
 
  

  

  )ق.م.ش(الكهرباء والماء القطرية شركة 

 قطر –الدوحة 

  

  المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية

  مع تقرير المراجعة للمدقق المستقل

  ٢٠١١ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 



  )ق.م.ش(شركة الكهرباء والماء القطرية 

  المراجعة للمدقق المستقلمع تقرير الموحدة المرحلية المختصرة  البيانات المالية

  ٢٠١١ يونيو ٣٠ في أشهر المنتهية الستةلفترة 

  
  
  

  ةـصفح                        رسالفه
  

  --   لمدقق المستقللتقرير المراجعة 
  
  

  ١  المختصر المرحلي الموحدلدخل ابيان 
  
  

  ٢  المرحلي المختصر الموحد الدخل الشاملبيان 
  
  

  ٤ - ٣  المرحلي المختصر الموحد بيان المركز المالي
  
  

  ٥  المرحلي المختصر الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  
  

  6  المرحلي المختصر الموحد بيان التدفقات النقدية
  
  
١٥ - ٧  المختصرة المرحلية الموحدة يةماليضاحات حول البيانات الإ



 

  
  
  
  
  

  ٩٩-٨ر  . ق 
  

  تقرير المراجعة للمدقق المستقل
  

  المحترمين    أعضاء مجلس اإلدارة/ السادة
  )ق.م.ش( شركة الكهرباء والماء القطرية

  قطر –الدوحة 
  

والتي  ، ) "الشركة" ) (ق.م.ش(رباء والماء القطرية شركة الكهلالمرفقة  المرحلية المختصرة الموحدة بمراجعة البيانات المالية قمنا لقد
والتغيرات في  الشامل والدخل وكل من بيانات الدخل ٢٠١١ يونيو ٣٠كما في  المرحلي المختصر الموحد تتضمن بيان المركز المالي

في ذلك التاريخ ، وبعض اإليضاحات  أشهر المنتهية الستةو  الثالثة لفترةالمرحلية المختصرة  الموحدةوالتدفقات النقدية  الملكيةحقوق 
 يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  والستة الثالثة لفترةالمرحلية المختصرة للشركة  الموحدة لقد تم مراجعة البيانات المالية. المختارة التفسيرية

مراجعة  ريراي أصدر تقمن قبل مدقق حسابات آخر والذ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١وتم تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في 2010
  .على التوالي ٢٠١١فبراير  ١٤و ٢٠١٠ يوليو ٢١في تاريخ  المرحلية المختصرةو  الموحدة على البيانات المالية ةغير متحفظ وتدقيق

، ) ٣٤(المرحلية المختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الموحدةدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية اإلإن 
  .المالية المرحلية المختصرة إستنادًا إلى مراجعتنا إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات". التقارير المالية المرحلية"

مراجعة البيانات المالية المرحلية من قبل مدقق " )٢٤١٠(قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم  لقد
ين المالية القيام باجراء اإلستفسارات ، بشكل رئيسي من األشخاص المسؤول المعلوماتتتضمن مراجعة . "ت المستقل للمنشأةالحسابا

إن نطاق المراجعة يقل جوهريًا عن نطاق القيام . ، وٕاتباع إجراءات تحليلية وٕاجراءات مراجعة أخرىعن األمور المالية والمحاسبية
، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن دولية للتدقيقوفقًا للمعايير ال بالتدقيق

  .يبينها التدقيق ، وتبعًا لذلك فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها

المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم  ةالموحد لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية مراجعتنا ، أعمال ستنادًا إلىإ
  ."التقارير المالية المرحلية" )٣٤(لمعيار المحاسبة الدولي رقم إعدادها ، من جميع النواحي الجوهرية ، وفقًا 

  
  ديلويت آند توشعن   
    

  
  
  

    محمد عثمان باهيميا  
  )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم   

  ٢٠١١ أغسطس 8  
  قطر –الدوحة   



  )ق.م.ش(شركة الكهرباء والماء القطرية 

  المختصر بيان الدخل الموحد المرحلي

  ٢٠١١ يونيو ٣٠ في الستة أشهر المنتهية لفترة

  الموحدة المرحلية المختصرة يةالمال من هذه البيانات تشكل جزءاً  اإليضاحات المرفقة إن
- ١ -  

  
     أشهر المنتهية في لثالثةلفترة ا    

  يونيو ٣٠
      أشهر المنتهية في لفترة الستة

  يونيو ٣٠
    ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاحات  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري    
            

  1,400,391 2,123,747  ٨٠٧,٧١٢ 1,201,654  ٤  مبيعات
            

  (807,555) (1,048,658)  )٤٤٩,٨٥٠( (569,560)   مبيعاتة تكلف
  592,836 1,075,089  ٣٥٧,٨٦٢ 632,094    إجمالي الربح

            
            مصاريف

  (64,789) (110,427)  )٣٣,٦٣٩( (50,849)    عمومية و مصاريف إدارية 
  (165,206) (357,466)  )٩٦,١١٣( (173,432)    تكاليف تمويل 

  (105,825) --  )٦١,٣٦٥( --    "كهرماء"صالح ل ناجمة عن التأخير مقررة أضرار
            

            إيرادات أخرى
  61,645 21,026  23,145 6,619    إيرادات فوائد

  11,368 12,552  ١٠,٢٠٨ 372    مستلمة إيرادات توزيعات أرباح
 -- 62 -- 62   ممتلكات ومصانع ومعداتباح من بيع ر أ

  17,414 --  ٨,٩٦٣ --    أرباح شركات زميلةن حصة م
  3,396 3,396  ١,٦٩٨ 1,698    إيرادات مؤجلة

  9,491 614  ٦,٨٨٥ 306    إيرادات تشغيلية أخرى
 97,531 -- ٨٨,٣٤٦ --    حصة من أضرار مقررة لشركات المشاريع المشتركة 

  11,779 45,906  ٨,٧٠٠ 35,314    متنوعةإيرادات 
  469,640 690,752  ٣١٤,٦٩٠ 452,184    ربح الفترة صافي

            
 469,640 671,764 ٣١٤,٦٩٠ 443,627    العائد إلى المساهمين ربح الفترةصافي 
 -- 18,988 -- 8,557    ينالعائد إلى حقوق غير المسيطر  ربح الفترةصافي 

            
  ٤،٧ ٦،٧٢  ٣،١٥ ٤،٤٤  ٥  )ريـال قطري لكل سهم(األساسي للسهم  العائد



  )ق.م.ش(شركة الكهرباء والماء القطرية 

  الموحد المرحلي المختصر بيان الدخل الشامل

  ٢٠١١ يونيو ٣٠ في يةالستة أشهر المنتهلفترة 

  الموحدة المرحلية المختصرة يةالمال من هذه البيانات تشكل جزءاً  اإليضاحات المرفقة إن
- ٢ -  

  
  
   أشهر المنتهية في لثالثةلفترة ا 

  يونيو ٣٠
     أشهر المنتهية في لفترة الستة

  يونيو ٣٠
 ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
          

  469,640 690,752  ٣١٤,٦٩٠ 452,184  ربح الفترةصافي 
          

           للفترة  الشامل األخرى) الخسارة(بنود الدخل 
  (80,825) (10,493)  )٦٣,٠٥٨( (26,413)  للشركة ةالنقدي اتالتدفق تحوط خسائر

التابعة  للشركات ط التدفقات النقديةخسائر تحو حصة من 
  (855,379) (103,235)  )٧٩٠,٨٢٦( (222,939)  المشتركة الزميلة وشركات المشاريعو 
  (18,506) 309  )٣٠,٥١٦( 8,225  ستثمارات متاحة للبيعإحققة من تقييم تمغير ) خسائر(/  حأربا

  (485,070) 577,333  )٥٦٩,٧١٠( 211,057  الشامل للفترة) الخسارة( إجمالي الدخل
   



  )ق.م.ش(شركة الكهرباء والماء القطرية 

  الموحد المرحلي المختصر بيان المركز المالي

  ٢٠١١ يونيو ٣٠ في كما

  الموحدة المرحلية المختصرة يةالمال من هذه البيانات تشكل جزءاً  اإليضاحات المرفقة إن
- ٣ -  

  
  
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ يونيو ٣٠    
  )مدققة(  )مراجعة(  إيضاحات  

  قطري ألف ريـال  ألف ريـال قطري    الموجودات
        الموجودات غير المتداولة

  ٥,٩٧٤,١٠٠ 5,400,508  ٦  ومعدات ممتلكات ومصانع
  ١٠٨,٧٩٨ 108,798    شهرة

  ٣٥٨,٢٣٨ 370,801    استثمارات متاحة للبيع
 -- ٣٥٩   ستثمارات في شركات زميلةا

  ١١,٦٩٩,٨٣٢ 12,099,712  ٧  تأجير تمويلي مدينة من ذمم
  ٢٣,٨١٥ 17,301    خرىأ موجودات غير متداولة

  ١٨,١٦٤,٧٨٣ 17,997,479    الموجودات غير المتداولةإجمالي 
        

        الموجودات المتداولة
  ٢٩٤,٥٨٣ 289,452    بضاعة 

  ١٣٥,٨٣٦ 194,776  ٧  تأجير تمويلي مدينة من ذمم
  ١,٤٥٤,٠٣٦ 1,149,617    ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة

  ٢,٠٧٤,١٧٦ 2,185,572    أرصدة لدى البنوكنقد و 
  ٣,٩٥٨,٦٣١ 3,819,417    الموجودات المتداولةإجمالي 

  ٢٢,١٢٣,٤١٤ 21,816,896    إجمالي الموجودات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )ق.م.ش(شركة الكهرباء والماء القطرية 

  الموحد المرحلي المختصر بيان المركز المالي

  ٢٠١١ يونيو ٣٠ في كما

  الموحدة المرحلية المختصرة يةالمال من هذه البيانات تشكل جزءاً  اإليضاحات المرفقة إن
- ٤ -  

  
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ يونيو ٣٠    
  )مدققة(  )مراجعة(  إيضاحات  

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري    والمطلوبات الملكيةحقوق 
        الملكيةحقوق 
  ١,٠٠٠,٠٠٠ 1,000,000    لرأس الما

  ٥٠٠,٠٠٠ 500,0000    احتياطي قانوني
  ٣,٢٤١,٨٣٤ 3,241,834    احتياطي عام
  ٦٠٠,٠٠٠ 671,764    أرباح مدورة
  )١,٥٧٩,٠٤٠( (1,696,480)    الملكيةحقوق  ضمنبنود أخرى 

  ٣,٧٦٢,٧٩٤ 3,717,118    الشركة األمفي حقوق المساهمين 
  ١٧٥,٥٧٠ 189,831    ينحقوق غير المسيطر 

  ٣,٩٣٨,٣٦٤ 3,906,949    الملكيةإجمالي حقوق 
        

        المطلوبات غير المتداولة
  ١٢,٤٤٥,٧١٧ 13,427,412  ٨  قروض تحمل فوائد

  ٣٥١,٩٤١ 351,941    أخرى – قروض ألجل
  ٣٣,٩٥٩ 30,563    إيرادات مؤجلة

  ٦٤,٠٣٥ 71,319    نهاية الخدمة للموظفين أةمكاف
  ١,٨٠٦,٤٨٠ 1,920,208  ٩  مشتقات مالية

  ١٤,٧٠٢,١٣٢  ١٥,٨٠١,٤٤٣    المطلوبات غير المتداولةإجمالي 
        المطلوبات المتداولة

  ١,٨٥٧,١٠٧ 1,651,927    ومبالغ مستحقة الدفع ذمم دائنة
  ١,٥١٣,٠٤٧ 343,813  ٨  قروض تحمل فوائد
  ١٠٥,٩٧٢ 105,972    قروض ألجل أخرى

  ٦,٧٩٢ 6,792    إيرادات مؤجلة
  ٣,٤٨٢,٩١٨ ٢,١٠٨,٥٠٤    وبات المتداولةالمطلإجمالي 

  ١٨,١٨٥,٠٥٠ 17,909,947    إجمالي المطلوبات
  ٢٢,١٢٣,٤١٤ 21,816,896    والمطلوبات الملكيةإجمالي حقوق 

  
  
 
  

  عيسى شاهين الغانم    عبد اهللا بن حمد العطية
  نائب رئيس مجلس اإلدارة    رئيس مجلس اإلدارة



  )ق.م.ش(ماء القطرية شركة الكهرباء وال

  الموحد المرحلي المختصر في حقوق الملكية اتبيان التغير 

  ٢٠١١ يونيو ٣٠ في الستة أشهر المنتهيةلفترة 

  الموحدة المرحلية المختصرة يةالمال من هذه البيانات تشكل جزءاً  اإليضاحات المرفقة إن
- ٥ -  

  
  
  
  

  أرباح مدورة  تياطي عامحإ  قانونيحتياطي إ  رأس المال  
حتياطي تحوط إ

  القيمة العادلةحتياطي إ  ةالنقدي اتالتدفق
حقوق غير 

  اإلجمالي  ينالمسيطر 
  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  

                  
  3,938,364  175,570  197,149  (1,776,189)  600,000  3,241,834  500,000  1,000,000  )مدققة( ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 

 577,333 23,009 309 (117,749) 671,764 -- -- --  لفترةل إجمالي الدخل الشامل
 (608,748) (8,748) -- -- (600,000) -- -- --  ٢٠١٠توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 3,906,949 189,831 197,458 (1,893,938) 671,764 3,241,834 500,000 1,000,000  )مراجعة( ٢٠١١ يونيو ٣٠الرصيد في 
  
 

  أرباح مدورة  حتياطي عامإ  قانونيحتياطي إ  رأس المال  
حتياطي تحوط إ

  القيمة العادلةحتياطي إ  ةالنقدي اتالتدفق
حقوق غير 

  اإلجمالي  ينالمسيطر 
  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  ريـال قطري لفأ  

                  
  3,589,690  --  120,610  (1,238,808)  500,000  2,707,888  500,000  1,000,000  )ةمدقق( ٢٠١٠ يناير ١الرصيد في 

 (485,070) -- (18,506) (936,204) 469,640 -- -- --  لفترةل ةالشامل الخسارةإجمالي 
 (500,000) -- -- -- (500,000) -- -- --  ٢٠٠٩أرباح مدفوعة لسنة توزيعات 

 2,604,620 -- 102,104 (2,175,012) ٤٦٩،٦٤٠ 2,707,888 500,000 1,000,000  )مراجعة( ٢٠١٠ يونيو ٣٠الرصيد في 



  )ق.م.ش(شركة الكهرباء والماء القطرية 

  الموحد المرحلي المختصر بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١١ يونيو ٣٠ في الستة أشهر المنتهيةلفترة 

  الموحدة المرحلية المختصرة يةالمال من هذه البيانات تشكل جزءاً  اإليضاحات المرفقة إن
- ٦ -  

  
  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة   
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )ةمراجع(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

      األنشطة التشغيلية
  469,640 690,752  ربح الفترةصافي 
      :تعديالت

 220,084 252,168  ستهالكإ
 -- )٦٢(  ممتلكات ومصانع ومعداتربح من بيع 

  5,317 8,021  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  10,055 9,085  وهالكة متقادمةمخصص بضاعة 

  165,206 357,466  تكاليف تمويل
  (3,396) (3,396)  متحققةإيرادات مؤجلة 

  -- 6,514  متحققة مؤجلة مصاريف
  )٦١,٦٤٥( )٢١,٠٢٦(  بنكية فوائدإيرادات 

  (11,368) (12,552)  مستلمة إيرادات توزيعات أرباح
  (17,414) --  أرباح شركات زميلةحصة من 

  ٧٧٦,٤٧٩ ١,٢٨٦,٩٧٠  
      :رات في رأس المال العامليالتغ

  8,006 (3,954)  بضاعة 
  (259,758) 304,419  ومصاريف مدفوعة مقدما  ذمم مدينة

  (221,343) 183,597  تأجير تمويلي مدينة من ذمم
  114,415 (205,180)  ومبالغ مستحقة الدفع ذمم دائنة

  ٤١٧,٧٩٩ ١,٥٦٥,٨٥٢  لتشغيلامن النقد 
  (165,206) (357,466)  تكاليف تمويل مدفوعة
  (425) (737)  للموظفين مدفوعة المكافأة نهاية الخدمة 

  ٢٥٢,١٦٨ ١,٢٠٧,٦٤٩  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
      

      األنشطة االستثمارية
  (810,333) (321,006)  ومعدات ممتلكات ومصانعشراء 

 4,556 --  شركات زميلةمن  توزيعات أرباح مستلمة
  ٦١,٦٤٥ ٢١,٠٢٦  فوائد مستلمة

 -- )٣٥٩(  استثمارات في شركات زميلة
 -- ٧٥  ومعدات ممتلكات ومصانعمن  متحصل
  11,368 12,552  أرباح مستلمة توزيعات

 (4,808) (12,254)  شراء استثمارات متاحة للبيع
  )٧٣٧,٥٧٢( )٢٩٩,٩٦٦(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      
      األنشطة التمويلية

  (500,000) (608,748)  مدفوعة أرباح توزيعات 
 1,092,817 (187,539) قروض بنكية متحصل من /)سداد(

  592,817 (796,287)  من األنشطة التمويليةالناتج ) المستخدم في (صافي النقد 
      

  107,413 111,396  النقد وشبه النقدفي صافي الزيادة 
  2,306,962 2,074,176  بداية الفترةفي  نقد وشبه النقد

  2,414,375 2,185,572  في نهاية الفترةنقد وشبه النقد 
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  األساسية اطاتهانشمعلومات عن الشركة و  .١

يقع . ١٩٩٢مارس  ١٦في قطر بتاريخ  تأسستمساهمة عامة قطرية هي شركة )  "الشركة" ( )ق.م.ش(إن شركة الكهرباء والماء القطرية 
 الموحدة تشتمل البيانات المالية. دولة قطر -  الدوحة )٢٢٠٤٦(ب .ج الغربي ، شارع الكورنيش ، صمكتب الشركة في بناية كيمكو ، الخلي

 التابعةعلى بيانات الشركة وحصتها في كل من الشركات  ٢٠١١ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة  للشركة المرحلية المختصرة
 مدرجةأسهم الشركة إن . إنتاج الكهرباء والماء هولمجموعة ل إن النشاط الرئيسي"). المجموعة" ـيشار إليهم ب(المشاريع المشتركة شركات و 

  .بورصة قطرللتداول في 

يظهر  )ق.م.ش(المرحلية المختصرة لشركة الكهرباء والماء القطرية  الموحدة ضمنة في هذه البيانات الماليةتإن هيكل شركات المجموعة الم
  :التالي على النحو

  نسبة الملكية  بلد التأسيس    
        

  %١٠٠  قطر  تابعةشركة   )م.م.ذ( رأس لفان للتشغيلشركة 
  %٨٠  قطر  تابعةشركة   )ق.م.ش(شركة رأس لفان للطاقة 

  %٥٥  قطر  مشتركمشروع   )ق.م.ش(شركة قطر للطاقة 
  %٤٠  قطر  مشروع مشترك  شركة مسيعيد للطاقة المحدودة

  %٤٥  قطر  مشروع مشترك  للطاقة المحدودة اسرطقرأس شركة 

من قبل  ٢٠١١ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستةفترة المرحلية المختصرة للمجموعة ل الموحدة تمت الموافقة على إصدار البيانات الماليةلقد 
  .٢٠١١ يوليو ٢٠مجلس اإلدارة في 

  
 
  لشراء محطات) كهرماء(االتفاقية مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء  .٢

  :لشراء المحطات التالية) كهرماء( أبرمت الشركة اتفاقية مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،  ٢٠٠٣خالل عام 
  "أ " محطة رأس أبو فنطاس  -
  الوجبةمحطة  -
 السيليةمحطة  -
 سوبرجنوب الدوحة محطة  -

مرسوم  يتم إصدارمفعول االتفاقية ما لم  ومن ضمن الشروط أن ال يسري محكومة بشروطمن االتفاقية على أن االتفاقية  )٦(تتضمن المادة 
من  )٦,٢(كما تنص المادة  ، بمنح الشركة امتيازًا الستخدام األرض التي تقع عليها المحطات وأن يكون المرسوم ساري المفعول يقوم أميري

للمناقشة واالتفاق على حل ما وأن تجتمع األطراف  ٢٠٠٣يونيو  ١حتى  األميري االتفاقية المذكورة على أنه في حالة عدم صدور المرسوم
  .يتم تعديل االتفاقية المذكورة إلى المدى الالزم الذي يعكس الحل المطلوب

من إجمالي  %12.5ات تمثل اإليرادات من هذه المحط. حتى تاريخ إصدار هذه البيانات المالية األميري المرسومعلى  الشركةلم تحصل 
تعديل على االتفاقية المذكورة أعاله  يتم إجراء أيلم ). %18:  ٢٠١٠يونيو  ٣٠( ٢٠١١يونيو  ٣٠ للفترة المنتهية فيالمجموعة إيرادات 

  . الحصـول على المرسوم األميري في الوقت المناسب علمًا بأنهم واثقين من،  مناقشةف الاطر واصل األتحيث 
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  اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة أسس  .٣

إن السياسات  .الخاص بالتقارير المالية المرحلية )٣٤(المرحلية المختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الموحدة تم إعداد البيانات المالية
بيانات المالية الالمرحلية المختصرة تتطابق مع السياسات المستخدمة في إعداد  الموحدة البيانات المالية هذه المحاسبية المستخدمة في إعداد

 ١، بإستثناء بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة أو المعّدلة والتي تم تطبيقها إبتداءًا من  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
بإستثناء بعض التعديالت على إن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات لم يكن له تأثير على بيان المركز المالي وأداء الشركة . ٢٠١١يناير 

  .واإليضاحات المرفقة بها ٢٠١٠مع البيانات المالية لسنة  مقترنة المرحلية المختصرة الموحدة يجب قراءة هذه البيانات المالية .اإليضاحات

يتم إعدادها وفقًا  كاملة بيانات ماليةل الالزمةجميع المعلومات واإلفصاحات  تتضمنالمرحلية المختصرة ال  الموحدة إن البيانات المالية
 اً بالضرورة مؤشر  ٢٠١١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةالنتائج لفترة  باإلضافة إلى ذلك ، ال تعتبرلدولية للتقارير المالية ، للمعايير ا
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١توقعها للسنة المالية المنتهية في  يمكن للنتائج التي

 إال إذا تمقطري ، ريـال لف أ جميع المبالغ إلى أقرب تقريبويتم  القطريريـال المرحلية المختصرة بال الموحدة يتم إعداد البيانات المالية
  .اإلشارة إلى غير ذلك

بيع الكهرباء والماء و  ،" ب"المحطة  –لشراء محطة رأس أبو فنطاس  ١٩٩٩أكتوبر  ١٠وفقًا لالتفاقية الموقعة مع حكومة دولة قطر في 
يتم ،  ٢٠٠٠يوليو  ١٣مع وزارة الطاقة والصناعة والكهرباء والماء في  المبرمةنوية حتساب اإليرادات السإل المستخدمة المنتجة منها واآللية

  .اإليرادات المضمونة حتى يتم إظهاراإليرادات السنوية في البيانات المالية السنوية  علىتعديل  إجراء

في نهاية السنة فاقية تتطلب أن تتم هذه التعديالت المرحلية المختصرة ال تخضع لهذه التعديالت ، حيث أن االت الموحدة إن البيانات المالية
  .فقط المالية

وفقًا لشروط اتفاقية شراء  سوبر ، وجنوب الدوحة ة، والسيلي ة، والوجب" أ"المحطة  –المبيعات من محطات رأس أبو فنطاس يتم إحتساب 
ولكن تتم  ، اإليرادات المضمونة على نحو شهري حتى يتم إظهارتعديالت في البيانات المالية  إجراءيتم . مع كهرماء المبرمة الكهرباء والماء

  .فقط في نهاية السنة المالية التسوياتهذه 

تعديالت  إجراءيتم . مع قطر للبترول المبرمةدخان يتم احتسابها وفقًا التفاقية شراء الماء الواقعة في منطقة المبيعات من محطة التحلية إن 
  .فقط في نهاية السنة المالية التسوياتولكن تتم هذه  ، اإليرادات المضمونة حتى يتم إظهار شهري على نحوفي البيانات المالية 

المختصرة المرحلية  الموحدة أو تأجيلها في البيانات المالية هابصورة غير منتظمة خالل السنة المالية يتم تقدير  يتم تكبدهاالمصاريف التي إن 
  .تأجيل هذه التكاليف حتى نهاية السنة الماليةفقط إذا كان من المالئم تقدير أو 
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  مبيعات .٤

    أشهر المنتهية في لفترة الثالثة  
  يونيو ٣٠

    أشهر المنتهية في لفترة الستة
  يونيو ٣٠

  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
  لف ريـال قطريأ  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

          :تزويدتمثل المبيعات اإليرادات الناتجة عن 
  724,523 935,179  ٤٣٩,٦٨١ 579,201  الكهرباء
  506,399 687,102  ٢٨٤,٢٠٧ 363,937  الماء

  169,469 501,466  ٨٣,٨٢٤ 258,516   اتتأجير محط من إيرادات
  1,201,654 ٨٠٧,٧١٢  2,123,747 1,400,391  

تعتمد عملية التحلية كليًا على توليد . سًا في تشغيل محطات متكاملة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة قطرتعمل المجموعة أسا
يتم بيع اإلنتاج لعميلين إثنين ، وبالتالي قررت اإلدارة أن . تتداخل عمليات الكهرباء والماء وتتعرض لمخاطر وعائدات متشابهة. الكهرباء

  .تشغيليًا واحداً المجموعة تعتبر قطاعًا 
  
  األساسي للسهم العائد .٥

  :على النحو التاليالقائمة خالل الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم  فترةالللسهم بتقسيم صافي ربح  األساسي العائد يتم إحتساب

 ٣٠     أشهر المنتهية في لفترة الثالثة  
  يونيو

       أشهر المنتهية في لفترة الستة
  يونيو ٣٠

  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري 
         

العائد إلى المساهمين ربح الفترة صافي 
  )قطريريـال لف أ(

443,627 ٣١٤,٦٩٠  671,764  469,640  

          
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

  )سهم(ل الفترة خال
100,000  ١٠٠,٠٠٠  100,000  100,000  

          
لكل  قطريريـال ( األساسي للسهم العائد
  )سهم

٤،٧٠  ٦،٧٢  ٣،١٥  ٤،٤٤  

  .لسهمل األساسي العائديعادل  للسهمالعائد المعّدل وعليه فإن  ، في أي وقت خالل الفترة قائمة لتعديل العائد عليها خاضعةال توجد أي أسهم 
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  ومعدات ت ومصانعممتلكا .٦

  إنتاج محطات  
أثاث وتركيبات 
  سيارات  ومعدات مكتبية

 فحصتكاليف 
"C”  مرسملةقطع غيار 

     رأسمالية مشاريع
  المجمـوع  قيد التنفيذ

  لف ريـال قطريأ  لف ريـال قطريأ  لف ريـال قطريأ  لف ريـال قطريأ  لف ريـال قطريأ  لف ريـال قطريأ  لف ريـال قطريأ  
                :التكلفة

  ٩,٠٣٦,٤٠٩  ٤٤٦,٠٩٩  ١٤٠,١٦٢  ٢٦١,٤٦٤  ٧,٥٠١  ٢٦,٩٩٦  ٨,١٥٤,١٨٧  ٢٠١١يناير  ١في كما 
 321,006 284,488 -- 31,310 1,144 1,504 2,560  إضافات
 (642,417) (642,417) -- -- -- --  تحويالت

 (12,127) -- -- (11,753) (374) -- --  ستبعاداتإ
 8,702,871 88,170 140,162 281,021 8,271 28,500 8,156,747  ٢٠١١ يونيو ٣٠في كما 

                
                :االستهالك

  ٣,٠٦٢,٣٠٩  --  ٣١,٨٢٨  ١٣٥,٩٤٦  ٣,٥٩٢  ١٦,٥٩٣  ٢,٨٧٤,٣٥٠  ٢٠١١يناير  ١في كما 
 252,168 -- 3,520 40,968 840 1,934 204,906  ستهالك الفترةإ

 (12,114) -- -- (11,753) (361) -- --  ستبعاداتإما يخص 
 3,302,363 -- 35,348 165,161 4,071 18,527 3,079,256  ٢٠١١ يونيو ٣٠في كما 

                
                :صافي القيمة الدفترية

 5,400,508 88,170 104,814 115,860 4,200 9,973 5,077,491  )مراجعة( ٢٠١١ يونيو ٣٠في كما 
  ٥,٩٧٤,١٠٠  ٤٤٦,٠٩٩  ١٠٨,٣٣٤  ١٢٥,٥١٨  ٣,٩٠٩  ١٠,٤٠٣  ٥,٢٧٩,٨٣٧  )مدققة( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في كما 

  :إيضاح
القيمة  ستردادإ قادرة علىتعتقد اإلدارة أنها . اتمفاوضات للحصول على تعويض وتوجد حالياً  ، حكومة دولة قطرمن على تعليمات  بناءً  وذلك الطاقةعمليات محطة الوجبة لتوليد  بإيقاف الشركة قامت ، ٢٠١٠ عامخالل 

  .، وعليه لم يتم إدراج مخصص للخسارة من انخفاض القيمة في هذه البيانات الماليةحطةالدفترية الكاملة للم
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  التأجير التمويلي مدينة من ذمم .٧

وشركة مسيعيد للطاقة المحدودة  )ق.م.ش(من شركة قطر للطاقة  ذمم التأجيرحصة نسبية من  التأجير التمويلي المدينة من ذممالتمثل 
 ذات السيطرةشركات القامت  .)ق.م.ش(م المدينة من التأجير التمويلي من شركة رأس لفان للطاقة المحدودة وأيضًا تتضمن الذم )ق.م.ش(

" فيما إذا كانت اإلتفاقية تتضمن عنصر إيجارتحديد  " دولية للتقارير الماليةللمعايير ال )٤( رقم التفسير بتطبيق والشركة التابعة المشتركة
 .نشأة داخلياً اإلنتاج المُ  تطبيقه محاسبيًا على محطاتوالتي يتم  ٢٠٠٦يناير  ١بارًا من والذي أصبح ساري المفعول اعت

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ يونيو ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

      

  ٢٦,٦٧٥,٥٦٥  26,754,179  إجمالي الذمم –تأجير تمويلي 
  )١٤,٨٣٩,٨٩٧(  (14,459,691)  متحققإيراد تمويلي غير 

  ١١,٨٣٥,٦٦٨  12,294,488  مويليتصافي اإلستثمار في التأجير ال

 :يكالتال الموحد المرحلي المختصر تم تصنيف صافي اإلستثمار في التأجير التمويلي في بيان المركز المالي

  ١٣٥,٨٣٦  194,776  خالل سنة الجزء المتداول
  ١١,٦٩٩,٨٣٢  12,099,712  خالل سنة الجزء غير المتداول

  12,294,488  ١١,٨٣٥,٦٦٨  
  
  قروض تحمل فوائد .٨

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ يونيو ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

     

  ١,٥٤٣,٩٤٧  1,524,483  ١القرض 
  ١,٢١٤,١٧٢  1,188,518  ٢القرض 
  ٢,٦٧٨,٧١٦  2,838,189  ٣القرض 
  ٨٩٠,٠٩٦  873,095   ٤القرض 
  ٤٤٤,٠٨٤  435,602  ٥القرض 
  ١,٠٩٣,٥٠٠  1,093,500   ٦القرض 
  ٤,٩١٩,٨٠٧  4,733,368   ٧القرض 
  ١,٢٥٤,٥٠٩  1,167,083   ٨القرض 

  13,853,838  ١٤,٠٣٨,٨٣١  
  )٨٠,٠٦٧(  (82,613)  ترتيبات التمويل تكاليف:  طرح

  13,771,225  ١٣,٩٥٨,٧٦٤  

  :كالتالي رالموحد المرحلي المختص في بيان المركز الماليتم تصنيفها 

  ١,٥١٣,٠٤٧  343,813  خالل سنة الجزء المتداول
  ١٢,٤٤٥,٧١٧  13,427,412  خالل سنة غير المتداولالجزء 

  13,771,225  ١٣,٩٥٨,٧٦٤  



  )ق.م.ش(اء والماء القطرية شركة الكهرب

  الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١١ يونيو ٣٠ في الستة أشهر المنتهيةلفترة 

  - ١٢ - 

 
  مشتقات مالية .٩

  ٢٠١٠رديسمب ٣١  ٢٠١١ يونيو ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

  ١,٤٥٨,٣٢١  1,581,663  للشركات ذات السيطرة المشتركة لتدفقات النقديةا اتحصة من القيمة العادلة لتحوط
  ٣٤٨,١٥٩  338,545  والشركات التابعة لهاللشركة  تحوطات للتدفقات النقدية

  1,920,208  ١,٨٠٦,٤٨٠  
  
  

وشــركة رأس  )ق.م.ش( المحـدودة للطاقــةوشـركة مسـيعيد  )ق.م.ش(شــركة قطـر للطاقــة (سـتثمارات فـي شــركات المشـاريع المشـتركة إ .١٠
  ))ق.م.ش(قرطاس للطاقة المحدودة 

 ٣٠بيانات المالية كما في شركات المشاريع المشتركة في هذه الوٕايرادات ومصاريف النسبية من موجودات ومطلوبات  المجموعةحصة  تظهر
وذلك على أساس تجميعي بعد ،  ٢٠١٠يونيو  ٣٠و  ٢٠١١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةولفترة  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١و  ٢٠١١ يونيو

  :كما يلي،  إستبعاد التعامالت الداخلية بين الشركات

  ٢٠١٠ديسمبر ٣١  ٢٠١١ يونيو ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

  ٢٩٨,٩٥٣  987,790  موجودات متداولة
  ٧,٩٧١,٧١٠  8,884,387  موجودات غير متداولة

  )١,٥٧٠,٧٤٥(  (2,225,718)  مطلوبات متداولة
  )٧,٦١٣,٩٨٢(  (8,576,301)  مطلوبات غير متداولة

  (929,842)  )٩١٤,٠٦٤(  
 

  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة  
 ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة( 
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري 
     

  376,545  788,404  إيرادات
  (190,188)  (344,462)  مبيعاتتكاليف 

 (58,430)  (14,196)  مصاريف إدارية
  (123,468)  (257,166)  تكاليف تمويل
  90,849  38,708  إيرادات أخرى

  95,308  211,288  ربح الفترة



  )ق.م.ش(اء والماء القطرية شركة الكهرب

  الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١١ يونيو ٣٠ في الستة أشهر المنتهيةلفترة 

  - ١٣ - 

  
  تعهدات وٕالتزامات طارئة .١١

  ٢٠١٠ديسمبر ٣١  ٢٠١١ يونيو ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

      :تعهدات
  ٣١,٨٠٢  --  )١(رأسمالية  عهداتت
  ١٠,٧١١  30,341  )٢( ةتشغيلي إستئجار عهداتت
     

      :إلتزامات طارئة
  ٢٢٦,٦٣٧  404,949  بنكية واعتمادات مستندية خطابات ضمان

  :إيضاحات

 :تتضمن التعهدات الرأسمالية التالي )١
يونيو  ٣٠كما في  ريـال قطري رصف والتي تبلغ )ق.م.ش(شركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة  عهداتتحصة الشركة النسبية في 

 ).قطريريـال مليون  ٣١،٨٠:  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١( ٢٠١١

 :التالي ةر التشغيلياإلستئجا تتضمن تعهدات )٢
الخاصة بشركة مسيعيد للطاقة وفقًا التفاقية استئجار األرض مع قطر للبترول ،  اإلستئجار التشغيلية عهداتتفي  النسبية حصة الشركة

محتملة بقيمة اإليجار السنوي لألرض التي شيدت عليها  تعهداتمدة االتفاقية عن  خاللولة ؤ مشتركة مسال ت السيطرةذاالشركة  أنحيث 
 :على النحو التالي ةاإلستئجار التشغيلي عهداتتتظهر . ومصانعها المشتركة محطتها ذات السيطرة لشركةا

  ٢٠١٠ديسمبر ٣١  ٢٠١١ يونيو ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ـال قطريألف ري  
      

  ٣٨٢  ٣٨٢  مستحقة خالل سنة واحدة
  1,908 1,973  سنوات ٥ – ٢ من مستحقة

  8,421  8,168  سنوات ٥مستحقة خالل أكثر من 
  10,523  10,711  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )ق.م.ش(اء والماء القطرية شركة الكهرب

  الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١١ يونيو ٣٠ في الستة أشهر المنتهيةلفترة 

  - ١٤ - 

  
  األطراف ذات العالقة .١٢

  معامالت األطراف ذات العالقة
ين وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسين باإلدارة والشركات والمؤسسات ياهمين الرئيستمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة والمس

  .األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة الموافقة علىيتم . التي تقوم هذه األطراف بإدارتها أو التأثير فيها بصورة هامة

  :على النحو التاليالمرحلي المختصر  الموحد دخلالمعامالت مع األطراف ذات العالقة في بيان التظهر 

    أشهر المنتهية في لفترة الثالثة    
  يونيو ٣٠

    أشهر المنتهية في لفترة الستة
  يونيو ٣٠

    ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(    
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري    

            :المبيعات
  724,523  935,178  ٤٣٩,٦٨١  579,200  كهرماء  إيرادات من مبيعات الكهرباء
  500,636  680,602  ٢٨٠,٨٤٩  360,959  كهرماء  إيرادات من مبيعات الماء

  5,763  6,500  ٣,٣٥٨  2,978  قطر للبترول  
  169,469  501,467  ٨٣,٨٢٤  258,517  كهرماء  تأجير محطاتإيرادات من 

            
            :كلفة المبيعاتت

  369,779  520,883  ٢٢٩,٣٨٣  305,002  قطر للبترول  تكلفة الغاز المستهلك
            

            :إيرادات أخرى
  36,418  8,937  ١٥,٢٩٠  3,077  بنك قطر الوطني  بنكيةالفوائد من الودائع 

  :على النحو التالي المرحلي المختصر الموحد بيان المركز الماليالمدرجة في و األرصدة لدى األطراف ذات العالقة  تظهر

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ يونيو ٣٠  
  أخرىو  ذمم دائنة  ذمم مدينة  أخرىو  ذمم دائنة  ذمم مدينة  
  )مدققة(  )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
         

  ٦٢,٣٦٧  ٣٥٦,٩٨٩  4,662  1,102,725 كهرماء

  ٣٤٤,٦٦٧  ٣,٤٧٤  298,672  2,123  قطر للبترول
  
  
  
  

  



  )ق.م.ش(اء والماء القطرية شركة الكهرب

  الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١١ يونيو ٣٠ في الستة أشهر المنتهيةلفترة 

  - ١٥ - 

  )تتمة(األطراف ذات العالقة  .١٢

  العليا اإلدارة طاقممكافأة 
  :كالتاليخالل الفترة ولين الرئيسيين بإدارة الشركة ؤ بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمس

    أشهر المنتهية في لفترة الثالثة  
  يونيو ٣٠

    لمنتهية فيأشهر ا لفترة الستة
  يونيو ٣٠

  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
          

  ٨,٩٥٠  15,056  ٢,٨١٤  3,970  مكافآت إدارية
  ٥,٨٥٠  8,898  ٢,٩٢٥  5,423  عضاء مجلس اإلدارةأل بدالت تمثيل وحضور

  
  

  أرقام المقارنة .١٣

لتتماشى مع  وذلك المؤيدة اإليضاحاتمع  ٢٠١٠لعام المرحلية المختصرة  الموحدة بعض أرقام المقارنة في البيانات المالية تصنيف تم إعادة
  .السابقة ةأو األرباح المدور األرباح تأثير على صافي  هذه ال ينتج عنها أي تصنيفالإعادة  إن. الحالية للفترةالعرض 


