣٣٦,٢٨٤    حصص غير مسيطرة

 ٢٦٥,٨٣٤,٨٧٧    ٢٠٤,٧٩٥,٩١٨    ربح الفترة صافي

 ٢,٤٤    ١,٧٧  ١٥  العائد األساسي للسھم الواحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.المالية المختصرة الموحدة المرحلية يتجزأ من ھذه البيانات جزًءا ال ١٥إلى  ٧تشكل اإليضاحات في الصفحات من 



      .) ش.م.قودقو(لوقود قطر لشركة 

    الموحد بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر 
 باللایر القطري ٢٠١٧مارس٣١أشھر المنتھية في الثالثةلفترة

 

٤ 
 

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في    
   ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  )ة(مراجع    )ة(مراجع    
          

 ٢٦٥,٨٣٤,٨٧٧  ٢٠٤,٧٩٥,٩١٨    صافي ربح الفترة
    

       الدخل الشامل اآلخر
       الربح أو الخسارةفي  بنود تم او سوف يتم إدراجھا الحقا

 (١٥,٤٥٣,٨٧٠)  (٢١,٣٠٦,٠٨٥)    القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيعفي  صافي التغير
 (١٥,٤٥٣,٨٧٠)  (٢١,٣٠٦,٠٨٥)   خرى للفترةاألشاملة الخسارة ال

 ٢٥٠,٣٨١,٠٠٧  ١٨٣,٤٨٩,٨٣٣  إجمالي الدخل الشامل للفترة
     

      منسوب إلى:
 ٢٢٧,٢٣٩,٧٨٠  ١٥٧,٨٧٧,٠٦١    المساھمين بالمجموعة
 ٢٣,١٤١,٢٢٧  ٢٥,٦١٢,٧٧٢    حصة غير مسيطرة

  ٢٥٠,٣٨١,٠٠٧  ١٨٣,٤٨٩,٨٣٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  .المالية المختصرة الموحدة المرحلية جزًءا ال يتجزأ من ھذه البيانات ١٥إلى  ٧تشكل اإليضاحات في الصفحات من 



        .) ش.م.قودقو(لوقود قطر لشركة 

    الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر 
 باللایر القطري  ٢٠١٧ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 
 

٥ 
 

  المجموعة مساھميالمنسوبة إلى  

 احتياطي عام احتياطي قانوني س المالأر 
احتياطي القيمة

 إجمالي حقوق الملكيةحصص غير مسيطرة المجموع  رباح مدورةأ العادلة
         

 ٧,٢٨٢,٤٣٨,٠٥٠ ١٢٥,٥٦٨,٧٧٨٥,٥٠٠,٠٥٣,٤٢٤٧,٠٢٣,٩٤٢,٣١١٢٥٨,٤٩٥,٧٣٩ ٩١٢,١٦١,٢٥٠٤٥٦,٠٨٠,٦٢٥٣٠,٠٧٨,٢٣٤ )(مدقق ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 

     الشامل للفترة:إجمالي الدخل 
 ٢٠٤,٧٩٥,٩١٨ ١٧٦,٤٥٩,٦٣٤١٧٦,٤٥٩,٦٣٤٢٨,٣٣٦,٢٨٤ - -  - -  ربح الفترة صافي
 (٢١,٣٠٦,٠٨٥) (٢,٧٢٣,٥١٢)(١٨,٥٨٢,٥٧٣)-(١٨,٥٨٢,٥٧٣) ---  للفترة ىخراأل ةالشامل الخسارة

 ١٨٣,٤٨٩,٨٣٣ ١٧٦,٤٥٩,٦٣٤١٥٧,٨٧٧,٠٦١٢٥,٦١٢,٧٧٢(١٨,٥٨٢,٥٧٣) ---  إجمالي الدخل الشامل للفترة
     

 - --(٨٢,٠٩٤,٥١٠)- --٨٢,٠٩٤,٥١٠  إصدار أسھم مجانية
 (٦٣٨,٥١٢,٨٧٥) -(٦٣٨,٥١٢,٨٧٥)(٦٣٨,٥١٢,٨٧٥)- ---   ٢٠١٦عن  مدفوعةنقدية توزيعات أرباح 

 - --(١٧,٦٤٥,٩٦٣)- -١٧,٦٤٥,٩٦٣-  المحول الي االحتياطي القانوني
 شركة من مسيطرة غير لحصة مدفوعة أرباح توزيعات

 (٩١,٩١٣,٩٧٩) (٩١,٩١٣,٩٧٩) - - - -  - -  تابعة
 ٦,٧٣٥,٥٠١,٠٢٩ ١٠٦,٩٨٦,٢٠٥٤,٩٣٨,٢٥٩,٧١٠٦,٥٤٣,٣٠٦,٤٩٧١٩٢,١٩٤,٥٣٢ ٩٩٤,٢٥٥,٧٦٠٤٧٣,٧٢٦,٥٨٨٣٠,٠٧٨,٢٣٤مراجعة)(٢٠١٧مارس٣١الرصيد في

    
 ٧,٢٠٩,٦٢٢,٨٢٤ ٢٧٤,٩٨٧,٥٦٢ ٦,٩٣٤,٦٣٥,٢٦٢ ٥,٦٣٠,٠٤٣,٩٥٠ ١,٦٦٩,٠٥٩ ٣٠,٠٧٨,٢٣٤ ٤٢٨,٢٥٠,٢٦٩ ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠ )دقق(م ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

 - (٣,٦٩٩,٣٧٦) ٣,٦٩٩,٣٧٦ (١٣٣,١٩٣,٤٢٣) ١٣٦,٨٩٢,٧٩٩ - - -  أثر تصحيح األخطاء 
 ٧,٢٠٩,٦٢٢,٨٢٤ ٢٧١,٢٨٨,١٨٦ ٦,٩٣٨,٣٣٤,٦٣٨ ٥,٤٩٦,٨٥٠,٥٢٧ ١٣٨,٥٦١,٨٥٨  ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٤٢٨,٢٥٠,٢٦٩  ٨٤٤,٥٩٣,٧٥٠  )عدل(م ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

                  إجمالي الدخل الشامل للفترة:
  ٢٦٥,٨٣٤,٨٧٧  ٢٣,١٤١,٢٢٧ ٢٤٢,٦٩٣,٦٥٠ ٢٤٢,٦٩٣,٦٥٠ - - - -  ربح الفترة صافي
 (١٥,٤٥٣,٨٧٠) - (١٥,٤٥٣,٨٧٠) - (١٥,٤٥٣,٨٧٠) - - -  للفترة ىخراأل ةالشامل الخسارة

 ٢٥٠,٣٨١,٠٠٧  ٢٣,١٤١,٢٢٧ ٢٢٧,٢٣٩,٧٨٠ ٢٤٢,٦٩٣,٦٥٠ (١٥,٤٥٣,٨٧٠) - - -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 - - - (٦٧,٥٦٧,٥٠٠) - - - ٦٧,٥٦٧,٥٠٠  مجانيةإصدار أسھم 

 (٦٩٢,٥٦٦,٨٧٥) - (٦٩٢,٥٦٦,٨٧٥) (٦٩٢,٥٦٦,٨٧٥) - - - -   ٢٠١٥عن  مدفوعةنقدية توزيعات أرباح 
توزيعات أرباح مدفوعة لحصة غير مسيطرة من شركة 

 (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) - - - - - -  تابعة
 ٦,٦٦٧,٤٣٦,٩٥٦ ١٩٤,٤٢٩,٤١٣ ٦,٤٧٣,٠٠٧,٥٤٣ ٤,٩٧٩,٤٠٩,٨٠٢ ١٢٣,١٠٧,٩٨٨  ٣٠,٠٧٨,٢٣٤  ٤٢٨,٢٥٠,٢٦٩  ٩١٢,١٦١,٢٥٠ (مراجعة)٢٠١٦مارس  ٣١الرصيد في 

.مالية المختصرة الموحدة المرحليةال البياناتجزًءا ال يتجزأ من ھذه  ١٥إلى  ٧تشكل اإليضاحات في الصفحات من 



        .) ش.م.قودقو(لوقود قطر لشركة 

    الموحد بيان التدفقات النقدية المختصر 
 باللایر القطري  ٢٠١٧ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

 

٦ 
 

  مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة إيضاح 
 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
 (مراجعة)  (مراجعة) 

   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

٢٠٤,٧٩٥,٩١٨  صافي ربح الفترة
 

٢٦٥,٨٣٤,٨٧٧ 
    تسويات لـ:

 ٤٧,٦٧٤,٤٦٧ ٠٤٩٫٩٦٣٫٥٩   إھالك
 ١١,١٦٠,٨٨٢   قيمة ممتلكات وآالت ومعداتفي انخفاض خسائر 

 - ٥,٠٠٠,٠٠٠    مخصص مطالبات قضائية
 ٣٥,٠٢١,٨٧٦ (٥٩,٨٨٧,١٠٤)    انخفاض قيمة مخزون بطيء الحركةمخصص  ) /رد(

 - ٣٢,٤٠٩,٦٩٨    مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية
 ٥,٦٦٩,٧٠٦ ٣٨,١٦٦,١٦٠   مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين

 - ١١,١٦١,٠٩٢    بيع ممتلكات وآالت ومعداتمن  خسائر
 (٦,٥٦٢,٧٠٢) (١,٩٩٤,٢٥٣)   بيع موجودات مالية متاحة للبيعمن ربح 

 (٥٤,٦٣٥,٢٠٩) (٤٩,٢١٠,٠٠٢)   توزيعات أرباح 
 (٦,٧٩٦,٨٦٣) (١٣,٣٣٩,٢٤٨)   إيرادات فوائد

٢٩٧,٣٦٧,٠٣٤ ٢٢٧,٠٦٦,١٦٥ 

    في:التغيرات 
 ٨,٠٣٠,٧٧٦ (١١,١٨٥,٢٩٩)  المخزون -
 ٢٩٢,٢٩٠,٩١٥ ٥٦٨,٥٥٧,٨٠٣   ذمم مدينة ومدفوعات مقدما -
 (٤٧,٤٦٠,٤٥٥) (٢٠١,١٣٠,٩٣١)  المستحق من أطراف ذات عالقة  -
 ١٢٨,٠٢٥,٤٧٨ (٥٩٤,٧٣٢,٨٠٣)   المستحق ألطراف ذات عالقة  -
 ٧٠١,٢٢٥,٢٥٧ ٢١٠,٠٦٣,٤٦٩   ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى -

 ١,٣٧٩,٤٧٩,٠٠٥ ١٩٨,٦٣٨,٤٠٤   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 (١,٠٥٢,٠٦١) (٥,٤١٢,٥٠٨)  نھاية الخدمة للموظفين المدفوعة آتمكاف

 ٦,٧٩٦,٨٦٣ ١٣,٣٣٩,٢٤٨   فوائد مستلمة
 ١,٣٨٥,٢٢٣,٨٠٧ ٢٠٦,٥٦٥,١٤٤  من أنشطة التشغيلالناتجة  صافي التدفقات النقدية

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 ٥٠,٤٢٦,٦٣٩ ٨٩,٤٨٧,٦٩٠  متاحة للبيعاستثمارات من بيع  متحصالت
 (١٠٣,٩٩٦,٦٤٨) (٥٧,٢٣٦,٦١٧) ٥  ومعدات  آالتو شراء ممتلكات

 ٥٤,٦٣٥,٢٠٩ ٤٩,٢١٠,٠٠٢ المتحصل من توزيعات أرباح
 (٢٠٨,٣٣١,٠١٢) (١٤٢,٨٢٢,٣٥٨)  متاحة للبيع موجودات ماليةشراء 

 (٢٠٧,٢٦٥,٨١٢) (٦١,٣٦١,٢٨٣)أنشطة االستثمارالمستخدمة في صافي التدفقات النقدية

   التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 (٦٩٢,٥٦٦,٨٧٥) (٦٣٨,٥١٢,٨٧٥)   مدفوعة توزيعات أرباح
 (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (٩١,٩١٣,٩٧٩)   لحصة غير مسيطرة مدفوعة توزيعات أرباح

 (٧٩٢,٥٦٦,٨٧٥) (٧٣٠,٤٢٦,٨٥٤)   أنشطة التمويل فيصافي التدفقات النقدية المستخدمة 
      

 ٣٨٥,٣٩١,١٢٠ (٥٨٥,٢٢٢,٩٩٣)    وما يعادلهفي النقد  الزيادة / االنخفاض)(صافي 
 ٢,٤٠٠,٢٨٦,٩٢٩ ٣,١٦٨,٠٣٤,٧٩٦  يناير ١يعادله في وما النقد 

 ٢,٧٨٥,٦٧٨,٠٤٩ ٢,٥٨٢,٨١١,٨٠٣ ١٠ مارس  ٣١النقد وما يعادله في 
      

      النقدية غير المعامالت

 ١٥,٤٥٣,٨٧٠ ٢١,٣٠٦,٠٨٥     العادلة القيمة احتياطي في التغير -

 ٦٧,٥٦٧,٥٠٠ ٨٢,٠٩٤,٥١٣    توزيع أسھم مجانية لزيادة رأس المال -

  

  

  .المالية المختصرة الموحدة المرحلية البياناتجزًءا ال يتجزأ من ھذه  ١٥إلى  ٧تشكل اإليضاحات في الصفحات من 



      ق.ش.م.) ودقو(لوقود قطر لشركة 

    إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
   ٢٠١٧مارس٣١أشھر المنتھية في الثالثةلفترة
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  الوضع القانوني واألنشطة ١

ركة ركة") (وقود( ق,م,ش للوقود قطر ش ركة" أو" الش ركة ھي )"األم الش اھمة ش ت  قطرية عامة مس س  بموجب ٢٠٠٢فبراير  ١٠ فيتأس
  .٢٤٨٧٢ رقم التجاري السجلبموجب  ٢٠٠٢لسنة  ٥ رقم األميري المرسوم

سية األنشطة تتضمن شركة الرئي  التي المكررة ةالبترولي والمنتجات والغاز النفط وتوزيع وتسويق بيع )"المجموعة"( التابعة وشركاتھا األم لل
يار الفني لفحصاو للبترول، قطر من وتحويلھا انتاجھا يتم طة البحري التموين وخدمات تاللس  والخدمات ئالموان بين والغاز النفط نقل وأنش

 واحد شخص شركة وھي الدولية وقود شركة كذلك المجموعة أنشأت .التجارية أنشطتھا خالل من قطر دولة داخل المجموعة تعمل ,العقارية
تثمارات بأعمال للقيام ركة  األجنبية االس ركة .األمللش ركة ھي المملكة وقود ش ركة  تابعة ش روا رمؤخ اقامت والتي الدولية وقودلش  عمش
  .السعودية العربية المملكة في تجارية مساحاتو وقود محطات إلنشاء

  نحو التالي:على ال المجموعةعليھا  تسيطرالتي التابعة للشركات  المالية على المعلوماتالموحدة المرحلية  المختصرةالمالية  البياناتتشتمل 

  الشركة التابعة
النسبة المئوية للمساھمة الفعلية    بلد التأسيس

  للمجموعة
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  

  %٦٠    %٦٠    قطر  .م.م.شركة قطر لوقود الطائرات ذ
  %١٠٠    %١٠٠    قطر  .م.م.ذشركة قطر لفحص السيارات (فاحص) 

  %١٠٠    %١٠٠    قطر  .م.م.ذشركة وقود للخدمات البحرية 
  %١٠٠    %١٠٠    قطر  .م.م.ذشركة وقود الدولية 
السعوديةالمملكة العربية   .م.م.ذشركة وقود المملكة     ١٠٠    %١٠٠%  

  %١٠٠    %١٠٠    قطر  .م.م.ذأرض الخليج العقارية 

  %١٠٠    %١٠٠    جمھورية ليبيريا  شركة سدرة للشحن (الغارية)

  %١٠٠    %١٠٠    جمھورية ليبيريا  شركة سدرة للشحن (الوجبة)

  %١٠٠    %١٠٠    جمھورية ليبيريا شركة سدرة للشحن (الزبارة)

  %١٠٠    %١٠٠    جمھورية ليبيريا لفان)شركة سدرة للشحن (راس

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

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

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

  -    %١٠٠    جمھورية ليبيريا (قطر) شركة سدرة للشحن
 
 )"ألما الشركة" أو" الشركة"( .ق.م.ش )"وقود"( للوقود قطر لشركة الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات إصدار على الموافقة تمت

ركاتھا ار إليھا  التابعة وش ھر للثالثة )"المجموعة" بـ جميعا(يش  أبريل ٢٦ بتاريخ اإلدارة مجلس من ٢٠١٧ مارس ٣١ في المنتھية أش
٢٠١٧.  

  اإلعداد والسياسات المحاسبية الھامةأسس   ٢

 بيان االلتزام أ)   
ً  المرحلية الموحدة المختصرة المالية المعلومات أعدت  إعداد تم .المرحلية المالية بالتقارير الخاص ٣٤ رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

  .لشركةوالعملة الوظيفية لالعرض  عملة ھوو لقطري باللایر المرحلية الموحدة المختصرة المالية المعلومات

 الدولية رللمعايي وفقا متكاملة ةليما اناتبي إلعداد المطلوبة المعلومات كل على المرحلية الموحدة المختصرة المالية المعلومات تحتوي ال
احات إدراج تم ذلك ومع .المالية للتقارير يحية إيض  داءواأل المالي المركز في التغيرات لفھم الھامة والمعامالت األحداث رحلش توض
نوية مالية بيانات اخر منذ للشركة المالي  تعطي أن بالضرورة ليس ذلك الى إضافة .٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتھيةو في كما س
 .٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة المتوقعة للنتائجمؤشرا  ٢٠١٧ مارس ٣١ في المنتھية أشھر الثالثة فترة نتائج

   األحكام والتقديرات ب) استخدام
التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على األحكام ويتطلب من اإلدارة وضع  ھذه المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحليةإعداد إن 

ج الفعلية قد تختلف النتائ .تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنھا التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات
 .عن ھذه التقديرات

 المطبقةنفسھا  كانتية للشركة ومصادر عدم التأكد من التقديرات المحاسب السياسات تطبيق عند اإلدارةھا توضع التيالھامة  األحكامإن 
 .٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتھية وللسنة في كما الماليةالمعلومات  على

 



      ق.) ش.م.ودقو(لوقود قطر لشركة 

    إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 باللایر القطري   ٢٠١٧مارس٣١أشھر المنتھية في الثالثةلفترة
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  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  أساس القياس  أ) 

رة الموحدةالمعلومات تم إعداد ھذه  لبيع المتاحة ل الموجودات المالية اعدفيما وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية،  المرحلية المالية المختص
 .يتم قياسھا بالقيمة العادلة التيواالستثمارات العقارية 

  لسياسات المحاسبية الھامةا  ب) 

اتإن  ياس بية  الس رة الموحدةالمعلومات في إعداد  المطبقةالمحاس تخدمةمطابقة لتلك  المرحلية المالية المختص  بياناتالفي إعداد  المس
  .كما يلي قائمة بالمعايير التي لم تصبح سارية المفعول بعد، ٢٠١٦ ديسمبر ٣١المنتھية في  ةوللسنكما في  للمجموعةالمالية 

  .)٧ رقم الدولي المحاسبة معيار على التعديالت( اإلفصاح مبادرة -
  .)١٢ الدولي المحاسبة معيار على تعديالت( المحققة غير للخسائر الضريبة المؤجلة الضريبة بموجودات االعتراف -
  .)العمالء مع العقود من اإليرادات( ١٥ رقم المالية للتقارير الدولي راالمعي -
  .المالية األدوات ٩ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار -
 .)٢ المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالت( األسھم أساس على المعامالت مدفوعات وقياس تصنيف -
  "اإليجارات" ١٦ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار -
اھمة المبيعات - تثمر بين األصول في والمس ركة المس قيقة والش روع أو الش ترك المش  لتقاريرل الدولي المعيار على التعديالت( المش

 .)٢٨ رقم الدولي المحاسبة ومعيار ١٠ رقم المالية

  التشغيليةالقطاعات      ٤

 من %٩٥ من أكثر إن .للسيارات الفني والفحص المكرر النفط منتجات وتوزيع بيع مجاالت في أساسية بصورة عملياتھا المجموعة تمارس
  .ةالمكرربترولية ال منتجاتال وتوزيع بيع من تنتج المجموعة داتاإير

 الممكن من التي األعمال أنشطة يمارس الذي المجموعة من جزء ھو التشغيلي القطاع إن .فقط قطر دولة داخل للشركة فياالجغر القطاع إن
ً  مصروفات، تكبد أو أرباح كسب خاللھا من تتم أن  .بالمجموعة أخرى أطراف مع بالمعامالت المتعلقة والمصروفات األرباح ذلك متضمنا
غيل قطاعات جميع نتائج جعةامر تتم  القطاع لىع الموارد توزيع حول تراراقالتخاذ  للمجموعة التنفيذي الرئيس قبل من دورية بصفة التش

  .قطاع لكل منفردة مالية معلومات توفر وضمان أدائه وتقييم

ھا تم بنود تتضمن الرئيس التنفيذي إلى تقديمھا يتم التي القطاع نتائج إن رة بصورة تخصيص  على توزيعھا تم يالت وكذلك القطاع إلى مباش
اس كل تتكون الموزعة غير البنود .معقول أس ي بش ي المركز( المجموعة موجودات من رئيس اريف )مجموعةلل الرئيس  المركز ومص
 .الرئيسي

 

 أشھر الثالثةلفترة 
 ٣١المنتھية في 

    ٢٠١٧ مارس
منتجات بترولية 

    مكررة
فحص فني 
  للمركبات

  

  موحدةال    تعديالت واستبعادات  
              (مراجعة)
 ٣,٨٠٠,٤٦٤,٤١٧  -   ١٩,٩٤٥,٢٣٥  ٣,٧٨٠,٥١٩,١٨٢   إيرادات 

إيرادات بين 
  القطاعات

 
(١,٥٤١,٢٠٥,٦٧٨)   -  ١,٥٤١,٢٠٥,٦٧٨  - 

 ٣,٨٠٠,٤٦٤,٤١٧  (١,٥٤١,٢٠٥,٦٧٨)٥,٣٢١,٧٢٤,٨٦٠١٩,٩٤٥,٢٣٥   إجمالي اإليرادات
أرباح القطاعات 

الصادر عنھا 
  التقرير

 

٢٠٤,٧٩٥,٩١٨  (١٣٧,٨٧٠,٩٦٨)٣٣٣,٤٧٨,٣٦٥٩,١٨٨,٥٢١ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



      ق.) ش.م.ودقو(لوقود قطر لشركة 

    إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
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٩ 
 

  القطاعات التشغيلية (تابع)  ٤
  

أشھر  الثالثةلفترة 
 مارس ٣١المنتھية في 

٢٠١٦    
منتجات بترولية 

    مكررة
فحص فني 
  موحدةال    تعديالت واستبعادات    للمركبات

            (مراجعة)
 ٢,٩٤٦,٩٤٦,٧٧٣   -  ٢٠,٦٥٢,٧٣٩  ٢,٩٢٦,٢٩٤,٠٣٤   إيرادات 

 -  (٨٩٦,٦٥٦,٧٨٠)  -  ٨٩٦,٦٥٦,٧٨٠   إيرادات بين القطاعات
 ٢,٩٤٦,٩٤٦,٧٧٣  (٨٩٦,٦٥٦,٧٨٠)  ٢٠,٦٥٢,٧٣٩  ٣,٨٢٢,٩٥٠,٨١٤   إجمالي اإليرادات

ادر  أرباح القطاعات الص
  عنھا التقرير

 
٢٦٥,٨٣٤,٨٧٧  (١٤٩,٠٠٧,٩٦١)  ٩,٣٥٢,٦٧٧  ٤٠٥,٤٩٠,١٦١ 

          
  

      األرباحتسوية
   مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة     
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  

  ربح القطاع
  

٤١٥,٨٣٤,٨٧٧   ٣٤٢,٦٦٦,٨٨٦ 

 (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)   (١٣٧,٨٧٠,٩٦٨)    توزيعات أرباح بين الشركات
        
    ٢٦٥,٨٣٤,٨٧٧  ٢٠٤,٧٩٥,٩١٨ 

  موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية

أشھر  الثالثةلفترة
 ٣١المنتھية في 

  ٢٠١٧ مارس
  (مراجعة)

  

    ةمكررمنتجات بترولية 
فحص فني 
    تعديالت واستبعادات    للمركبات

  موحدة
٢٠١٧  

                 
 ١٠,٤٤٥,٨٢٥,٢٩٠   (٢,٣١١,٤٧٩,٦٦٨)    ٢٢١,٨٨٤,٠٦٧    ١٢,٥٣٥,٤٢٠,٨٩١    موجودات القطاع

              
 ٣,٧١٠,٣٢٤,٢٦١   (٢,٠٦٧,٧٨١,٦٦٧)  ٣٧,٥٥٣,٦٥٨ ٥,٧٤٠,٥٥٢,٢٧٠      مطلوبات القطاع

             
 يةالمنتھالمالية للسنة 

ديسمبر  ٣١في 
٢٠١٦  

    )دققة(م

  

    منتجات بترولية مكررة
فحص فني 
    تعديالت واستبعادات    للمركبات

  موحدة
٢٠١٦  

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

           
 ٤,٠٥٧,٢٣٩,٩٤١       (٢,٤١٢,٧٣١,٦١٢)  ١٦,٩٣٩,٣٥٣  ٦,٤٥٣,٠٣٢,٢٠٠      مطلوبات القطاع
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١٠ 
 

  ممتلكات وآالت ومعدات  ٥

  
 ٢٠١٧مارس ٣١

    (مراجعة)
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  (مدققة) 
       التكلفة

 ٢,٧٢٩,٣٦٦,٦٤٨   ٢,٩٦٨,٠٠٦,٤٦٩  يناير ١كما في 
 (١٨٥,٨٧٨,٣٧٩)   -  أثر تعديل األخطاء

 ٢,٥٤٣,٤٨٨,٢٦٩   ٢,٩٦٨,٠٠٦,٤٦٩  يناير(المعدلة) ١كما في 
 ٥٠٦,٣٧٢,٦١٣   ٥٧,٢٣٦,٦١٧  إضافات

 (٣١,٦٩٣,٢٦٨)   (١٥,٠٨٠,٧٩٨)  استبعادات
 (٥٠,١٦١,١٤٥)   -  اعدامات

 ٢,٩٦٨,٠٠٦,٤٦٩   ٣,٠١٠,١٦٢,٢٨٨  كما في نھاية الفترة / السنة
      

       المتراكم اإلھالك
 ١,٠٧١,٧٣٤,٧٦٢   ١,١٩٨,٤٩٠,٧٧١  يناير  ١كما في 

 (٢٠,٥١٠,٨١١)   -  أثر تعديل األخطاء
 ١,٠٥١,٢٢٣,٩٥١   ١,١٩٨,٤٩٠,٧٧١  (المعدلة) يناير ١في كما 

 ١٩٨,٤٢٢,٤٨٦   ٥٣,٤٣٦,٣٣١  إھالك للفترة / للسنة
 (١٥,٣٨٥,٥٩٦)   (٣,٩١٩,٧٠٦)  استبعادات
 (٣٥,٧٧٠,٠٧٠)   -  اعدامات

 ١,١٩٨,٤٩٠,٧٧١   ١,٢٤٨,٠٠٧,٣٩٦  كما في نھاية الفترة / السنة
      

 ١,٧٦٩,٥١٥,٦٩٨   ١,٧٦٢,١٥٤,٨٩٢  الدفتريةصافي القيمة 

تلمت المجموعة - تة( نقدية غير صولأ نقل على شكل حكومية منح اس  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ عامي خالل ،)قطر دولة في واقعة اراضي س
غيل بناء لغرض مقابل، أي بدون ي ھذه على البنزين محطات وتش  طوالتخطي البلدية وزارة من ملكيتھا انتقال تم والتي ،األراض

ميةاال تھابقيم ملكيتھااألراضي التي تم انتقال  ذلك قررت المجموعة باالعتراف بھذهبالرغم من  ،مجموعةلل العمراني  لایر ١ وھي س
تلمت ككذل .قطري ؤون رةاوز من قطر دولة في تقع أرض قطعة ١١ عدد ٢٠١٧مارس  ٣١كما في  المجموعة اس  البلدية الش

ندات تحويلبعد  يتم لم والتي أعاله المذكور لغرضنفس ال نياالعمر والتخطيط ؤون البلدية والتخطيط  من ملكيتھا س وزارة الش
  العمراني.

 ،الخفيف الديزلو متوسطغاز  الثقيل)، الوقود( والوقود الثقيل لنفطبا السفن تزويد في رئيسي بشكل تعمل سفن ثمانية المجموعة دىل -
 لنقل نفطلل كيمو فالنسيا مثل العمالء كبار مع تأجير اتفاقات بموجب أيضا السفن ھذه يتم تأجير .بالوقود التزود انشطة إلى وباإلضافة

  .الموانئ بين النفط
 

  موجودات مالية متاحة للبيع  ٦
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧مارس  ٣١   
  (مدققة)    (مراجعة)   
       

 ١٥٨,٨١٦,٦٢١  ١٥٠,٣٤٣,٥٣٤   .ق.م.ش والماء لكھرباءل شركة قطر
 ٤٤٨,٢١٤,١٣٨  ٤١٧,٥١٦,٧٩٩   .ق.م.ش الغاز لنقل قطر

 ٢٩,٧٧٠,٢٩٩  ١٢,٠٠٧,٨٣٨   .ق.م.ش قطر صناعات
 ٣٩,٨٥٠,٥٨٦  ٥٨,٠٩٤,٢٣٥   .ق.م.ش القطري التجاري البنك
 ١٥٤,١٠٤,٣٢١  ١٦٣,٥٢٠,٠٠٠   .ق.م.ش العقارية بروة شركة

 ٢٧,٠٠٠,٢٤٨  ٢١,٣٥٦,٧٢٧   .ق.م.شبنك قطر الوطني 
 ١٠,٣٣٤,٣٤٧  ٧,٤٢٠,١٣٦   .ق.م.شاوريدو 

 ٢٥,٩٣٦,٣٣١  ٢٤,٥٦٧,٩٦٧   .ق.م.ش التكافلي مجموعة الخليج
 ٧٠,٤٣٠,٧٥٠  ٥٨,٩٠٣,٤٦٢     .ق.م.ش الدوحةبنك 
 ٣٥,٣١٩,٣٢٢  ٣٧,٥٧٠,٢١٨   .ق.م.ش القابضة زاد شركة
 ٤,٥٥٨,٣٣٠  ١٣,٧٠١,٥٠٠   .ق.م.ش القابضة للبتروكيماويات مسيعيد
 ١٤٧,٤٨٣,٣٨٠  ١٣٨,١١٨,١٩٥   .ق.م.ش اإلسالمي الدولي قطر بنك

  -  ١١,٥٧٥,٨٥٢   .ق.م.ش اإلسالمي قطر بنك 
 ١٠٦,٦٢١,١١٨  ٩٤,٤١٧,٤٩٦   .ق.م.ش العقاري للتطوير قطر مزايا شركة
 ٤٩,٦٤٠,٩٠٦  ٥٨,٦٥٠,٥٦٠   .ق.م.ش المناعي شركات مجمع
 ٧٦,٠١٣,٧٥٨  ٧١,٦٥٢,٤٨١   .ق.م.ش والنقل للمالحة ةالوطني قطر

 ٢٦٢,٥٨١,٩٧٠  ٢٦٨,٠٣٨,٠٦٢    الصكوك في االستثمار
 ٧,٧٩٤,٤٤٢  ٣٥,٨٩٥,٣١١   .ق.م.ش التحويلية للصناعات القطرية شركةال

  ١٣,٠٦٥,٠٠٠  ١٢,٥٢٥,٠٠٠   )انفست كيو( الميرة
 -  ٢٣,٤٩١,٩١٢   .ق.م.ششركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت 

 -  ٣,٩٩١,٤٢١   .ق.م.ش الخليج للمخازنشركة قطر
  -  ١٨,٢٠٠,٠٠٠    يل الطائراتومشروع تم كيو انفست

   ١,٦٦٧,٥٣٥,٨٦٧  ١,٧٠١,٥٥٨,٧٠٦ 
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١١ 
 

  (تابع) موجودات مالية متاحة للبيع  ٦

 العادلة القيمة تدرج

 :التقييم تقنيات حسب المالية لألدوات العادلة القيمة عن واإلفصاح لتحديد التالي التدرج المجموعة تستخدم

  ،مماثلة مطلوبات أو لموجودات عاملة أسواق في) المعدلة غير( المتداولة األسعار: ١ المستوى

   ،مباشرة غير أو مباشرة بصورة اضحةو المسجلة العادلة القيمة على ھام تأثير لھا التي بياناتھا جميع تكون والتي أخرى نيات: تق٢ المستوى

  .واضحة سوقية بيانات على تعتمد ال والتي المسجلة العادلة القيمة على ھام تأثير لھا بيانات تستخدم التي لتقنيات: ا٣المستوى 

  :العادلة بالقيمة التالية المالية األدوات المجموعة لدى كان ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١و ٢٠١٧ مارس ٣١ في كما

  الموجودات المالية
 ٢٠١٧مارس٣١   

  (مراجعة)
  ٣المستوى     ٢المستوى    ١المستوى  

  -    -    ١٫٧٠١٫٥٥٨٫٧٠٦  ١٫٧٠١٫٥٥٨٫٧٠٦   للبيعموجودات مالية متاحة 
    

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى     (مدققة)

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

 القيمة قياسل ٢ والمستوى ١ المستوى بين تحويل أيإجراء  يتم لم ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١و ٢٠١٧ مارس ٣١ في المنتھية السنة/ الفترة خالل
  .العادلة القيمة لقياس ٣ المستوى من أو إلى تحويل أيإجراء  يتم ولم، العادلة

  للبيع متاحة مالية موجوداتفي قيمة االنخفاض 
 حالة وفي موجودات، مجموعة أو أصل أي انخفاض على موضوعي دليل ھنالك كان إذا ما بتقدير تقرير كل تاريخ في المجموعة تقوم

 القيمة يف المستمر أو الھام االنخفاض الموضوعي الدليل يتضمن للبيع، متاحة المصنفة الملكية حقوق طريق عن بھا المستثمر الموجودات
" المستمر"و ألصلل األصلية التكلفة مقابل" الھام" قياس يتم. تقدير إلى" مستمر" أو" ھام" ھو ما تحديد يتطلب. التكلفة عن تقل للموجودات العادلة
 . األصلية تكلفته من أقل لألصل العادلة القيمة فيھا تكون التي الفترة مقابل في

  الشھرة ٧

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  (مدققة)

  ٢٠١٧مارس  ٣١ 
 (مراجعة)

  

 (كيو جت) .م.م.ذ الطائرات لوقود قطر بشركة المتعلقة  ٥٧,٧٠٠,٠٢٢  ٥٧,٧٠٠,٠٢٢
 (فاحص) .م.م.ذ المركباتلفحص  قودو بشركة المتعلقة  ٧٥,٢٣٥,١١٠  ٧٥,٢٣٥,١١٠
١٣٢,٩٣٥,١٣٢  ١٣٢,٩٣٥,١٣٢   

 على ناءب التقييمتم  .الشھرة قيمة انخفاض للتوصل إلى أي دليل يشير إلى داخلي تقييم بحساب مجموعةقامت ال، ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
ركات المالية البيانات عو التابعة للش ركات التابعة.التي  األعمال بيئةفي االعتبار  يض ة ھذه على وبناء تعمل فيھا الش لت  ،الممارس توص
ر ةأي ھناك يكن لمإلى أنه  اإلدارة تدعي التي القيمة انخفاض علىتدل  اتمؤش املة النخفاض القيمة. مراجعةإجراء  تس  المجموعةقامت  ش

ابقا بإجراء مراجعة ال ھرة قيمة نخفاضس مبر ٣١ في كما الش ترداد المبالغتم تحديد  ،ه المراجعةھذ على وبناء .٢٠١٢ ديس  القابلة لالس
ركتين ركةوھما  تينالتابع للش ھرة لھما، وذلك  فاحصو الطائرات لوقود قطر ش يص الش  لىعوھما الوحدتان المولدتان لنقد اللتان تم تخص

  :يالتال النحو على بھا المرتبطة االفتراضات وتتلخص. النقدية التدفقاتتوقعات  عن طريققيد االستخدام  القيمة احتساب أساس
 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ ھو التقييم تاريخ.  
 للنمو المتوقع الطبيعي والمعدل المحلي السوق ظروف استمرارية.  
 اإلدارة قبل من المقدمة ٢٠١٨-٢٠١٥ واتللسن النقدية والتدفقات والمصاريف المقدرة اإليرادات على االعتماد.  
 مالية على اإلدارة تعتمد ول الرأس عير األص  لىإ ٪٥٫٥ المعدل التاريخي الخال من المخاطر بلغ .الملكية حقوق تكلفة لتحديد نموذج تس

دارل وفقا ،٪٧ ابع إلص نداتلل الس تحق الدفع التي ةيالحكوم س نة في تس  تدابيرمزيد من ال دارةتفرض اإل أخرى، ناحية من .٢٠١٠ س
 بنحو الحكومية السندات وأسعار ،٪٥٫٥بنسبة  المخاطر من خالال معدليكون ال أن وتتوقع قطرب الفائدة سوق في التي ستطبقالمخففة 
  .المقبلة سنوات خمسال خالل ٪٥٫٥ تتجاوز لن لكنھاو ،المقبلة الفترة خالل تزيد سوفأنھا و ،٪٣٫٢٥

  ١٣٫٥أن تمثل نسبة تصل إلى  يمكن السوق مخاطر أن إلى تشير التيو ٪٨ قطر في السوق مخاطرتبلغ نسبة٪.  
  لوب عيرإن أس لوب المت ةالنقدي اتالتدفققائم على  ھجمن وھ قطر لوقود الطائرات أعمال تقييمالمتبع في  التس بع في لإليرادات، أما األس

  .الثابت النمو نموذج، فھو احصف
 رأس مال  كلفةتالمرجح ل متوسطال في مثلتمال خصمال معدلقيد االستخدام:  لقيمةا التي وضعت الحتساب ةالرئيسي اتاالفتراض من بين

 .فاحصل ٪ ١١و الطائرات لوقود قطر شركةل ٪٩بمعدل  عمالألة لالحر ةالنقدي اتللتدفق الحالية القيمة حساب في المستخدم لمجموعةا
  



      ق.) ش.م.ودقو(لوقود قطر لشركة 
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١٢ 
 

  ابع)ت(شھرة لا     ٧
  

 ھم قيمة لغتب تخدام األس ركةل قطري لایر مليون ٧٥٤ أعاله المذكور النھج باس  مليون لایر قطري ٢١٤و الطائرات لوقود قطر ش
  .فاحصل

  المالية والبيانات ،٢٠١٢ ديسمبر ٣١ إلى ٢٠١٠ ديسمبر في المنتھية للسنة المدققة المالية البيانات ھو للمعلومات الرئيسي المصدرإن 
 .٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة المدققة غير

  

  التالية: االفتراضاتبناء على  ٢٠١٧ عن سنةشركة وقود للطائرات الخاصة ب توقعاتتم استنتاج ال
 ثالثةبين  جمعال خالل من سنوات التوقعات نظرا الشتقاق السعر من سنة كلل ٪١٠٫٥ ھولشركة وقود للطائرات  السنوي النمو معدل 

  .بعد فيما مذكورة عوامل
، والذي من المفترض )غالونلكل  األمريكي بالدوالر) (MOPAG( العربي الخليجالسعر المقرر في منطقة  ھو المفترض البنزين سعر .١

  .لكل سنة ٪٥ بنسبة سنوي نمو عدلأن يزيد بم
ا لكل سنت ١٠٫٢٥ عند ثابتة تظل ھذه العالوة أن يفترض ،)غالونبالسنت األمريكي على كل (عالوة سعرية  للبترول قطر شركةتفرض  .٢

  .الونغ
  .الونلكل غ سنتا ١٥ عند ثابتا يظل أن يفترض ،)الونلكل غ سنتا( إجمالي ھامش .٣

 يفترض متنوع دخلو سنةلكل  ةالمتوقع يةالبنك رصدةمتوسط األ من ٪٢ بنسبة سبتحي ذيال ةائدالف الدخل منعلى الدخل اآلخر  شملي 
  والدعم الحكومي. سنويا قطريلایر  ٧٥٫٠٠٠ يبلغ أن

 بنسبة منھا احدةو كلوالتي يفترض أن تزيد  األخرى النقدية المصروفاتو الصلة ذات والتكاليف تكلفة العمالة النقدية المصروفات تشمل 
  سنويا. ٪٣

 على الحصول") األم الشركة(" ق.م.شالتي يحق من خاللھا لشركة قطر للوقود  ،ةاإلدارأتعاب  يةاتفاق إلى دارةاإل يستند تقدير أتعاب 
  .اإلدارةاحتساب أتعاب  قبل السنوي الربح صافي من ٪٣ وذلك بنسبة إدارة خدمات نظير تقديمشركة قطر لوقود الطائرات  من أتعاب

 التاريخية سنواتال/ فتراتال متوسط أساس على ٢٠١٦و ٢٠١٥ سنتيل قطري لایر ٨٥٠بمبلغ  موظفلكل  رباحاأل حصة تم تقدير.  

  
  التالية: االفتراضاتبناء على  ٢٠١٧ عن سنة الخاصة بشركة فاحص توقعاتال تم استنتاج

  المبيعات إليرادات التاريخي النمويعتمد على  الذي ٪٦ سنوي نمو معدلب المبيعات إيراداتيفترض أن تزيد.  
 وفقا لتوقعات اإلدارة  ٪٨سنوي المصروفات بمعدل نمو  من وغيرھا ،العمالة تكاليف ذلك في بماجميع المصروفات،  زيدت أن يتوقع

 .٢٠١٧لسنة 
  
  تجاه التغيرات في االفتراضات ةيحساسال

 من أي في لمعقويمكن حدوثه بشكل  تغيير أيلن يؤدي  هأنب اإلدارة ترى لنقد،المولدة ل وحداتلل ستخدامقيد اال قيمةال بتقييم يتعلق فيما
  بصورة جوھرية. لالسترداد القابلة قيمتھا للوحدة الدفترية القيمة إلى أن تتجاوز أعاله الرئيسية االفتراضات

 ديسمبر ٣١ في كما الشھرةقيمة  في انخفاض أي يوجد ال انهالمذكورة أعاله إلى الفتراضات ااستخدام ومن مراجعة ھذه الاإلدارة من  توصلت
  الشھرة. قياس إعادةب اإلدارة عنھا قيامينتج  والتي ٢٠١٧ سنة في تحدث قد تغييرات أيلى باإلشراف ع دارةاإلستقوم  .٢٠١٦

  

  المخزون  ٨
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٧مارس  ٣١  
  (مدققة)    (مراجعة)  
          

 ٥١,٤٦٠,٥٨٥  ٦٦,٤٥٢,٣٩١   الطائرات وقود
 ٩٣,٥٠٩,٢٣١  ١٣٦,٥٧١,٩٦٢   الغيار وقطع المواد
 ٥٩,٨٨٧,١٠٤  -   الثقيل الوقود زيت
 ٩٩,٦٩٨,٦٨٢  ٧٢,٧٧١,٦٤٤   الديزل وقود زيت

 ٢٦,٢٠٧,٧٣٥  ٢٥,١٣١,٩١٦   بالتجزئة البيع مخازن
 ٣,٤٢٣,١٦٤  ٢٦,٠٣٢,٦٩٤    سوبر-المكرر الوقود زيت
 ٣,٢١٩,٢٢٥  ٢٥,٠٩٥,٠٤٨   الممتازة الدرجة-المكرر الوقود زيت

 ٧,٩٦٦,٦٥٨  ٤,٥٠٢,٠٢٨   األخرى المخزون أصناف
    ٣٤٥,٣٧٢,٣٨٤  ٣٥٦,٥٥٧,٦٨٣ 

 (٦٤,٨٧٧,٣٥٤)  (٤,٩٩٠,٢٥٠)   مخصص لمواد بطيئة الحركة
    ٢٨٠,٤٩٥,٠٣٠ ٣٥١٫٥٦٧٫٤٣٣ 
 
 
    

  

 



      ق.) ش.م.ودقو(لوقود قطر لشركة 
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١٣ 
 

  الذمم التجارية المدينة  ٩

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧مارس  ٣١  
  (مدققة)  (مراجعة)  
     

 ٢,٤١١,٥٠٥,٦٧٤   ١,٨٣٩,٠٤٣,٠٤٥  ذمم تجارية مدينة
 (٨٣,٣٩٨,٣٨٧)   (١١٥,٨٠٨,٠٨٥)  ناقصا: انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

  ٢,٣٢٨,١٠٧,٢٨٧   ١,٧٢٣,٢٣٤,٩٦٠ 
  

ة القيمة المبالغ أن المجموعة تعتقد تحقاقھا تاريخ مر التيو الغير منخفض يل والتي تم تقديرھا يوما ٣٠ من أكثر اس  على قابلة للتحص
 المذكورة ذممال أغلب إن .لعمالءلاالئتمانية  التصنيفات ذلك في بما للعمالء، االئتمان لمخاطر مستفيض وتحليل التاريخي السلوك أساس
 .حكومية جھات من ذمم ھي أو مصرفية كفالة مقابل مضمونة إما أعاله

  وأرصدة لدى البنوكنقد   ١٠

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧مارس  ٣١  
  (مدققة)  (مراجعة)  

      
  ٧٨٩,٥٩٥ ٩٥١,٧٤٩  نقد

 ٦٥٦,٧٨٢,٥٠٥ ١,٠٣٩,٩٦٥,٩٢٧  حسابات جارية وتحت الطلب
 ٢,٥١٠,٤٦٢,٦٩٦ ١,٥٤١,٨٩٤,١٢٧  ودائع ثابتة

 ٣,١٦٨,٠٣٤,٧٩٦   ٢,٥٨٢,٨١١,٨٠٣  نقد وما يعادله

  رأس المال  ١١

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧مارس  ٣١   
  (مدققة)  (مراجعة)   
       المصرح

  ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠     لایر للسھم الواحد ١٠سھم عادي بقيمة  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
         المصدر

) قيمة سھم٩١,٢١٦,١٢٥ : ٢٠١٦(   ٩٩,٤٢٥,٥٧٦
 ٩١٢,١٦١,٢٥٠  ٩٩٤,٢٥٥,٧٦٠    ,قطري لایر ١٠السھم 

  

  االرباح توزيعات       ١٢

اھمي وافق           ركة مس نوية العادية العمومية الجمعية اجتماع في الش  لایر ٧ بواقع نقدية أرباح توزيع ٢٠١٧ مارس ٥ بتاريخ المنعقدة الس
سنة قطري لایر ٦٣٨٫٥١٢٫٨٧٥ بإجمالي للمساھمين سھم لكل قطري سھم ٩ إلى باإلضافة ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتھية لل  مجانية أ

ھم ١٠٠ منحة لكل ركة في س اھمون وافق: ٢٠١٦( .الش ھم رياالت ٨٫٢ بقيمة نقدية أرباح توزيع على المس  بقيمة الواحد للس
  .)قطري لایر ٦٩٢٫٥٦٦٫٨٧٥

  

  إفصاحات األطراف ذات العالقة  ١٣

تمد تع ,األساسيون مالكوھا ھم يالت والشركات للشركة العليا واإلدارة اإلدارة مجلس وأعضاء المساھمين كبار العالقة ذات األطراف تمثل
  ,المعامالت ھذه وشروط التسعير سياسات المجموعةإدارة 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  أ) 

  :كالتالي ھي الموحد المرحلي المختصر الدخل بيان في المدرجة العالقة ذات األطراف مع المعامالت

  ٢٠١٦ مارس٣١    ٢٠١٧مارس ٣١   
  )راجعةم(    (مراجعة)   
          

  ٢٫٤٢٠٫٤٧٣٫٥٦٦   ٣,٢٥٤,٢٧١,٠٠٤    قطر للبترول / مشتريات

 ٣٩٫٤٩٥٫٧٨٠   ٣٢٤,١٦١,٢٩٧    قطر للبترول / مبيعات
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١٤ 
 

  (نابع) إفصاحات األطراف ذات العالقة  ١٣

  مستحق من األطراف ذات العالقة  ب) 
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧مارس  ٣١   
  (مدققة)    (مراجعة)   
          

  ١٣٫٥٣٥٫٧١٧  ١٢,٠٤٢,٧٦٤    غاز راس
 ٢,٩٣٧,٤٢٠   ٣,٢٩٥,١٨٦  .ق.م.ش الخليج مروحيات

 ٣,٥٩٦,٢٥٩  ٥,٦٦١,١٢٧   .ق.م.شللحفر  العالمية الخليج شركة
 ١,٠١٠,٦٧٠  ٢٥٠,١٤٨   )قطر ألومنيوم( لأللمنيوم قطر
 ١,٣٣٠,٥٢٣  ٦٧٦,٧٢١  .ق.م.ش شركة ستيل قطر
 ١,٥١٠,٠٩٠  ١,٠٧٩,٣٧٠  .ق.م.ش") قابكو(" للبتروكيماويات قطر شركة
 ٢,٨٢٥,٠٠٤  ٣,٤١٤,٣٥٨  .ق.م.ش ")كفاك(" البترولية لإلضافات قطر شركة
 ٧٥٩,٣٩٠  ٦٧٠,٥٠٧   ")كيوكيم(" المحدودة للكيماويات قطر شركة
 ١,٣١٥,٦٢٥  ١,١١٤,٠٥٨   التموين لخدمات أمواج شركة
 ٢٦٠,٤٣٧  ٢٢٥,٠١٢  .ق.م.ش") قافكو(" لألسمدة قطر شركة

 ٨٢٧,٩٨٧  ٥٢٣,٣٨٠    جي تي ال أوريكس
 ٦٣١,٣٢٩  ٦٣٠,٤٧٧    المحدودة كاتيكس شركة
 ٦,٣٧٠  ٨,٨٢٧ لخدمات االّبار الشاھين شركة
 ٤٠,٨٧١  ٤٢,٠٢٩   المحدودة السيف
 ١٣,٤٧٣  ٢٨,٧٦١   .ق.م.ش غزال شركة
  ٥٣,٤١٢  ٥٣,٤١٢ القابضة قطر شركة
 ٦,٣١٣,٧٦٣  ٧,٣٧٠,٩٧٩   المحدودة لتشغيلل غاز قطرشركة 
 ٣٣,٠٤٠   ٥٢,٨١١    الغاز لتشغيلقطر  شركة

  -  ١٠  حساب جاري–شركة داللة للوساطة
 ٤٤٧,٢٦٠,٧٥١   ٦٤٨,٢٥٣,١٢٥    للبترول قطر

    ٤٨٤,٢٦٢,١٣١   ٦٨٥,٣٩٣,٠٦٢ 

 مستحق لألطراف ذات العالقة  ج) 

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧مارس  ٣١   
  (مدققة)    (مراجعة)   
          

 ٣,٤٢٣,٠٣٩,٢٨٩    ٢,٨٢٨,٣٠٦,٤٨٦    شركة قطر للبترول

  مكافآت لكبار موظفي اإلدارة  د)
  مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة    
   ٢٠١٧  

  (مراجعة)
  ٢٠١٦  

  (مراجعة)
          

  ٩٫٨٠٨٫٧٨١    ٩,٢٤٥,٢٦٧    رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل ومنافع ما بعد التوظيف

 اإليرادات  ١٤
  

  مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة    
   ٢٠١٧  

  (مراجعة)
  ٢٠١٦  

  (مراجعة)
          

 ٢,٣٦٧,٢٦٧,٦٦٥  ٣,٠٢٤,٦٥٤,٦٦٩    مبيعات منتجات بترولية مكررة
 ٥٥٥,٠٨٣,٦٣٠  ٦٦٧,١٧٢,٧٥٩    مبيعات محطات بترول

 ٢٠,٦٥٢,٧٣٩  ١٩,٩٤٥,٢٣٥    إيرادات من خدمات فحص
 ٣,٩٤٢,٧٣٩  ٨٨,٦٩١,٧٥٤    وتموين تشحيم زيوتمبيعات 

    ٢,٩٤٦,٩٤٦,٧٧٣  ٣٫٨٠٠٫٤٦٤٫٤١٧ 
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١٥ 
 

  العائد األساسي والمخفف للسھم  ١٥

  

 القائمة لعاديةا األسھم لعدد المرجح المتوسط على المجموعةب للمساھمين العائد الفترة ربحصافي  بقسمة للسھم األساسي العائد مبالغ تحتسب
  كما يلي: الفترة خالل

  مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة   
  ٢٠١٧  

  (مراجعة)
  ٢٠١٦  

  (مراجعة)
          

 ٢٤٢,٦٩٣,٦٥٠   ١٧٦,٤٥٩,٦٣٤    ربح الفترة العائد للمساھمين بالمجموعة
 ٩٩,٤٢٥,٥٧٦   ٩٩,٤٢٥,٥٧٦    المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة

 ٢,٤٤   ١,٧٧    العائد األساسي للسھم
  

  التزامات محتملة  ١٦

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧مارس  ٣١  
  (مدققة)      (مراجعة)  
          

 ٤,٩٦١,٢٧٨   ٤,٩٦١,٢٧٨    ضمانات بنكية 

 ٥٧,٩٦١,٣٩١   ٥٧,٩٦١,٣٩١    اعتمادات مستندية
  

  التزامات رأسمالية  ١٧

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧مارس  ٣١  
  (مدققة)    (مراجعة)  
          

 ١٨٥,١٤٣,٧٥٣    ٢٠٠٫٦٩٠٫٦٤٤    إنشاء محطات بترول
  
 قطري لایر ٢٠٠,٦٩٠,٦٤٤ بمبلغ وقود محطة ١٦ إنشاء ٢٠١٧ مارس ٣١في  ةالمنتھيأشھر  الثالثة لفترة محتملةال االلتزامات تمثل

  )وقود محطة ١٢تمثل  قطري لایر ١٨٥٫١٤٣٫٧٥٣: ٢٠١٦(
  

 أمر مھم   ١٨

ت ،٢٠١٧ مارس ٣١ في كما عار فروق عن ةناتج واحد موردلمخاطر من  المجموعة تعرض نوات األس ابقة المالية للس  اعترفت .الس
  .مختلف بشكل المبيعات تلك يسجل المورد أن حين في المعتمد، السعر معادلة أساس على المشترياتب المجموعة

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

ؤولية ھناكال يوجد  هأن ترى اإلدارة افية مس اس لديه يوجد ال المورد ھذا أن تعتقد اأنھ كما ،المجموعة على إض افية، مطالبات ةألي أس  إض
 .المسألة ھذه يتم حل وسوف

  المقارنة أرقام  ١٩

سابقة، عند االقتضاء، بحيث تتفق مع عرض الفترة الحالية أرقامتمت إعادة تصنيف   أية التصنيف عادليس إل ،المقارنة للفترة / السنة ال
  .المقارنةأو حقوق ملكية الفترة / السنة ربح أثر على صافي 


