
  
  

  

  

  

  )ش.م.ق(شركة الكهرباء والماء القطرية 

  قطر –الدوحة 

  

  مع تقرير مدقق الحسابات المستقل الموحدة البيانات المالية

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

  

  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  مع تقرير مدقق الحسابات المستقل الموحدة البيانات المالية

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
  

  

 
 

  ةـصفح        الفهرس
  
  

  --  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  
  

  ٢ - ١  الموحد بيان المركز المالي
  
  

  ٣  الموحدبيان الدخل 
  
  

  ٤  الموحدبيان الدخل الشامل 
  
  

  ٦ - ٥  المساهمين الموحدبيان التغيرات في حقوق 
  
  

  ٨ - ٧  الموحد بيان التدفقات النقدية
  
  

  ٥٣ - ٩  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  







  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  بيان المركز المالي الموحد

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ كما في

  الموحدة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية
- ١  - 

  
  

  إيضاحات
ديسمبر  ٣١

٢٠١١  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٠  
  يناير  ١

٢٠١٠  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري    

    (معدلة)      الموجودات
          الموجودات المتداولة

  ٢,٣٠٦,٩٦٢  ٢,٠٧٤,١٧٦  ٣,٠٢٢,٦٢٢  ٨  لدى البنوك والنقدأرصدة 
  ٤٣٢,٣٧٦  ١,٤٥٤,٠٣٦  ١,٢٤٤,٣٦٢  ٩  ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة
  ٢٧٤,٤١٦  ٢٩٤,٥٨٣  ٣٠٥,٨٨٧  ١٠  بضاعة 

  ٢٧,٤٠٠  ١٣٥,٨٣٦  ٤٦٥,٤٣٧  ١٥  إيجارات تمويلية مدينة
  ٣,٠٤١,١٥٤  ٣,٩٥٨,٦٣١  ٥,٠٣٨,٣٠٨    إجمالي الموجودات المتداولة

          
          الموجودات غير المتداولة

  ١٠,٦٦٣,٦٢٤  ٥,٩٧٤,١٠٠ ٥,٢٦٤,٠٣٢  ١١  ومعدات ومصانععقارات 
  --   ١١٣,٤٣٢  ١٠٧,٤٦٢  ١٢  موجودات غير ملموسة 

  ٢٤٧,٣٣٨  --   ٩٣٢  ١٣  استثمارات في شركات زميلة
  ٢٧٥,٢٣٤  ٣٥٨,٢٣٨  ٣٨٠,٣٣٥  ١٤  استثمارات متاحة للبيع
  ٣,٨٢٠,٦٥٢  ١١,٦٩٩,٨٣٢  ١١,٦٤٧,١٥٥  ١٥  إيجارات تمويلية مدينة

  --   ٢٣,٨١٥  ١٦,٦٧٥  ١٦  موجودات غير متداولة أخرى
  --   ٣٠,٨١٣  ٣٠,٨١٣  ٧  شهرة

  ١٥,٠٠٦,٨٤٨  ١٨,٢٠٠,٢٣٠  ١٧,٤٤٧,٤٠٤    المتداولة غير إجمالي الموجودات
  ١٨,٠٤٨,٠٠٢  ٢٢،١٥٨،٨٦١  ٢٢,٤٨٥,٧١٢    إجمالي الموجودات





  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  بيان الدخل الموحد

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

  الموحدة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية
- ٣  - 

   
  ٢٠١٠  ٢٠١١  إيضاحات  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري    
  (معدلة)      
        

  ٣,٤٣٠,٢٣٤  ٤,٤٧٣,٢٣١ ٣٢  المبيعات
  )١,٨٩١,٥١٧(  )٢,٣٠٦,٢٣٥( ٣٣  المبيعات تكاليف

  ١,٥٣٨,٧١٧  ٢,١٦٦,٩٩٦    إجمالي الربح
        

  )١٤٩,١٥٢(  )٢٠١,١٣٨(  ٣٤  المصاريف العمومية واإلدارية
  )١١٣,٨٥٩(  )٥٤,٠٩٨(  ٣٥  أضرار مقررة لكهرماء

  )٤٦٥,٦١٨(  )٧٣٠,٢٧٢(  ٣٦  تكاليف تمويل
  ١٣٠,٤١٤  --    أعمال إنشائيةحصة من أضرار ناتجة عن مقاوالت 

  )١٠٠(  ١٩٥    ومعدات ومصانعبيع عقارات  / ستبعادإ(خسارة) من / ربح 
  ٦,٧٩٢  ٦,٧٩٢  ٢١  إيرادات مؤجلة
  ٧٩,٣٩٠  ٢٨,٠٢٩    إيرادات فوائد

  ١١,٣٦٨  ١٢,٥٥٣    إيرادات من أرباح موزعة
  ٧٠,٤٠٧  ١٠٩,٩٣٣  ٣٧  إيرادات متنوعة

  ٤٤,٠٦٠  ١٣,١٤٤  ٣٨  المشترك المشروع حصة من إيرادات فوائد لشركات
  ٣٥,٤٤٧  --  ٧,١  أرباح قيمة عادلة محققة من اإلستبعاد المفترض إلستثمارات في شركات زميلة

  ٣١,٩٤٦  --    حصة من أرباح شركات زميلة
  ١,٢١٩,٨١٢  ١,٣٥٢,١٣٤    الربح قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

        
  )١٧,٥٠٠(  )١٩,٦٠٠(    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة

  ١,٢٠٢,٣١٢  ١,٣٣٢,٥٣٤    صافي ربح السنة
        

        عائد إلى:
  ١,١٩٨,٢٨٠  ١,٢٩٩,٦٥٥    المساهمين بالشركة األم

  ٤,٠٣٢  ٣٢,٨٧٩    الغير مسيطرة حقوق األقلية
  ١,٢٠٢,٣١٢  ١,٣٣٢,٥٣٤    المجموع

        
        الربح األساسي والمعدل للسهم

  ١١،٦٣  --    )كما هو مذكور سابقاً ( العائد األساسي على السهم
  ١١،٩٨  ١٣،٠٠  ٣٩   العائد األساسي على السهم

  
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  بيان الدخل الشامل الموحد

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

  الموحدة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية
- ٤  - 

   
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف     
  (معدلة)      
        

  ١,٢٠٢,٣١٢  ١,٣٣٢,٥٣٤    ربح السنةصافي 
        

        شاملة أخرى:ال) ةخسار ال(الدخل / 
  )١٧٥,٠٩٨(  )٦,٦٢٢(    من تحوطات التدفق النقدي للشركة ةر اخس

  )٣٦٠,٠٩٧(  )١,٤١٩,٥٨٧(    مشتركالمشاريع الوشركات  زميلةاللشركات ل تحوطات التدفق النقدي ةار حصة من خس
  ٧٦,٥٣٩  )٤٩٥(    محققة من االستثمارات المتاحة للبيعأرباح غير (خسائر) / 

  )٤٥٨,٦٥٦(  )١,٤٢٦,٧٠٤(    شاملة أخرى للسنة خسائر
        

  ٧٤٣,٦٥٦  )٩٤,١٧٠(    الدخل الشامل للسنة / )الخسارة( إجمالي
        

        عائد إلى:
  ٧٣٧,٤٣٨  )١٣٦,٩٢١(    المساهمين بالشركة األم

  ٦,٢١٨  ٤٢,٧٥١    حصص األقلية
    )٧٤٣,٦٥٦  )٩٤,١٧٠  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

  الموحدة المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات
- ٥  - 

 

  
    الشركة األم الملكية العائدة إلى مساهميحقوق   

  رأس المال  
 تياطيحاإل

  القانوني
    تياطيحاإل

  العام
       األرباح
  المدورة

 لتحوطاحتياطي إ
  لتدفق النقديل

القيمة  حتياطيإ
  اإلجمالي  العادلة

 األقلية حقوق
  اإلجمالي  الغير مسيطرة

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
                    

  ٣,٥٨٩,٦٩٠  --   ٣,٥٨٩,٦٩٠  ١٢٠,٦١٠  )١,٢٣٨,٨٠٨(  ٥٠٠,٠٠٠  ٢,٧٠٧,٨٨٨  ٥٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 
  ١,٢٠٢,٣١٢  ٤,٠٣٢  ١,١٩٨,٢٨٠  - -  - -  ١,١٩٨,٢٨٠  - -  - -  - -  (معّدل) ربح السنةصافي 

  )٤٥٨,٦٥٦(  ٢,١٨٦  )٤٦٠,٨٤٢(  ٧٦,٥٣٩  )٥٣٧,٣٨١(  - -  - -  - -  - -  إجمالي بيان الدخل الشامل األخرى
  )٥١٢,٣٩٣(  )١٢,٣٩٣(  )٥٠٠,٠٠٠(  - -  - -  )٥٠٠,٠٠٠(  - -  - -  - -    ٢٠٠٩أرباح موزعة مدفوعة لسنة 
  ١٨١,٧٤٥  ١٨١,٧٤٥  - -  - -  - -  - -  - -  -  - -  إستحواذ على شركات تابعة

األنشطة اإلجتماعية صندوق  مساهمة في
  )٢٨,٨٨٧(  - -  )٢٨,٨٨٧(  - -  - -  )٢٨,٨٨٧(  - -  - -  -  ٢٠١٠لسنة  والرياضية

  - -  - -  -  - -  - -  )٥٣٣,٩٤٦(  ٥٣٣,٩٤٦  - -  - -  تحويل إلى اإلحتياطي العام 
  ٣,٩٧٣,٨١١  ١٧٥,٥٧٠  ٣,٧٩٨,٢٤١  ١٩٧,١٤٩  )١,٧٧٦,١٨٩(  ٦٣٥,٤٤٧  ٣,٢٤١,٨٣٤  ٥٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

  الموحدة المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات
- ٦  - 

 

   
  

    الشركة األم الملكية العائدة إلى مساهميحقوق   

  رأس المال  
 تياطيحاإل

  القانوني
    تياطيحاإل

  العام
     األرباح
  المدورة

 لتحوطاحتياطي إ
  لتدفق النقديل

القيمة  حتياطيإ
  اإلجمالي  العادلة

 األقلية حقوق
  اإلجمالي  الغير مسيطرة

  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
                    

  ٣,٩٧٣,٨١١  ١٧٥,٥٧٠  ٣,٧٩٨,٢٤١  ١٩٧,١٤٩  )١,٧٧٦,١٨٩(  ٦٣٥,٤٤٧  ٣,٢٤١,٨٣٤  ٥٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
  ١,٣٣٢,٥٣٤  ٣٢,٨٧٩  ١,٢٩٩,٦٥٥  --   --   ١,٢٩٩,٦٥٥  --   --   --   ربح السنة صافي

  )١,٤٢٦,٧٠٤(  ٩,٨٧٢  )١,٤٣٦,٥٧٦(  )٤٩٥(  )١,٤٣٦,٠٨١(  --   --   --   --   إجمالي بيان الدخل الشامل األخرى
  )٦١٨,٩٥٤(  )١٨,٩٥٤(  )٦٠٠,٠٠٠(  --   --   )٦٠٠,٠٠٠(  --   --   --     ٢٠١٠أرباح موزعة مدفوعة لسنة 

صندوق األنشطة اإلجتماعية  مساهمة في
  )٣٣,٠٠٤(  --   )٣٣,٠٠٤(  --   --   )٣٣,٠٠٤(  --   --   --   ٢٠١١لسنة  والرياضية
  ٣,٢٢٧,٦٨٣  ١٩٩,٣٦٧  ٣,٠٢٨,٣١٦  ١٩٦,٦٥٤  )٣,٢١٢,٢٧٠(  ١,٣٠٢,٠٩٨  ٣,٢٤١,٨٣٤  ٥٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد في 



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  بيان التدفقات النقدية الموحد

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

  الموحدة المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات
- ٧  - 

 

  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  إيضاحات  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري    
  (معدلة)      

        األنشطة التشغيلية
  ١,٢٠٢,٣١٢  ١,٣٣٢,٥٣٤    ربح السنة صافي 

        تعديالت:
  )٣١,٩٤٦(  --    حصة من أرباح شركات زميلة

  )٣٥,٤٤٧(  --  ٧,١  حققة من اإلستبعاد المفترض إلستثمارات في شركات زميلةتأرباح قيمة عادلة م
  ٤٦٢,٨٠٦  ٥٠٥,٨٠٥  ١١  ستهالكإ

  --   ٥,٩٧٠  ١٢  ألصول غير الملموسةاإطفاء 
  ١١,٣٩٨  ٣٤,١٣٥    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ١٩,١٤٠  ١٦,٦٣٦  ١٠  مخصص للبضاعة بطيئة الحركة
  )١١,٣٦٨(  )١٢,٥٥٣(    أرباح موزعة من إيرادات

  ٤٦٥,٦١٨  ٧٣٠,٢٧٢  ٣٦  تكاليف التمويل
  )٦,٧٩٢(  )٦,٧٩٢(  ٢١  إيرادات مؤجلة محققة

  )٧٩,٣٩٠(  )٢٨,٠٢٩(    إيرادات فوائد
  )٢١,٤٥٦(  )٣٦,٥٦٦(    عكس زيادة في المخصصات

  ١٠٠  )١٩٥(    ومعدات ومصانعمن بيع عقارات خسارة / (ربح) 
  --   ٢,٤١٨  ١١  ومعدات إلى األرباح والخسائر ومصانعإعادة تصنيف من عقارات 

    ١,٩٧٤,٩٧٥  ٢,٥٤٣,٦٣٥  
        :التغيرات في راس المال العامل

  )٨٨٣,٣٢٠(  ٢٠٩,٦٧٤    ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة
  )٧,٥٩٨(  )٢٧,٩٤٠(    البضاعة

  )٢٠,١٢٨(  ٣٨١,٩٤٥    إيجارات تمويلية مدينة
  ٦١٥,٠٤٤  )١٦,٩٨٥(    ومستحقات ذمم دائنة

  ١,٦٧٨,٩٧٣  ٣,٠٩٠,٣٢٩    الناتج من األنشطة التشغيليةالنقد 
  )٤٦٥,٦١٨(  )٧٣٠,٢٧٢(    تكاليف تمويل مدفوعة

  )٥,١٠٤(  )٣,٣٦٠(    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
  ١,٢٠٨,٢٥١  ٢,٣٥٦,٦٩٧    من األنشطة التشغيليةالناتج صافي النقد 

   



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  بيان التدفقات النقدية الموحد

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

  الموحدة المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات
- ٨  - 

 

  
 

  ٢٠١٠  ٢٠١١  إيضاحات  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف     

  (معدلة)
        األنشطة االستثمارية

  )١,٤٧٧,٢٦٢(  )٤٥٧,٢١٢(    ومعداتومصانع شراء عقارات 
  ٤٥  ٣٨٣    ومعداتومصانع عائد من بيع عقارات ال

  ١١,٣٦٨  ١٢,٥٥٣    أرباح موزعة من استثمارات أخرى من حصص
  ٤,٥٥٦  --    من شركات زميلة مستلمة أرباح موزعة منحصص 

  )٦,٤٦٥(  )٢٢,٥٩٢(    شراء استثمارات متاحة للبيع
  )٢٣,٨١٥(  ٧,١٤٠    في موجودات غير متداولة أخرى صافي الحركة
  )٥٨٤,١٦٣(  --    النقد المستلم  من شركات تابعة، صافى اإلستحواذ على
  --   )٩٣٢(    شركات زميلة  اإلستحواذ على
  ٧٩,٣٩٠  ٢٨,٠٢٩    فوائد مستلمة

  )١,٩٩٦,٣٤٦(  )٤٣٢,٦٣١(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
         

        األنشطة التمويلية
  )٥٠٠,٠٠٠(  )٦٠٠,٠٠٠(    لمساهمي الشركة األم أرباح موزعة مدفوعة

  )١٢,٣٩٣(  )١٨,٩٥٤(    الغير مسيطرةأرباح موزعة مدفوعة لحصص األقلية 
  ١,٨١٩,٣٠٨  ١,١٤٢,٧٢٠    قروض وتسهيالت تحمل فوائد من  المسحوب

  )٧٥١,٦٠٦(  )١,٤٩٩,٣٨٦(    سداد قروض وتسهيالت تحمل فوائد
  ٥٥٥,٣٠٩  )٩٧٥,٦٢٠(    من األنشطة التمويلية(المستخدم في) / الناتج  صافي النقد

        
  )٢٣٢,٧٨٦(  ٩٤٨,٤٤٦    النقد وشبه النقدفي / (النقص)  الزيادةصافي 

  ٢,٣٠٦,٩٦٢  ٢,٠٧٤,١٧٦    بداية السنةفي  النقدالنقد وشبه 
  ٢,٠٧٤,١٧٦  ٣,٠٢٢,٦٢٢  ٨  نهاية السنةفي  النقد وشبه النقد



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٩  - 

  
  ونشاط الشركة معلومات .١

يقع مقرها . ١٩٩٢مارس  ١٦سست في قطر بتاريخ هي شركة مساهمة قطرية عامة أ (ش.م.ق)إن شركة الكهرباء والماء القطرية 
 ٢٢٠٤٦ب البريد هو ص. صندوق وعنوان المسجل في بناية شركة قطر للصناعات التحويلية بمنطقة الخليج الغربي شارع الكورنيش

تتضمن بيانات الشركة  ٢٠١١ديسمبر  ٣١ وللسنة المالية المنتهية في للشركة كما فيالموحدة البيانات المالية  .قطر - الدوحة
إنتاج الكهرباء  هو لمجموعةل إن النشاط األساسي (يشار إليها جميعًا بـ "المجموعة"). المشروع المشترك وشركات تابعةال اوشركاته
  .بورصة قطرفي أسهم الشركة مسجلة للتداول  إن والماء.

(رأف  في رأس أبو فنطاس "ب" الطاقةلشراء محطة توليد  (الحكومة) أبرمت الشركة اتفاقية مع حكومة دولة قطر ،١٩٩٨فبراير  خالل
وهو التاريخ الذي تم فيه تحويل  ١٩٩٩تنفيذها في أبريل بدأ ، ولكن  ١٩٩٩أكتوبر  ١٠تم توقيع االتفاقية من قبل الطرفين في  .ب)

  .إلى الشركة حسبما نصت عليه االتفاقية عمليات وٕادارة المحطة

الطاقة الكهربائية  لتزويد "كهرماءالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "مع  الطاقةتفاقية شراء إأبرمت الشركة  ،٢٠٠١أبريل  خالل
  .٢٠٠٢أغسطس  ٢٩ بتاريخوالتي بدأ تشغيلها  )١(رأف ب/ "١من محطة راس أبو فنطاس "ب/

 الطاقةقطري، وتم توقيع اتفاقية شراء  ريـالمليون  ٦٠٠قامت الشركة بشراء المحطات التالية من كهرماء بمبلغ  ،٢٠٠٣خالل يناير 
  :التاليةوالماء من المحطات الطاقة  لتزويدماء مع كهرماء الو 

  )"أ"(رأف  محطة رأس أبو فنطاس " أ " - 
  الوجبة - 
 السيلية - 
  جنوب الدوحة  - 

مليون  ٧١،٦٦قطر للبترول مقابل مبلغ إجمالي قدره لالمياه التابعة  لتحلية دخان الشركة بشراء محطةقامت ، ٢٠٠٣كذلك خالل يناير 
  :المياه لتحلية دخانبعد إبرام اتفاقية الشراء أبرمت الشركة ايضًا االتفاقيات التالية مع قطر للبترول تتعلق بمحطة  .قطري ريـال

  فاقية تأجير األرضإت - 
 تفاقية شراء ماءإ - 
  تزويد بالوقودلتفاقية إ - 

من أجل مشروع  للطاقة الكهربائية بوشيو و  )سي.ال.بي(في مشروع مشترك مع شركتي انترناشونال باور  ٢٠٠٤في عام دخلت الشركة 
 ٢٠٠٥في يناير  )ش.م.ق(رأس لفان ب لمحطة الكهرباء والماء المتكاملة. تم تأسيس شركة بإدارة مشتركة تحت اسم قطر للطاقة 

  المشروع المشترك: شركة فيما يلي نسب الملكية في. هذا المشروعلتنفيذ 

  %٥٥  شركة الكهرباء والماء القطرية
  %٤٠  )سي.ال.بي(انترناشونال باور 

  %٥  الكهربائية للطاقةشيوبو شركة 
  
  
  
  
  
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ١٠  - 

  
 (تتمة) الشركة ونشاط معلومات .١

 ماء من محطة رأس أبو فنطاسالكهرباء و ال لتزويد )كهرماء(دخلت الشركة في اتفاقية شراء كهرباء وماء مع  ٢٠٠٥خالل أكتوبر 
مع شركة جنرال  وبناءبعد إبرام اتفاقية الشراء دخلت الشركة في عقد أعمال هندسية وتوريد و  الحقاً  التابعة للشركة.) ٢(رأف ب/ ٢ب/

وهي شركة مسجلة في  )اس بي ايه(وشركة فيزيا ايتاليمبيانتي األمريكية ديالور والية اليكتريك انترناشونال المسجلة بموجب قوانين 
  .)٢(راف ب/إيطاليا ، لتنفيذ مشروع 

. تم تأسيس طاقةوقطر للبترول ، لمشروع مسيعيد لل كوربوريشندخلت الشركة في مشروع مشترك مع ماروبيني ، ٢٠٠٦خالل ديسمبر 
لتنفيذ هذا المشروع. تم تعديل االتفاقية  ٢٠٠٧يناير  ١٥في  (ش.م.ق) ودةالمحد للطاقةتحت إدارة مشتركة باسم شركة مسيعيد  الشركة

  :نسب الملكية في المشروع المشترك كمساهم. فيما يلي للطاقة الكھربائيةشركة شيوبو  قبولبعد  ٢٠٠٩في مايو 

  %٤٠  )ش.م.ق(شركة الكهرباء والماء القطرية  - 
 %٣٠  ماروبيني كوربوريشن - 
 %٢٠  قطر للبترول - 
  %١٠  إليكتريك باور كومبانيشيوبو  - 

 )١/أ(رأف  ١فنطاس أ/ أبو لتوفير ماء من محطة رأس )اءمكهر (دخلت الشركة في اتفاقية لشراء الماء مع  ،٢٠٠٧خالل مايو 
بعد إبرام اتفاقية الشراء دخلت الشركة أيضًا في عقد أعمال هندسية وتوريد وتشييد مع شركة فيزيا الحقًا و  .(توسعة لرأس أبو فنطاس أ)

  .١المسجلة في إيطاليا ، لتنفيذ مشروع رأس أبو فنطاس أ/ )اس بي ايه(ايتاليمبيانتي 

 ).ج(وقطر للبترول، لمشروع رأس لفان  القابضة -  للطاقةشركة رأس لفان دخلت الشركة في مشروع مشترك مع  ،٢٠٠٨خالل مارس 
لتنفيذ المشروع. فيما يلي نسب الملكية في  للطاقةتم تأسيس شركة تحت إدارة مشتركة باسم رأس قرطاس  ،٢٠٠٨مارس  ٢٥وفي 

  المشروع المشترك:

  %٤٥  )ش.م.ق(شركة الكهرباء والماء القطرية  - 
 %٤٠  القابضة -  للطاقةرأس لفان شركة  - 
 %١٥  قطر للبترول - 
  

  
  محطاتال لإلستحواذ علىاالتفاقية مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)  .٢

إلستحواذ على ل وذلك ) أعاله١(، كما هو موضح في إيضاح رقم  ٢٠٠٣خالل بين الشركة وكهرماء الموقعة  فيما يخص اإلتفاقية
  :المحطات التالية

  محطة رأس أبو فنطاس " أ " - 
  الوجبة - 
 السيلية - 
 جنوب الدوحة  - 

يسري مفعول االتفاقية ما لم يصدر مرسوم أميري  همن االتفاقية على أن االتفاقية مشروطة ومن ضمن الشروط أن ٦تتضمن المادة 
من االتفاقية المذكورة على أنه  ٦/٢كما تنص المادة  .يمنح الشركة امتيازًا الستخدام األرض التي تقع عليها المحطاتساري المفعول 

وأن يتم تعديل االتفاقية المذكورة إلى  ولتجتمع األطراف للمناقشة واالتفاق على حل ٢٠٠٣يونيو  ١ة عدم صدور المرسوم حتى في حال
  .المدى الالزم الذي يعكس الحل المطلوب

  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ١١  - 

  (تتمة) محطاتال لإلستحواذ علىاالتفاقية مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)  .٢

من إجمالي إيرادات  %١٢تمثل اإليرادات من هذه المحطات  .األميري المرسوملم تحصل الشركة على المركز المالي كما في تاريخ 
لم يدخل أي تعديل على االتفاقية المذكورة أعاله حيث يواصل  .)%١٧:  ٢٠١٠( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  المجموعة

  .خالل الفترة المطلوبة الطرفان التفاوض وهما واثقان مـن الحصـول على المرسوم األميري
  

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .٣

  في الفترة الحالية  ساريةالالمعايير والتفسيرات المحاسبية    ١,٣

 سارية المفعول: و تفسيرات المحاسبية التالية صادرة، كانت المعايير وال الموحدة في تاريخ إعتماد البيانات المالية

I  ( المعايير المعّدلة  

 ) للمعايير الدولية للتقارير المالية".  للمرة األولى) (المعّدل)  "التطبيق ١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 لمن ينطبق عليهم شرط التطبيق ألول مرة) ٧المقارنة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( إفصاحات إعفاء محدود من. 
 المعايير الدولية للتقارير المالية. على ٢٠١٠في مايو السنوية الصادرة  التعديالت الناتجة عن التحسينات 

 ) ٢٠١٠في مايو السنوية الصادرة لمعّدل) "توحيد األعمال" التعديالت الناتجة عن التحسينات ) (ا٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 المعايير الدولية للتقارير المالية.على 

 ) في السنوية الصادرة التعديالت الناتجة عن التحسينات  -) "األدوات المالية ": اإلفصاح المعّدل ) (٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 المعايير الدولية للتقارير المالية.على  ٢٠١٠مايو 

 ) ٢٠١٠في مايو   السنوية الصادرة) (المعّدل)  "عرض البيانات المالية" التعديالت الناتجة عن التحسينات ١معيار المحاسبة الدولي رقم 
 المعايير الدولية للتقارير المالية.على 

 ) إلفصاحات عن األطراف ذات العالقة" التعريف المعدل لألطراف ذات العالقة.) (المعّدل) "ا٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم  

 ) في   السنوية الصادرة) (المعّدل) "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" التعديالت الناتجة عن التحسينات ٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم
 المعايير الدولية للتقارير المالية.على  ٢٠١٠مايو 

 في تصنيف حق اإلكتتاب. متعلقة تعديالت: عرض" ال) (المعّدل) "األدوات المالية : ٣٢حاسبة الدولي رقم (معيار الم  

 ) في مايو   السنوية الصادرة) (المعّدل) "البيانات المالية المرحلية" التعديالت الناتجة عن التحسينات ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم
 .المالية المعايير الدولية للتقاريرعلى  ٢٠١٠

II  ( التفسيرات المعّدلة  

 ) في مايو   السنوية الصادرة): "برامج الوالء للعمالء" التعديالت الناتجة عن التحسينات ١٣تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم
 المعايير الدولية للتقارير المالية.على  ٢٠١٠

 ) الحدود الخاصة باألصل ذو المنافع المحددة ، ١٩المحاسبة الدولي رقم (): "معيار ١٤تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم (
 " تعديالت فيما يتعلق بالمساهمات الطوعية المدفوعة مقدمًا.٢٠٠٩نوفمبر  - والمتطلبات الدنيا لإلقراض وتفاعالتها

  

  
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ١٢  - 

 (تتمة) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .٣

  في الفترة الحالية (تتمة)  ساريةالالمعايير والتفسيرات المحاسبية    ١,٣

II  ( (تتمة) التفسيرات المعّدلة  

 ) التمييز بين المطلوبات المالية وأدوات حقوق المساهمين ".١٩تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم " :( 

ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للمجموعةإن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات لم يكن له أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة 
  .في عرض البيانات المالية واإليضاحات البسيطة بإستثناء بعض التغيرات ٢٠١١

  المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول  ٢,٣
وغير سارية  صادرة للمجموعةالقابلة للتطبيق بالنسبة  ، كانت المعايير والتفسيرات التالية الموحدةالبيانات المالية  هذه إعتمادفي تاريخ 
  المفعول:

I  ( المعايير المعّدلة 

  .٢٠١١يوليو  ١سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ) (المعّدل) " تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى ".) ١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .إستبدال "التواريخ الثابتة" لبعض اإلستثناءات من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية 
 .إعفاء إضافي للشركات التي سوف تعاني من التضخم الشديد 

 (المعّدل) " األدوات المالية: اإلفصاحات " التعديالت التي تعزز عملية اإلفصاح عن نقل األصول ٧ة رقم (المعيار الدولي للتقارير المالي (
 المالية.

  .٢٠١٢يناير  ١سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ) الموجودات). ) (المعّدل) " ضرائب الدخل " تعديل محدود النطاق (إستبدال١٢معيار المحاسبة الدولي رقم 

  .. (مع إمكانية التطبيق المبكر)٢٠١٢يوليو  ١سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ) األخرى ) (المعّدل) " عرض البيانات المالية " تعديالت لمراجعة عملية عرض بنود الدخل الشامل١معيار المحاسبة الدولي رقم. 

  .٢٠١٣ يناير ١ي تبدأ في أو بعد سارية المفعول للفترات المالية الت

 ) األصول المالية  التسوية بين) (المعّدل) "األدوات المالية : اإلفصاحات" تعديالت تحسن عملية ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 واإللتزامات المالية.

 ) ومنافع ما بعد التوظيف  المشروع المتعلق بمنافع ) (المعّدل) " منافع الموظفين " معيار معدل ناتج من١٩معيار المحاسبة الدولي رقم
  .إنهاء الخدمات للموظفين

 ) البيانات المالية الموحدة والمنفصلة " (مع إمكانية التطبيق المبكر) تم إعادة إصداره كاآلتي:  (المعّدل) )٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم"
  ) "البيانات المالية المنفصلة".٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم (

 ) ة إصداره كاآلتي:   "اإلستثمارات في شركات زميلة" (مع إمكانية التطبيق المبكر) تم إعاد (المعّدل)) ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم
 ".ةع مشتركير ازميلة ومش ات) "اإلستثمار في شرك٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم (

  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ١٣  - 

 (تتمة) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .٣

  (تتمة) المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول  ٢،٣

I  ( (تتمة) المعايير المعّدلة 

  .٢٠١٥يناير  ١أو بعد  فيساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ 

 ) تعديالت تتطلب إفصاحات حول التطبيق األولي إفصاحات حول األدوات المالية" ) (المعّدل) "٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 )".٩للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

II  ( معايير جديدة  

  (مع إمكانية التطبيق المبكر). ٢٠١٣يناير  ١للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد ساري المفعول 

 ) البيانات المالية الموحدة "١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ( . 

 ) ترتيبات تعاقدية "١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " (. 

 ) األخرى " المنشآتإفصاح الحصص في  ) "١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم. 

 ) قياس القيمة العادلة".١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" (  

 (مع إمكانية التطبيق المبكر). ٢٠١٥يناير  ١سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ) اإلعتراف  وٕالغاء) "األدوات المالية : التصنيف والقياس لألصول المالية ومحاسبة اإللتزامات المالية ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 بها".

 .٢٠١٣يناير  ١سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ) تكاليف الفصل في عملية إنتاج المعادن): "٢٠تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم." 

   وٕافصاحات متضمنة المعايير  واإلتفاقيات المشتركة والشركات الزميلة البيانات خمسة معايير لتوحيد إصدار، تم  ٢٠١١في مايو
) (ما هو ٢٨قم () ور ٢٠١١) (كما هو معّدل في ٢٧)  ومعايير محاسبية دولية رقم (١٢و  ١١و  ١٠الدولية للتقارير المالية رقم (

، كما يسمح بتطبيق كل  ٢٠١٣يناير  ١أو بعد  التي تبدأ في). تلك الخمسة معايير تكون قيد التنفيذ للفترات السنوية ٢٠١١معّدل في 
  معايير في نفس الوقت. ةالخمس جميعمن الخمس معايير قبل الفترة المحددة مع وجوب تطبيق 

 البيانات المالية الموحدة للمجموعة يكون له تأثير جوهري على لنلتفسيرات في الفترات الالحقة تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير وا
  .في فترة التطبيق المبدئي فيما عدا بعض التغييرات في العرض واإلفصاح

  
  
  
  
  
  
  
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ١٤  - 

  س التوحيداأس   .٤

 (يشار إليهم بـ "المجموعة") المشروع المشتركشركات و تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركتها التابعة 
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االستحواذ وهو التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على السيطرة ويستمر التوحيد حتى 
لنفس الفترة المالية للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية متطابقة. تاريخ إنتهاء السيطرة. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة 

المحققة الناتجة من المعامالت بين شركات  غير يتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة واألرباح والخسائر
  المجموعة وكذلك األرباح الموزعة بالكامل.

أي تغير في حصة ملكية الشركة  تسجيليتم  األقلية حتى لو نتج عن ذلك عجز في الرصيد.تسجل خسائر الشركة التابعة في حقوق 
  ملكية. وٕاذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فستقوم المجموعة باآلتي:ال بطريقةالتابعة بدون فقدان السيطرة 

  موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة. إستحقاقإلغاء 
  الغير مسيطرة القيمة الدفترية ألي من حصص األقلية إستحقاقإلغاء. 
  المساهمينالفروقات المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية ، المدرجة في حقوق  إستحقاقإلغاء. 
 القيمة العادلة للمبالغ المستلمة. إستحقاق 
 القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به. إستحقاق 
 عجز في الربح أو الخسارة.أي فائض أو  إستحقاق 
  خرى إلى الربح/الخسارة أو األرباح المدورة أيهما األ شاملال بنود الدخلالبنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقًا في  تصنيفإعادة

 أنسب.

  كالتالي: . هي)ش.م.ق(في هذه البيانات المالية الموحدة لشركة الكهرباء والماء القطرية  المدرجةإن هيكلية المجموعة 

    إسم الشركة التابعة 
بلد 

  التأسيس

ملكية المجموعة 
          الفعلية

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

ملكية المجموعة 
          الفعلية

  ٢٠١٠ديسمبر ٣١
          

  %١٠٠  %١٠٠  قطر  شركة تابعة  )ذ.م.م(شركة تشغيل رأس لفان المحدودة 
  %٨٠  %٨٠  قطر  تابعةشركة   )ش.م.ق(المحدودة  للطاقةشركة رأس لفان 

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

  %٤٥  %٤٥  قطر  مشروع مشترك ةشرك  المحدودة  للطاقةشركة رأس قرطاس 
  
  
  
  
  
  
  
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ١٥  - 

 والسياسات المحاسبية الهامة  س اإلعداداأس .٥

  عداد اإلس اأس
حيث تم المتاحة للبيع  واإلستثماراتوفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ، باستثناء مشتقات األدوات المالية  الموحدة البيانات المالية تم إعداد

قطري إال في  لريـاكافة المبالغ إلى أقرب الف  تقريبالقطري وتم  ريـالقياسها بالقيمة العادلة. يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بال
  حالة اإلشارة إلى غير ذلك.

  التطبيقبيان 
  .٢٠٠٢لسنة  ٥البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  تم إعداد

  تحقق اإليرادات 
. تدرج اإليرادات بطريقة معتمدةقياس اإليرادات  وٕامكانيةتدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة  اليةحتمإيتم تحقق اإليرادات بقدر 

المحددة  الشروطبالقيمة العادلة للمبلغ المستلم، بإستثناء الخصومات والتخفيضات وضريبة المبيعات أو الرسوم، كذلك يجب أن تتوفر 
  :التالية قبل إدراج اإليرادات

  والماءبيع الكهرباء 
  تحتسب مبيعات الكهرباء والماء كإيرادات وفقًا لشروط االتفاقيات المتعلقة بها ، وهي كالتالي:

  يونيو  ١المتفق عليها بين كهرماء والشركة والمتعلقة باالتفاقية المعتمدة في النظم  على أساس )رأف ب(تحتسـب المبيعات من محطة
٢٠٠٠.  

  مع كهرماء الطاقةعلى أساس جدول التعرفة المدرجة في اتفاقية شراء  )١/رأف ب(تحتسب المبيعات من.  

  والماء مع كهرماء الطاقةوالوجبة والسيليه وجنوب الدوحة وفقًا لشروط اتفاقية شراء  أ)رأف (تحتسب المبيعات من محطات.  

  والماء مع كهرماء. الطاقةوفقًا لشروط اتفاقية شراء  )١أ/رأف (تحتسب المبيعات من محطات  

 وفقًا التفاقية شراء الماء الموقعة مع قطر للبترول لتحلية المياه دخان تحتسب المبيعات من محطة. 

  والماء مع كهرماء. الطاقةوفقًا لشروط اتفاقية شراء  )٢ب/رأف (تحتسب اإليرادات من محطة  

  ٕايرادات الفوائدو األرباح الموزعة 
ستالم توزيعات األرباح (بوجود إحتمال تدفق المنافع إل المستثمر الموزعة من اإلستثمارات عند إستحقاقاألرباح تتحقق إيرادات 

  .)معتمدةاإلقتصادية إلى المجموعة وأنه يمكن قياس اإليرادات بصورة 

ويمكن قياس مبلغ  تتحقق إيرادات الفوائد من الموجودات المالية عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية إلى المجموعة
إلى الرصيد المتبقي ومعّدل الفائدة الفعلي المطبق والذي يتم  باإلشارة. تتحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني معتمداإليرادات بشكل 

ة لتلك من خالله خصم اإلستالمات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر اإلفتراضي للموجودات المالية إلى صافي القيمة الدفتري
  الموجودات عند اإلعتراف المبدئي.

  

  

  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ١٦  - 

  (تتمة)س اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة اسأ .٥

    لقروض والتسهيالت التي تحمل فوائدا
تتحقق القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد مبدئيا على اساس القيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصًا التكاليف المباشرة المرتبطة 

أية فروقات  ويتم إدراجستخدام طريقة الفوائد الفعالة إببعد اإلعتراف المبدئي بالمعاملة. يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة 
بيان الدخل الموحد على مدى فترة اإلقتراض . تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة  فيالتكلفة ومبالغ السداد النهائية بين 

 المطفأة كمطلوبات متداولة.
  يتم إدراج األرباح والخسائر في بيان الدخل الموحد عند إلغاء تحقق المطلوبات.

  االقتراضتكاليف 
تأخذ فترة زمنية طويلة  قد التيو  المؤهلة أو إنتاج أحد الموجودات إنشاءمباشر بشراء أو  بشكل المتعلقةاالقتراض تكاليف تتم رسملة 

  .الموجودات هذه من تكلفةلتصبح جاهزة لالستخدام المتوقع أو للبيع كجزء 

من تكاليف اإلقتراض  المؤهلة إيرادات اإلستثمار المتحققة من اإلستثمارات المؤقتة لقروض محددة لحين إنفاقها على األصول تطرح
  كافة تكاليف اإلقتراض األخرى يتم إدراجها في األرباح والخسائر في السنة التي تتحقق فيها.. للرسملة الخاضعة

  والمعدات والمصانعالعقارات 
التكلفة تشمل المصاريف المرتبطة  .والمعدات بسعر التكلفة بعد خصم االستهالك وأي انخفاض في القيمة والمصانعتدرج العقارات 

الموجودات. تشمل تكلفة الموجودات المشيدة ذاتيًا تكلفة المواد والعمالة المباشرة والتكاليف األخرى  إلستحواذ علىبامباشر بشكل 
  .للهيئة التي تتوافق مع الغرض المطلوب منها الموجودات بتحويل مباشربشكل المرتبطة 

  على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة كالتالي :   بطريقة القسط الثابتوالمعدات  والمصانعتستهلك العقارات 

  :اإلنتاجمرافق 

  سنة   ١٧،٧٥  (رأف ب) رأس أبو فنطاس "ب" - 
  سنة   ٢٠  )١(رأف ب/ "١رأس أبو فنطاس "ب/ - 
  سنة   ١٢  (رأف أ) أبو فنطاس أرأس  - 
  سنة   ٢٥  )١(رأف أ/ رأس أبو فنطاس أ - 
  سنة    ١٢  الوجبة - 
  سنة  ١٢  ةالسيلي - 
  سنة  ١٢  الدوحةجنوب  - 
  سنة  ٢٥  لتحلية المياه دخانمحطة  - 
  سنة  ٢٥  )٢(رأف ب/ ٢رأس أبو فنطاس  ب/ - 
  سنوات   ٧ – ٣  والمعدات المكتبية والتجهيزاتاألثاث  - 
  سنوات  ٤  السيارات - 
  سنوات  ٤ -  ٣  "ج" الفحصتكاليف  - 
  

  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ١٧  - 

  
  (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٥

  (تتمة) والمعدات والمصانعالعقارات 

صيانة مولدات الغاز التوربينية الثالثة  التي إستلمت لغرضو تكلفة قطع الغيار المبدئية المدرجة تحت قطع غيار رأسمالية  يتم رسملة
من جانب آخر تستهلك قطع الغيار اإلستراتيجية المستلمة من و المحددة للموجودات.  النارساعات  ةوتستهلك على مد )٢ب/ فرأ(في 

  بموجب عقد صيانة طويل األجل على مدى فترة العقد. )ش.م.ق(قبل شركة قطر للطاقة 

عدم  ينتج عنهاتغيرات ظرفية عند وجود أحداث أو  تدني القيمةوالمعدات لتحديد  والمصانعيعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات 
في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها يتم تخفيض  .سترداد القيمة الدفتريةإ

  .االستعمال أيهما أعلى قيدالبيع أو قيمتها  تكاليفوهي قيمتها العادلة ناقص  القيمة الممكن استردادهاى الموجودات إل

، سبق أن تم إحتسابها بصورة منفصلةوالمعدات والتي  والمصانعالستبدال أي جزء من العقارات  المستخدمةرسملة المصاريف  يتم
المصاريف األخرى الالحقة فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع  تتم رسملةوتشطب القيمة الدفترية لألجزاء التي يتم إستبدالها. 

والمعدات. يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان الدخل  والمصانعزء المستبدل من العقارات االقتصادية المستقبلية للج
  ستحقاق هذه المصاريف. إالموحد في حال 

لزم  حقة إذاديلها للفترات الالعويتم تنهاية كل سنة مالية  معالقيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطريقة اإلستهالك يتم مراجعة 
  األمر.

والمعدات عند إستبعاده أو عندما ال يتم توقع أية منافع إقتصادية مستقبلية من  والمصانعيتم إلغاء اإلعتراف بأي بند من بنود العقارات 
فيها إستخدامه أو إستبعاده ، وتدرج أية أرباح وخسائر ناتجة من إلغاء اإلعتراف بالموجودات في بيان الدخل الموحد للسنة التي يتم 

  إلغاء اإلعتراف بالبند.

  األعمال دمج 
ويتم إحتسابه بالقيمة العادلة  المقابل المالي المنقول في دمج األعمال. يتم قياس اإلستحواذبإستخدام طريقة األعمال دمج م إحتساب يت

المتكبدة من قبل المالك الرئيسي للشركة اإلستحواذ في تاريخ المحولة من قبل الشركة والمطلوبات بإجمالي القيمة العادلة للموجودات 
يتم  .المستحوذ عليها باإلضافة إلى حقوق المساهمين التي أصدرت من قبل الشركة في مقابل السيطرة على الشركة المستحوذ عليها

  اإلعتراف بالتكاليف المتعلقة مباشرة باإلستحواذ ضمن األرباح والخسائر عند تحققها.

  ستثناء ما يلي:المفترضة على أساس القيمة العادلة ، بإمطلوبات الو  بالموجودات المستحوذ عليهايتم االعتراف  اإلستحواذعند تاريخ 

  سها وفقا لمعيار يتم قيا ، حيثموجودات والمطلوبات المتعلقة بمكافآت الموظفينلوالمؤجلة المطلوبات الضريبية ا وأالموجودات
 ) "مكافآت الموظفين" على التوالي.١٩الدولي رقم ( المحاسبةومعيار  ) "ضريبة الدخل"١٢رقم ( المحاسبة الدولي

  أو ترتيبات الدفع على  للمستحوذ ركةتشمالالحصة  مبدأالمالية المتصلة بترتيبات الدفع على المطلوبات أو أدوات حقوق المساهمين
تقاس وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية و  للمستحوذ مبدأ الحصة المشتركةإلستبدال ترتيبات الدفع على الحصة المشتركة للشركة  مبدأ

 .اإلستحواذ" عند تاريخ الدفعات المستلمة باألسهم) "٢رقم (
 كما يتم ) ٥رقم ( الدولي للتقارير الماليةمعيار لل اً ) المصنفة كموجودات محتفظ بها للبيع وفقمن الموجودات ةالموجودات (أو مجموع

 اولة المحتفظ بها للبيع و العمليات المتوقفة وفقا لنفس المعيار.قياس الموجودات الغير متد
  

  

  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ١٨  - 

  
 (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٥

  (تتمة)  دمج األعمال
يتم قياس الشهرة بالفائض من مجموع المقابل المالي المنقول وحقوق األقلية الغير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها باإلضافة إلى 

الموجودات قيمة على صافي  ،المستحوذ عليها (في حالة تواجدها)الملكية المملوكة في السابق في الشركة التابعة القيمة العادلة لحقوق 
  والمطلوبات المتوقعة في تاريخ اإلستحواذ.المحدودة، 

مجموع المقابل المالي المنقول على الموجودات المحددة والمطلوبات المتوقعة  صافي قيمة يتم اإلعتراف فورًا بالفائض من تجاوز
 وكة في السابق في الشركةالملكية المملوحقوق األقلية الغير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق 

  خسارة.الرباح أو األالتابعة المستحوذ عليها (في حالة تواجدها) في 

تي تمثل حصص الملكية الحالية والتي تمكن حامليها من تملك حصة من صافي الغير مسيطرة الحصص األقلية يمكن قياس 
موجودات المن صافي الغير مسيطرة ى أساس حصة األقلية إما بالقيمة العادلة أو علموجودات المجموعة في حال تصفية المجموعة 

الغير كل معاملة على حدا. أما األنواع األخرى من حصص األقلية لويتم تحديد طريقة القياس  .المحددة للشركة المستحوذ عليها
  أمكن. فيتم قياسها على أساس القيمة العادلة أو على أساس محدد في معيار تقرير مالي دولي آخر إنمسيطرة 

موجودات ومطلوبات ناتجة عن ترتيبات المقابل المالي على من قبل الشركة من دمج األعمال  المحولعندما يتضمن المقابل المالي 
فإنه يتم قياس المقابل المالي المتوقع بالقيمة العادلة عند تاريخ اإلستحواذ ويكون ضمن المقابل المالي المنقول في دمج  المتوقعة
من تعديالت القياس خالل الفترة يتم تعديله بأثر رجعي مع  الناتجأي تغير في القيمة العادلة للمقابل المالي المحتمل  األعمال.

تم الحصول عليها خالل فترة القياس (والتي ال نشأ عن المعلومات اإلضافية التي . تعديالت فترة القياس تفي قيمة الشهرةالتعديالت 
  .عن الوقائع والظروف الموجودة عند تاريخ اإلستحواذوذلك ستحواذ) تتعدى السنة من تاريخ اإل

 علىعتماد باإلتعتبر ضمن تعديالت فترة القياس  التي الو المحتمل  لمقابل الماليلالعادلة  قيمةاللتغير في ل الالحق حتساباإليتم 
، كما تحسب ملكيةالمصنف كحقوق في فترات الحقة و  لالمقابل المالي المحتمال يتم إعادة قياس المقابل المالي المحتمل.  اتصنيف هذ

فيتم إعادة قياسه الحقًا ، وأي  مطلوبات، أما إذا صنف المقابل المالي المحتمل كموجودات أو  الملكيةتسوياته الالحقة ضمن حقوق 
 ) في األرباح والخسائر.٣٧) أو المعيار رقم (٣٩تغيير في قيمته العادلة يتم إدراجه وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (

كتسب تعندما  اإلستحواذ (وهو التاريخالحصة المملوكة سابقًا بالقيمة العادلة عند تاريخ  سااألعمال على مراحل ، يعاد قي دمجإذا تم 
أو خسارة يعترف به ضمن األرباح والخسائر. أما المبالغ الناتجة عن الحصص المملوكة سابقًا والتي  ربح، وأي  الشركة السيطرة)

  هذه الحصص.  استبعادالشاملة األخرى ، فيعاد تصنيفها في األرباح والخسائر في حالة  بنود الدخلسجلت كجزء من 

، فإن الشركة تقوم بتسجيل مبالغ مؤقتة  الدمجاألعمال بحلول نهاية الفترة المالية المتحقق بها  دمج لإذا لم تكتمل عملية تسجي
هذه المبالغ المؤقتة يتم تعديلها خالل فترة القياس (المذكورة أعاله) أو يتم اإلعتراف بموجودات ويتم تعديل للحسابات الغير مكتملة 

قد والتي الموجودة عند تاريخ اإلستحواذ  يدة التي تم الحصول عليها عن الوقائع والظروفومطلوبات إضافية لتعكس المعلومات الجد
  على المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ. تؤثر

   



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ١٩  - 

  
 (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٥

  الشهرة
المتراكمة ، إذا القيمة بالتكلفة كما في تاريخ اإلستحواذ مطروحًا منها خسائر تدني  تسجيل الشهرة الناتجة من عملية اإلستحواذيتم 

  وجدت.

التي من المتوقع أن تستفيد و ، يتم توزيع الشهرة على كل وحدة نقد في المجموعة (أو مجموعة وحدات نقد) القيمةتدني بغرض فحص 
  األعمال. عملية ضممن 

قيمة لنقد التي تم توزيع الشهرة عليها بشكل سنوي أو بشكل متكرر إذا كان هنالك مؤشر على تدني ا تدني قيمة وحدةيتم فحص 
أوًال لتخفيض القيمة  القيمة تدنيلدفترية ، فإنه يتم توزيع خسارة لنقد أقل من قيمتها االوحدات ذا كانت القيمة القابلة للتحصيل الوحدة. إ

نقد ومن ثم للموجودات األخرى للوحدات بشكل تناسبي على أساس القيمة الدفترية لكل أصل من لاالدفترية للشهرة الموزعة على وحدات 
عكس خسارة في فترات الحقة في قيمة الشهرة مباشرة في بيان الدخل الموحد. ال يتم  القيمة أصول الوحدة. يتم اإلعتراف بخسارة تدني

  التدني في قيمة الشهرة التي تم اإلعتراف بها.

 إستبعاد وحدة نقدية منتجة معينة ، فإن قيمة الشهرة الموزعة على تلك الوحدة تدخل في تحديد الربح أو الخسارة من اإلستبعاد.في حال 

  شركات المشروع المشتركالحصة في 
إدارة للشركة حصص في مشروعات مشتركة وهي شركات تحت إدارة مشتركة حيث تكون لألطراف ترتيبات تعاقد يتم بموجبها إنشاء 

(أي عندما تكون اإلستراتيجيات المالية والقرارات التشغيلية المتعلقة بأنشطة المشروع  مشتركة على األنشطة االقتصادية لهذه الشركات
  .تتطلب موافقة باإلجماع من جميع األطراف)

الشركة من الموجودات الخاضعة في إطار ترتيبات مشتركة مباشرة ، يتم اإلعتراف بحصة  بالقيام بنشاطات المجموعةعندما تقوم 
للسيطرة المشتركة وأية مطلوبات تكبدتها بشكل مشترك مع األطراف األخرى في البيانات المالية للشركة ذات الصلة وتصنف وفقًا 

اس لطبيعتها. أما بالنسبة للخصوم والنفقات المتعلقة مباشرة بالموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة ، فيتم إحتسابها على أس
اإلستحقاق. تسجل اإليرادات من بيع أو إستخدام حصة الشركة من إنتاج األصول الخاضعة للسيطرة المشتركة ونصيبها من نفقات 
المشروع المشترك عندما يكون هناك إحتمال أن المنافع اإلقتصادية المرتبطة بالمعامالت سوف تتدفق من / إلى الشركة ويمكن قياس 

صل ، بحيث يكون لكل مشارك حصة . ويشار إلى ترتيبات المشاريع المشتركة التي تتضمن إنشاء كيان منفقيمتها بشكل يعتمد عليه
  كيانات خاضعة لسيطرة مشتركة. في

حصتها من موجودات ومطلوبات  بجمعالشركة حصتها في المشروع المشترك بطريقة النسبة والتناسب ألغراض التوحيد، وذلك  تسجل
  للشركة وفقًا لحصتها من كل بند.الموحدة روع المشترك في البنود المماثلة لها في البيانات المالية وٕايرادات ومصاريف المش

وفقًا للسياسة المحاسبية للشركة المستخدمة في  في شركة مشروع مشتركيتم إحتساب الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ على حصة 
  األعمال. دمجإحتساب الشهرة الناتجة عن 

الشركة مع كيانها الخاضع للسيطرة المشتركة ، يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل في البيانات عندما تتعامل 
  المالية الموحدة فقط في حدود الحصص الخاضعة للسيطرة المشتركة الغير متعلقة بالشركة.

  
  
  
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٢٠  - 

  
  (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٥

  الشركات الزميلةاالستثمارات في 
هي مؤسسة تمارس عليها المجموعة تأثيرًا جوهريًا بدون أن تكون تابعة لها أو تمتلك حصة فيها كجزء من مشروع الزميلة  لشركةا

بدون مشترك. ويتمثل التأثير الجوهري بالقدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها 
   .أن تكون هناك سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات

وفقًا لمبدأ حقوق أدرجت النتائج والموجودات والمطلوبات للشركات الزميلة في هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ حقوق الملكية. 
 مجموعةوتعدل بعد ذلك لإلعتراف بحصة البالتكلفة  موحدال تدرج االستثمارات في الشركات الزميلة في بيان المركز المالي ، الملكية

عندما تتجاوز حصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة حصتها في هذه من أرباح أو خسائر أو أرباح الشركة الزميلة الشاملة األخرى. 
بالخسائر اإلضافية فقط في حال الشركة الزميلة ، فإن الشركة تتوقف عن اإلعتراف بحصتها في مزيد من الخسائر. يتم اإلعتراف 

  تكبدت الشركة أي إلتزامات قانونية أو مدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة.

الستثمار المجموعة في  تدني القيمة في خسارة تسجيل أيما إذا كان ضروريا في حقوق الملكيةبعد تطبيق طريقة تقرر المجموعة 
قيمة المن خالل مقارنة المبلغ القابل لإلسترداد (بغرض تدني القيمة ، يتم إختبار كامل القيمة الدفترية لإلستثمار كأصل الزميلة شركاتها

) مع قيمته الدفترية وأي خسارة معترف بها ناتجة عن تدني القيمة تشكل أيهما أعلى مستخدمة والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيعال
  رية.جزءًا من قيمتها الدفت

في ذلك التاريخ  العادلة ةإستثمار محتفظ به بقيمأي عندما تفقد المجموعة تأثيرها على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وٕادراج 
المحتفظ تثمار للشركة الزميلة المتعلقة باإلس السابقة الفرق بين القيمة الدفتريةيتم إدراج  وتعتبر قيمته العادلة عند اإلعتراف به كأصل.

الشركة بإحتساب جميع  الشركة الزميلة ، باإلضافة إلى ذلك ، تقومالخسائر الناتجة عن إستبعاد  األرباح أوفي ، به وقيمته العادلة
 ةالشرك قامت حالفي  ،على األساس نفسة ةالزميل ةالشاملة األخرى المتعلقة بالشرك بنود الدخلالمبالغ التي سبق اإلعتراف بها ضمن 

 بنود الدخلضمن  اإلعتراف به مسبقاً  ذات الصلة ، لذلك ، فإن أي ربح أو خسارة تم المطلوباتمن الموجودات أو  بإستبعاد ةالزميل
وتقوم  ،الشاملة األخرى من قبل الشركة الزميلة ، سيتم إعادة تصنيفه كأرباح أو خسائر من إستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة

بإعادة تصنيف المكاسب والخسائر من حقوق المساهمين إلى األرباح والخسائر عندما تفقد تأثيرها الجوهري على الشركة  المجموعة
  الزميلة.

الموحدة فقط بقدر  مع الشركات الزميلة واإلعتراف بها في البيانات المالية المجموعةيتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن معامالت 
  .بالمجموعةالغير متعلقة  ةالزميل ةكالحصص في الشر 

  اإليجارات
التملك إلى المستأجر. تصنف اإليجارات  ومنافعبشكل جوهري جميع مخاطر و تصنف اإليجارات كإيجارات تمويلية عندما يحول العقد 

  األخرى كإيجارات تشغيلية.

أو ما إذا كان تنفيذ االتفاقية  التأسيسإن تحديد ما إذا كانت االتفاقية تمثل أو تحتوي على إيجار يعتمد على جوهر االتفاقية في تاريخ 
حق استخدام الموجودات، حتي إذا لم يحدد ذلك الحق بوضوح في تنص على يعتمد على استخدام موجودات معينة أو أن االتفاقية 

  اإلتفاقية.

  

  
   



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٢١  - 

  
 (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة    .٥

  كمستأجرة المجموعة
أو اإليجار موجودات عقد التأجير التمويلي على أنها موجودات المجموعة بالقيمة العادلة عند بدء عقد بشكل مبدئي يتم اإلعتراف ب

المطلوبات المقابلة للمؤجر ضمن بيان المركز المالي الموحد ، ويتم إدراج  أيهما أقلبالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار 
  كمطلوبات إيجارات تمويلية.

ض إلتزام التأجير ، وذلك لتحقيق معّدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من يخفتيتم توزيع دفعات اإليجار بين مصاريف التمويل و 
األرباح والخسائر إال إذا كانت عائدة مباشرة إلى الموجودات المؤهلة وفي يتم اإلعتراف بمصاريف التمويل مباشرة ضمن  .اتالمطلوب

عتراف باإليجارات المحتملة كمصاريف في يتم اإل هذه الحالة تتم رسملتها وفقًا للسياسة العامة للمجموعة المتعلقة بتكاليف اإلفتراض.
  الفترات التي تتحقق فيها.

أكثر مصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار ، إال إذا وجد أساس يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي ك
لنمط الزمني الذي يتم فيه إستهالك المنافع اإلقتصادية من األصل المؤجر. يتم اإلعتراف باإليجارات المحتملة ا تنظيمًا والذي يمثل

  قق فيها.الناشئة عن اإليجارات التشغيلية كمصاريف في الفترات التي تتح

منافع  يتم اإلعتراف بإجماليكمطلوبات. هذه الحوافز يتم اإلعتراف ب ، تأجيرات التشغيليةقي حوافز التأجير للدخول في اللفي حال ت
لنمط الزمني الذي يتم ا أكثر تنظيمًا والذي يمثلوجد أساس  ار على أساس القسط الثابت إال إذافي مصاريف اإليج الحوافز كتخفيض

  إستهالك المنافع اإلقتصادية من األصل المؤجر.فيه 

  كمؤجرة المجموعة
بمبلغ يعادل صافي إستثمار المجموعة في عقود اإليجار. يتم توزيع  كذمم مدينةالمبالغ المستخدمة بموجب عقود التأجير التمويلية 

ري على صافي اإلستثمار الغير مسدد المتعلق إيرادات التأجير التمويلي على الفترات المحاسبية ، بحيث تعكس معّدل عائد ثابت دو 
  باإليجار.

يتم اإلعتراف بإيراد التأجير الناتج عن عقود التأجير التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار. تضاف التكاليف 
الدفترية لألصل المؤجرة ، ويتم اإلعتراف بها  المباشرة األولية المتحققة من التفاوض وترتيبات إنشاء عقد التأجير التشغيلي إلى القيمة

  على أساس قسط ثابت على مدى مدة عقد اإليجار.

  الموجودات غير الملموسة
 فيعلى أساس التكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وأية خسائر ة العمر المشتراه بصورة منفصلة الموجودات غير الملموسة محددتسجل 
فاء على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات ، ويتم مراجعة العمر ، ويتم إحتساب اإلطالقيمة تدني

أي تغييرات في التقدير تم إحتسابها على أساس  األخذ باإلعتباراإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة محاسبية مع 
ر اإلنتاجي غير المحدد المشتراه بصورة منفصلة فتسجل على أساس التكلفة ، أما بالنسبة للموجودات غير الملموسة ذات العمتماليإح

  القيمة. تدنيفي ناقصًا خسائر 

األعمال والمنفصلة عن الشهرة يتم اإلعتراف بها مبدئيًا على أساس القيمة العادلة عند  دمجالموجودات غير الملموسة المكتسبة من 
بعد اإلعتراف األعمال  دمجمن  المستحوذ عليهايتم اإلعتراف بالموجودات غير الملموسة ). قيمة التكلفة الخاصة بها( اإلستحواذتاريخ 

متراكمة وعلى نفس األساس الذي تم به إحتساب الموجودات ال تدني القيمةفي بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأي خسائر المبدئي 
  بشكل منفصل. المستحوذ عليهاغير الملموسة 

   



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٢٢  - 

  
  (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٥

  (تتمة) الموجودات غير الملموسة
يتم توقع أية منافع إقتصادية مستقبلية من إستخدامها أو أو عندما ال  إستبعادهاالموجودات غير الملموسة عند ب إلغاء اإلعترافيتم 

اإلستبعاد والقيمة  العائد منن إستبعاد األصول غير الملموسة كفرق بين صافي قياس األرباح والخسائر الناتجة م ويتمإستبعادها ، 
  الموجودات.ب استبعادالدفترية للموجودات وتدرج ضمن األرباح والخسائر عندما يتم 

  الموجودات المالية

  والقياس المبدئي اإلعتراف
كموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة،  )٣٩( رقم الموجودات المالية في نطاق معيار المحاسبة الدولي يتم تصنيف

وات للتحوط في أو قروض وذمم مدينة، أو استثمارات محتفظ بها لالستحقاق، أو استثمارات متاحة للبيع، أو كمشتقات مصنفة كأد
  جها المبدئي.، حسبما يكون مالئمًا. تحـدد المجموعة تصنيف موجوداتها المالية عند إدرامعاملة تحوط فعلية

االستثمارات بالقيمة  لم يكن حالةفي  بالقيمة العادلة مضافًا إليه التكاليف المباشرة للمعاملةلموجودات المالية ل يتم اإلعتراف المبدئي
النظم أو  . تدرج جميع المشتريات أو المبيعات التي تتطلب تسليم الموجودات في التاريخ الذي تحددهخالل الربح أو الخسارةمن العادلة 

  ، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات.في تاريخ المتاجرة صفقات العادية)الاف بالسوق (األعر 

تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على نقد وودائع قصيرة األجل وذمم مدينة تجارية وقروض وذمم مدينة أخرى وأدوات مالية متداولة 
  مالية.الدوات األومشتقات وغير متداولة 

  القياس الالحق
  كالتالي: نوعهايعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على 

  الذمم المدينة
الذمم المدينة هي موجودات مالية غير المشتقات ذات مدفوعات ثابتة أو ممكنة التحديد والتي ال يتم تداولها في سوق عاملة. تدرج هذه 

. تحتسب التكلفة المطفأة بأن يؤخذ في تدني القيمةبالتكلفة المطفأة باستخدام سعر الفائدة الفعلي ناقص بعد القياس المبدئي الموجودات 
والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزء من سعر الفائدة الفعلي. يتم إدراج اإلطفاء بالفائدة  اإلستحواذاالعتبار أي خصوم أو رسوم عند 

ضمن تكاليف الموحد . تدرج الخسائر الناشئة من االنخفاض في بيان الدخل الموحد دات التمويل في بيان الدخلالفعلية ضمن إيرا
  التمويل.

  االستثمارات المالية المتاحة للبيع
 ليستمتاحة للبيع هي كإستثمارات . االستثمارات الرأسمالية المصنفة ماليةتشتمل االستثمارات المتاحة للبيع على أوراق رأسمالية وأوراق 

في هذه الفئة هي تلك التي يقصد  الماليةوراق األخالل الربح أو الخسارة. من مصنفة محتفظ بها للمتاجرة أو مصنفة بالقيمة العادلة 
القياس  االحتفاظ بها إلى فترة زمنية غير محددة والتي قد يتم بيعها عند الحاجة للسيولة أو عند حدوث تغيرات في أحوال السوق. بعد

المبدئي، يعاد قياس االستثمارات المتاحة  للبيع بالقيمة العادلة وتدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة كإيرادات شاملة أخرى في 
حتى إلغاء تحقيق االستثمار، وعند ذلك تدرج األرباح أو الخسائر في إيرادات التشغيل األخرى أو يقرر أن  القيمة العادلةاحتياطي 

من احتياطي  ومستبعدفي تكاليف التمويل الموحد قيمته، وعند ذلك يتم تحويل الخسارة المتراكمة إلى بيان الدخل  تتدنمار االستث
  .القيمة العادلة

  
   



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٢٣  - 

  
  (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٥

  (تتمة) الموجودات المالية

  (تتمة) االستثمارات المالية المتاحة للبيع
المتاحة للبيع لتحديد ما إذا كانت مقدرتها ورغبتها في بيعها في المدى القريب ما يزال مالئمًا. عندما ال  اإلستثماراتتقّيم المجموعة 

تستطيع المجموعة بيع هذه الموجودات المالية بسبب عدم نشاط األسواق وأن رغبة اإلدارة في بيعها في المستقبل المنظورة قد تغيرت 
هذه الموجودات في حاالت نادرة. إن إعادة التصنيف إلى قروض وذمم مدينه  تعيد تصنيفرة، قد تختار المجموعة أن بصورة كبي

مسموح بها عندما تستوفي الموجودات المالية تعريف القروض والذمم المدينة وأن المجموعة ترغب وتستطيع االحتفاظ بهذه الموجودات 
حتى االستحقاق مسموح بها فقط عندما ترغب اإلحتفاظ تحقاق. إن إعادة التصنيف إلى فئة للمستقبل المنظور أو حتى تاريخ االس

  المجموعة ولديها االستطاعة في االحتفاظ بها.

في حقوق  تم إدراجه سابقاً خارج فئة متاحة للبيع ، فإن أي ربح أو خسارة من تلك الموجودات  تم تصنيفهابالنسبة لموجودات مالية 
فاؤه إلى الربح أو الخسارة على مدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام سعر الفائدة الفعلي. وأي فرق بين التكلفة الشركاء يتم إط

قًا الجديدة المطفأة والتدفقات المتوقعة يتم إطفاؤه أيضًا على مدى العمر المتبقي للموجودات باستخدام سعر الفائدة الفعلي. إذا تقرر الح
  .الموحد ، يتم إعادة تصنيف المبلغ المدرج في حقوق المساهمين إلى بيان الدخل قيمتها قد تدنتأن الموجودات 

  الموجودات المالية والمطلوبات المالية إستحقاقإلغاء 

  :عندالموجودات المالية (أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة)  إستحقاقيلغى 

  تدفقات نقدية من الموجودات ، أوانتهاء الحق في استالم  
 ير قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من الموجودات أو بالتعهد بدفع التدفقات النقدية المستلمة كاملة ودون تأخير كب

دات أو (ب) لم تقم فعليًا و (أ) إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجو  أخرىإلى طرف ثالث. بموجب ترتيبات 
  بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنه قام بتحويل السيطرة على الموجودات.

في حال قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من الموجودات هذه ب المجموعةر ارتباط اقدميتم إدراج الموجودات ب
  تحتفظ فعليًا بجميع المخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات.موجودات ولم تحول أو 

على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات المقابلة  ةلالموجودات المحو  يتم قياسفي هذه الحالة أيضًا تدرج المجموعة مطلوبات مقابلة. 
  وااللتزامات التي إحتفظت بها المجموعة.

خذ شكل ضمان على الموجودات المحولة يتم قياسه بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات وأقصى مبلغ يمكن االرتباط المستمر الذي يأ
   .، أيهما أقلأن يطلب منها سداده أن تتوقع المجموعة

  المالية الموجوداتقيمة  تدني
مالية الموجودات من المالية أو مجموعة الموجودات الوجود أي دليل موضوعي بأن  بتقييممالي، تقوم المجموعة مركز في تاريخ كل 

نتيجة  تدني في القيمةالقيمة، فقط إذا  وجد دليل على  متدنيةمالية الموجودات المالية أو مجموعة الموجودات القيمتها. تعتبر  تدنت
دث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية التقديرية ح خسارة") وأن حدوثد التحقيق المبدئي للموجودات ("لحدث واحد أو أكثر وقع بع

قد يشمل مؤشرات بأن  التدنيالمستقبلية للموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية وأنه يمكن تقديرها بصورة موثوقة. إن دليل 
م سداد الفوائد أو أقساط المبلغ األصلي، المدينين أو مجموعة المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تخلف في السداد أو عدم انتظا

أو احتمال دخولهم في إفالس أو إعادة جدولة مالية أخرى وعندما تشير المعلومات الواضحة بوجود نقص في التدفقات النقدية 
    المستقبلية مثل التغيرات في المتأخرات أو األحوال االقتصادية المرتبطة بالتخلف عن السداد.



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٢٤  - 

  
 (تتمة)سياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد وال   .٥

  (تتمة) إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية

  الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
ألصل مالي فردي هام  تدني القيمةبالنسبة للموجودات المدرجة بتكلفة مطفأة تقوم المجموعة أوًال بتقييم وجود دليل موضوعي على 

أصل مالي يتم تقييمه  لتدني القيمةوأصول مالية سواء فردية أو جماعية غير هامة. إذا قررت المجموعة أنه ال يوجد دليل موضوعي 
شكل ببصورة فردية، سواء كان هامًا أم ال، تقوم بإدخال األصل في مجموعة أصول مالية ذات مخاطر ائتمانية مماثلة ثم تقوم بتقييمها 

والذي يتم إدراج خسارة انخفاض مقابلها أو يكون  تدني القيمة. األصول التي يتم تقييمها فرديًا لتحديد تدني القيمةلتحديد  جماعي
  .تدني القيمةإدراجها مستمرًا، ال تدخل ضمن أي تقييم جماعي لتحديد 

خسارة كفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات القد تكبدت، يتم قياس  تدني القيمةإذا وجد دليل موضوعي بأن خسارة 
تسجل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بخصم معدل و النقدية المستقبلية (باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية التي لم تتكبد) 

هو سعر الفائدة  تدني القيمةالخصم لقياس أي خسارة  معدلغير، يعتبر قرض سعر فائدة متل. إذا كان لةالمالي للموجوداتالفائدة الفعالة 
  الفعلي الحالي.

. يستمر تحقيق الموحد تخفض القيمة الدفترية للموجودات خالل استخدام حساب للمخصص ويدرج مبلغ الخسارة في بيان الدخل
دية المستقبلية لغرض قياس ة المستخدم لخصم التدفقات النقفوائد على القيمة الدفترية المخفضة وذلك باستخدام سعر الفائدالإيرادات 

. تشطب القروض مع المخصص الموحد . تدرج إيرادات الفوائد كجزء من إيرادات التمويل في بيان الدخلتدني القيمة خسارةقيمة 
و تم تحويلها إلى المجموعة. إذا المتعلق بها عندما ال يكون هنالك أمل واقعي الستردادها مستقبًال وأن جميع الضمانات قد حققت أ

، يتم زيادة أو إنقاص تدني القيمةبسبب حادث وقع بعد إدراج قيمة في سنة الحقة  تدني القيمةزادت أو نقصت القيمة المقدرة لخسارة 
سترداد في المدرجة سابقًا وذلك بتعديل حساب المخصص. إذا تم مستقبًال استرداد خسارة مشطوبة، يضاف اال تدني القيمةخسارة 

  تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد.

  االستثمارات المالية المتاحة للبيع
  قيمة استثمار مالي أو مجموعة استثمارات مالية.في  تدنيفي تاريخ كل مركز مالي تقوم المجموعة بتقييم وجود دليل 

أي انخفاض هام أو مستمر في القيمة العادلة لالستثمار إلى  في حالة االستثمارات الرأسمالية المصنفة متاحة للبيع ، يؤخذ في االعتبار
فة األصلية لالستثمار و"المستمر" مقارنة بالفترة التي استمرت فيها القيمة العادلة أقل من لأقل من تكلفته. يتم تقييم "الهام" مقارنة بالتك

وهو الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية  -لمحتسبةتكلفته األصلية. إذا وجد أي دليل كهذا ، يتم تحويل الخسارة المتراكمة ا
خرى إلى بيان األشاملة ال بنود الدخلمن  -الموحد لذلك االستثمار المالي مدرجة سابقًا في بيان الدخل تدني القيمةناقص أي خسارة 

بيان الدخل  فيلقة بأدوات رأسمالية ال يتم عكسها المدرجة في بيان الدخل الموحد والمتع القيمةفي تدني الالدخل الموحد. إن خسائر 
  الموحد. وتدرج الزيادات في قيمتها العادلة بعد االنخفاض مباشرة في إيرادات شاملة أخرى.

  المطلوبات المالية

  القياس المبدئيب اإلعتراف
خالل الربح أو  من يتم تصنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة )٣٩رقم (المطلوبات المالـية في نطاق معيار المحاسبة الدولي 

ة تصنيف الخسارة، أو قروض وتسهيالت، أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في معاملة فعلية، حسبما يكون مالئمًا. تحدد المجموع
تكاليف  يضافدلة وفي حالة القروض والتسهيالت عند إدراجها مبدئيًا. تدرج المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العا مطلوباتها المالية
  .للعمليات االقتراض المباشرة

دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى وسحب على المكشوف من البنوك وقروض وتسهيالت ومشتقات  ذممتشتمل مطلوبات المجموعة على 
  أدوات مالية.



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٢٥  - 

  
  (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٥

  (تتمة) الماليةالمطلوبات 

  القياس الالحق
  إن القياس الالحق لمطلوبات مالية يعتمد على تصنيفها كالتالي:

  القروض والتسهيالت
سعر الفائدة الفعلي. األرباح  ماستخداعن طريق بالتكلفة المطفأة المبدئي  اإلعترافبعد يتم قياس القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد 

عملية اإلطفاء بسعر الفائدة الفعلي.  إستخدامتحقيق المطلوبات وكذلك عن طريق  عندما يلغى الموحد والخسائر تدرج في بيان الدخل
سعر الفائدة ل جزء من كتحتسب التكلفة المطفأة بأن يؤخذ في األعتبار أية خصوم أو رسوم عند الشراء والرسوم أو التكاليف التي تش

  .الموحد الفعلي. يدرج اإلطفاء بسعر الفائدة الفعلي ضمن تكاليف التمويل في بيان الدخل

  اإلستحقاقإلغاء 
. عندما تستبدل مطلوبات مالية حالية من نفس اتالمطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام إستحقاقيلغى 

 وٕاستحقاقالمطلوبات الحالية  إلستحقاقالمقرض أو أن يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية، يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء 
  .الموحد الفرق في القيمة الدفترية في بيان الدخل إستحقاقللمطلوبات الجديدة. يتم 

  ودات غير الماليةالموجتدني قيمة 
أي موجودات. إذا وجد أي مؤشر  تدني قيمةتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال بالتقوم المجموعة بالتقييم في تاريخ كل مركز مالي 

أية موجودات ، تقوم المجموعة بعمل تقدير للمبلغ الممكن استرداده تدني قيمة سنوي لتحديد  اختباركهذا، أو إذا كان ضروريًا إجراء 
أو قيمتها في حال  تكاليف البيعمن الموجودات. المبلغ الممكن استرداده من أي موجودات هو القيمة العادلة ألي موجودات ناقصًا 

 تنتج إيرادات نقدية منفصلة بشكل كبير عن االستخدام أيهما أعلى، ويتم تحديده لكل موجودات بمفردها، ما لم تكن الموجودات ال
إيرادات موجودات أخرى أو مجموعة موجودات أخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألي موجودات عن المبلغ الممكن استرداده، تعتبر 

ام، يتم خصم التدفقات القيمة ويتم تخفيضها إلى القيمة الممكن استردادها منها. لقياس القيمة في حال االستخد متدنيةالموجودات 
 النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم قبل الضرائب تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد

تمت مؤخرًا تكاليف البيع، يؤخذ في اإلعتبار الصفقات التى لتحديد القيمة العادلة ناقصًا  والمخاطر الخاصة بالموجودات المعينة.
وتعزز هذه الحسابات بمضاعفات القيمة وأسعار األسهم المتداولة  يتم استخدام نموذج تقييم مالئم. لم توجد صفقات كهذهبالسوق، إذا 

   للشركات التابعة أو مؤشرات أخرى للقيمة العادلة.
ل منفصل لكل وحدة من وحدات النقد التي تم زنات والتوقعات التي أعدت بشكأساس المواتقوم المجموعة بإحتساب تدني القيمة على 

زنات والتوقعات تغطي عادة فترة خمس سنوات. أما للفترات األطول ، يتم إحتساب معّدل النمو واتوزيعها للموجودات الفردية ، وهذه الم
  على المدى الطويل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.

 قيمتها تدنتالعمليات المستمرة في بيان الدخل الموحد ضمن فئات المصاريف المناسبة لعمل الموجودات التي  تدني قيمةتدرج خسائر 
   بما في ذلك تدني قيمة البضاعة.

 لقيمةتدني ا، يعاد التقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر بأن خسائر  ، بإستثناء الشهرة بالنسبة للموجودات
كهذا ، تقوم المجموعة بعمل تقدير للمبلغ الممكن استرداده. يتم  مؤشرمدرجة سابقًا لم تعد موجودة أو تكون قد نقصت. إذا وجد ال

مدرجة سابقًا فقط إذا كان هنالك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة الموجودات الممكن و  قيمةفي التدني عكس أي خسارة 
الدفترية لألصل  القيمة إن مبدأ العكس محدود حيث أنه ال يمكن أن تتجاوز .قيمةفي التدني أن أدرجت آخر خسارة  استردادها منذ

للموجودات في  القيمة في تدنيالتي كان يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك لو لم يتم إدراج أي خسارة  المبالغ الممكن إستردادها أو
  هذه في بيان الدخل الموحد. تدني القيمةالسنوات السابقة. يتم عكس خسارة 



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٢٦  - 

  
  (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٥

  البضاعة
على كل  ةتمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبد .أساس التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ، أيهما أقل علىتدرج البضاعة 

 كالتالي:لى موقعه و شكله الحالي إمنتج حتى وصوله 
  .تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح للتكلفة - الكيماوية والمستهلكة  قطع الغيار والمواد

الممكن تحقيقها بناء على سعر البيع التقديري ناقصًا أي تكاليف أخرى متوقع صرفها حتى إتمام التحصيلية و يحدد صافي القيمة 
  .الصنع والبيع

  ذمم مدينة
. يتم تقدير مخصص للمبالغ التدني في المبالغ المتوقع عدم تحصيلهااستقطاع  بعـد قيمة الفواتيربصافي  المدينةالذمم يتم قيد 

يكون هناك احتمال ال المشكوك في تحصيلها عندما ال يكون محتمًال تحصيل المبالغ بالكامل. وتشطب الديون المعدومة عندما 
 الستردادها.

  األرصدة لدى البنوك والنقد
 األرصدة لدى البنوك والنقد تتكون من نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل مستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل.

  ومستحقات ذمم دائنة
فاتورة المورد أم لم  تم إستالمالمستحقة الدفع مستقبًال عن البضائع والخدمات التي تم الحصول عليها ، سواء  اإلعتراف بالمطلوباتيتم 

  تستلم.

  المخصصات
(قانوني أو حكمي) على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة، وعندما يكون محتمًال حالي مخصصات عند وجود التزام بال اإلعترافيتم 

  سداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ محددة بصورة موثوقة.

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها األجانب. في العادة يتم احتساب المكافأة على أساس آخر راتب  المجموعةتقوم 

 للموظف ومدة خدمته وٕاكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت تستحق على مدى فترة الخدمة.

مات للهيئة العامة للتقاعد. تحتسب المساهمة كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين مساه المجموعةبالنسبة للموظفين القطريين تدفع 
 القطريين. إن التزامات الشركة محددة بهذه المساهمات والتي تدفع عند استحقاقها.

  العمالت األجنبية
هي العملة السائدة في البيئة االقتصادية العملة المستخدمة للعمل بالمجموعة، و  يالقطري وه ريـالبال الموحدة يتم إعداد البيانات المالية

تابعة للمجموعة تحدد عملتها للعمل، ويتم قياس البنود  شركة. وكل )ش.م.ق(األساسية التي تعمل فيها شركة الكهرباء والماء القطرية 
األجنبية بأسعار الصرف السائدة ستخدام تلك العملة. تدرج المعامالت التي تتم بالعمالت إب شركةالمضمنة في البيانات المالية لكل 

القطري بأسعار الصرف السائدة  ريـالوقت إجراء المعاملة. كما تحول الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى ال
البنود غير النقدية  لعملة العمل في تاريخ المركز المالي. تدرج جميع الفروقات الناتجة من عمليات التحويل في بيان الدخل الموحد.

. والبنود غير النقدية المقيمة األساسيالمقيمة بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في تاريخ المعاملة 
  .ةبالقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي حددت فيه القيمة العادل



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٢٧  - 

  
 (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة    .٥

  القيمة العادلة
المركز للموجودات عند اإلغالق في تاريخ تحـدد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية الرسمية وفقًا ألسعار الشراء 

  .المالي

تقنيات مالئمة للتقييم. قد تشمل هذه التقنيات ، تحدد القيمة السوقية باستخدام عاملةأسواق لها د جبالنسبة لألدوات المالية التي ال تو 
جوع إلى القيمة العادلة الحالية ألداة مماثلة أو تحليل التدفقات النقدية ر ، أو الالسوق باألسعار الحرةفي صفقات تمت للاستخدام آخر 

  المخصومة أو نماذج تقييم أخرى مناسبة.

 رى حول كيفية قياسها.ختحليًال للقيم العادلة لألدوات المالية وتفاصيل أ )٤٢( يضاح رقميبين اإل

   
  التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة .٦

ير والتي لها مخاطر ر مولة بالتقشالمتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات في نهاية الفترة المفيما يلي اإلفتراضات الرئيسية 
  لى تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية المقبلة.إجوهرية تؤدي 

  تصنيف اإلستثمارات
العادلة إلستثمارات فيما إذا كان سيتم تصنيفها كإستثمارات متاحة للبيع أو كموجودات مالية بقيمتها ا إستحواذها علىتقرر اإلدارة عند 

من خالل الربح والخسارة . تقوم المجموعة بتصنيف هذه اإلستثمارات كموجودات مالية بقيمتها العادلة من خالل الربح والخسارة إذا ما 
  كانت مشتراه بغرض المتاجرة بها ، بينما تصنف كإستثمارات متاحة للبيع ما لم تكن مشتراه للغرض المذكور مسبقًا.

  ملموسةوالغير الالملموسة قيمة الموجودات  تدني
تقوم إدارة المجموعة بشكل سنوي بفحص موجوداتها الملموسة والغير ملموسة وتحديد ما إذا كانت هذه الموجودات قد عانت من تدني 

طريقة تحديد قيمة األصل القابلة لإلسترداد بإستخدام ). يتم ٥قيمتها وفقًا للسياسات المحاسبية المنصوص عليها في اإليضاح رقم (
تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للموجودات المالية على مدى العمر اإلنتاجي لها وخصمها بإستخدام أسعار قيمة اإلستخدام الحالي. يتم 
  الخصم السائدة في السوق.

  األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة والغير الملموسة
إذا كانت األعمار اإلنتاجية الفعلية وم إدارة المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية ومصاريف اإلستهالك أو اإلطفاء ذات الصلة. تق

   .بشكل جوهريسوف تتغير مصاريف اإلستهالك للسنة فإن  ،للموجودات تختلف عن األعمار المقدرة لها

  نخفاض قيمة البضاعةإ
الممكن تحقيقها أيهما أقل. في حال وجود بضاعة قديمة أو غير و  التحصيلية القيمة صافي كلفة أوتدرج البضاعة في السجالت بالت

صالحة لالستخدام يتم تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها منها. يتم هذا التقدير على أساس فردي للبضاعة الفردية الهامة. أما 
ة لالستخدام فيتم التقدير بصورة جماعية لها ويحتسب لها مخصص وفقًا لنوع البضاعة الفردية غير الهامة ولكنها قديمة أو غير صالح

  البضاعة ودرجة التقادم و عدم الصالحية على أساس أسعار البيع التاريخية.

  تدني قيمة الموجودات المالية
القيمة في في تقوم إدارة المجموعة بمراجعة البنود المصنفة كذمم مدينة بشكل دوري ، لتقييم ما إذا كان يجب تسجيل مخصص تدني 

، عند تحديد مستوى المخصص المطلوب بيان الدخل الموحد. كما تقوم اإلدارة بتقييم المبلغ والمدة الزمنية للتدفقات النقدية المستقبلية
  يرات والشكوك.دقديرات بالضرورة على إفتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من التقوتستند هذه الت



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٢٨  - 

  
  األعمال دمج .٧

    ٢٠١٠ اإلستحواذ خالل

  )ش.م.ق(شركة رأس لفان للطاقة المحدودة  اإلستحواذ على  ١- ٧
% إضافية من أسهم التصويت في شركة راس لفان للطاقة المحدودة ٥٥ على إستحوذت الشركة ( "المستحوذ" ) ٢٠١٠أكتوبر  ٢٠في 

في تطوير  )ش.م.ق(. تعمل شركة رأس لفان للطاقة المحدودة ( "العملية" ) %٨٠ تملكصبحت أو  ( "المستحوذ عليها" ) )ش.م.ق(
  المحاسبية.  اإلستحواذيقة باستخدام طر  اإلستحواذحتساب إوتملك وتشغيل وصيانة محطة كهرباء وتحلية مياه في قطر. تم 

  بالقيمة العادلة. المستحوذ عليهافي  الغير مسيطرة لقد قررت المجموعة أن تقيم حصة األقلية

في تاريخ  كما هي )ش.م.ق(شركة رأس لفان للطاقة المحدودة ل التابعةللموجودات والمطلوبات المحددة  والدفتريةفيما يلي القيمة العادلة 
  :اإلستحواذ

 دفتريةالقيم ال القيم العادلة  
 ال قطريـريألف  ال قطريـريألف  

   الموجودات
 -- ١٤١,٧٩١  "إتفاقية شراء الطاقة والماء" – الموجودات الغير الملموسة

 ٥٦٥ ٥٦٥ ومعدات  مصانع
 ٢,٢٦٠,٢٨٨ ٢,٢٦٠,٢٨٨ إيجارات تمويلية مدينة

 ١٠٣,٧١١ ١٠٣,٧١١ ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة
 ٩٧,٧٩٢ ٩٧,٧٩٢ وشبه النقدالنقد 

 ٢,٤٦٢,٣٥٦ ٢,٦٠٤,١٤٧ 
   

    المطلوبات
 ١,٢٩٤,٢٢١ ١,٢٩٤,٢٢١ قروض وتسهيالت تحمل فوائد

 ٩٧,٠١٤ ٩٧,٠١٤ ذمم دائنة ومستحقات
 ١,٣٩١,٢٣٥ ١,٣٩١,٢٣٥ 

   

 ١,٠٧١,١٢١ ١,٢١٢,٩١٢ المحددة لموجوداتا صافي إجمالي
      

      المعّدلةتفاصيل القيمة 
    ١,٢١٢,٩١٢  المحددة المستحوذ عليها صافي الموجوداتلالقيمة العادلة 

 )١,٠٧١,١٢١( الدفترية لصافي الموجودات المحددةالقيمة : يطرح
 ١٤١,٧٩١  القيمة المعّدلة

  
  
  
  
  
  
  
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٢٩  - 

  
  (تتمة) تجميع األعمال .٧

  ) (تتمة)ش.م.ق(شركة رأس لفان للطاقة المحدودة  اإلستحواذ على  ١- ٧
  

 ال قطريـريألف  
  حتساب الشهرة:إ

 ٦٩٧,٩١٤ للحصص المسيطرة المحول للمقابل المالي القيمة العادلة
 ٢٤٢,٥٨٣ الغير مسيطرة القيمة العادلة لحصص األقلية

 ٣٠٣,٢٢٨ القيمة العادلة للحصص المملوكة مسبقاً 
 ١,٢٤٣,٧٢٥ المحولل المالي قابالم

  :يطرح
 ١,٠٧١,١٢١ قبل المستحوذ سابقًا من المحددة المعترف بها الموجوداتصافي لالقيمة العادلة 

  ١٤١,٧٩١  غير معترف بها مسبقًا من قبل المستحوذ عليهاملموسة الالموجودات غير 
  ١,٢١٢,٩١٢  المحددة الموجودات ناتج صافي

  ٣٠,٨١٣  اإلستحواذالشهرة الناتجة عن 
   

   :اإلستحواذ دعنصافي التدفقات النقدية 
 ٩٧,٧٩٢ المستحوذ عليه من شركة تابعةصافي النقد 
 )٦٩٧,٩١٤( النقد المدفوع

 )٦٠٠,١٢٢( 
   القيمة العادلة للحصص المملوكة مسبقًا:

 ٢٦٧,٧٨١  الدفترية للحصص المملوكة مسبقاً القيمة 
 ٣٥,٤٤٧ أرباح قيمة عادلة محققة من اإلستبعاد المفترض

 ٣٠٣,٢٢٨  

  .٢٠١٠أكتوبر  ٢٠حتى  للفترة قطرى ريـالمليون  ٢٣،٢٥مبلغ  اإلستحواذبلغت الحصة في أرباح ما قبل 

قطرى وذلك  ريـالمليون  ١٥٣،٤٧في أرباح المجموعة بمبلغ  )ش.م.ق(ساهمت شركة رأس لفان للطاقة المحدودة  اإلستحواذمنذ تاريخ 
  . ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٣٠  - 

  
  (تتمة) تجميع األعمال .٧

  )م.م.ذ(المحدودة  رأس لفان للتشغيل إيه إي إس شركة على اإلستحواذ  ٢- ٧

س لفان أر  إيه إي إسفي شركة  صويتإضافية من أسهم الت %٧٠ على ت الشركة ( "المستحوذ" )ذإستحو  ٢٠١٠أكتوبر  ٢٠في 
وتشغيل  في إدارة )ذ.م.م(رأس لفان للتشغيل  إيه إي إسشركة  تعمل. %١٠٠تملك وأصبحت  ( "المستحوذ عليها" ) )ذ.م.م(للتشغيل 

  المحاسبية.اإلستحواذ استخدام طريقة باإلستحواذ حتساب إلقد تم  .في قطر الكهرباء وتحلية المياه محطات إنتاج وصيانة وتطوير

  :تاريخ اإلستحواذ في )ذ.م.م(رأس لفان للتشغيل  إيه إي إسللموجودات والمطلوبات المحددة بشركة والدفترية العادلة فيما يلي القيمة 

  القيمة الدفترية القيم العادلة  
  ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   الموجودات
 ٢,٨٠٠ ٢,٨٠٠ ومعدات  مصانع
 ٣١,٧٠٩ ٣١,٧٠٩ البضاعة
 ٣٤,٦٣٠ ٣٤,٦٣٠ ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة

 ١١٧,٦٥٧ ١١٧,٦٥٧ وشبه النقدالنقد 
 ١٨٦,٧٩٦ ١٨٦,٧٩٦ 

     المطلوبات
 ٦,٥٤١ ٦,٥٤١ لموظف ا تمكافأ

 ٣٤,٩٧٢ ٣٤,٩٧٢ ذمم دائنة ومستحقات
 ٤١,٥١٣ ٤١,٥١٣ 

 ١٤٥,٢٨٣ ١٤٥,٢٨٣ المحددةالموجودات  صافيإجمالي 
  

   إحتساب الشهرة:
 ١٠١,٦٩٨ للحصص المسيطرة المحول للمقابل المالي القيمة العادلة

 -- الغير مسيطرة األقليةالقيمة العادلة لحصص 
 ٤٣,٥٨٥ القيمة العادلة للحصص المملوكة مسبقاً 

 ١٤٥,٢٨٣ المحولالمالي  المقابل
  

  :يطرح
 ١٤٥,٢٨٣ قبل المستحوذ سابقًا من المحددة المعترف بها صافي الموجوداتلالقيمة العادلة 

 ١٤٥,٢٨٣  الموجودات المحددة صافيإجمالي 
  --  اإلستحواذالشهرة الناتجة عن 

  
   :د اإلستحواذصافي التدفقات النقدية الناتجة عن

 ١١٧,٦٥٧ المستحوذ عليه من شركة تابعةصافي النقد 
 )١٠١,٦٩٨( النقد المدفوع

 ١٥,٩٥٩ 

  .٢٠١٠أكتوبر  ٢٠حتى  للفترة قطرى ريـالمليون  ٨،٧مبلغ  اإلستحواذبلغت الحصة في أرباح ما قبل 

  .٢٠١٠نوفمبر  ٧إعتبارًا من  )ذ.م.م(إسمها إلى شركة رأس لفان للتشغيل  التابعةلقد غيرت الشركة 



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٣١  - 

  
  نقدوال أرصدة لدى البنوك .٨

    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٧٣٨,٧٣٢  ١,٧٣٤,٦٦٧  بالعملة المحلية يةكبنودائع 
  ١,٣٣٥,٣٩٤  ١,٢٨٧,٩٢٩  بالعمالت األجنبيةبنكية ودائع 

  ٥٠  ٢٦   الصندوقنقد في 
  ٢,٠٧٤,١٧٦  ٣,٠٢٢,٦٢٢  المجموع

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١% سنويًا للسنة المنتهية في ٢،٨٨% إلى ٠،٣٠ ما بينلفائدة على الودائع أعاله يتراوح لالمعّدل الفعلي 
مليون ريـال  ٥٤،٧٢٦%) ، كذلك تتضمن األرصدة لدى البنوك والنقد حساب خدمة دين للشركة بمبلغ ٣،٠٠% إلى ٠،٣٠: ٢٠١٠(

  إستخدامها على الشركة. مة الدين يمثل أرصدة لدى البنوك محددإن حساب خد : صفر).٢٠١٠قطري (
  

  ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة .٩
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٨٧٧,٠١١  ٩٥٢,٦٧٥  )أذمم تجارية مدينة (
  ٥٢,٢٥٠  ١٢٢,٥٢٢  مصاريف مدفوعة مقدماً 

  ٥٢٤,٧٧٥  ١٦٩,١٦٥  (ب) ذمم مدينة أخرى
  ١,٤٥٤,٠٣٦  ١,٢٤٤,٣٦٢  

  ديسمبر، كما يلي: ٣١كما في  والحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الذمم التجارية المدينةكانت أعمار أرصدة   )أ (

  أعمار الديون غير المتأخرة وغير المتدنية .١
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٧٦١,٢٩٠  ٨٤٤,٥٨٩  يوماً  ٦٠أقل من 

  عمار الديون المتأخرة وغير المتدنيةأ .٢
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      
  ١١٣,١٥٧  ٧٣,٨١٤  يوماً  ١٢٠ – ٦١
  ٢,٥٦٤  ٢,٧٥٤  يوماً  ١٨٠ – ١٢١
  --   --  يوماً  ٣٦٥ – ١٨١

  --   ٣١,٥١٨  يوماً  ٣٦٥أكثر من 
  ١١٥,٧٢١  ١٠٨,٠٨٦  المجموع



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٣٢  - 

  
  (تتمة) مقدماً ومصاريف مدفوعة  ذمم مدينة .٩

  أعمار الديون المتأخرة والمتدنية .٣
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٢,٢٢٢  ٤٧  يوماً  ٣٦٥أكثر من 

  الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .٤
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٦,١٢١  ٢,٢٢٢  السنةالرصيد في بداية 
  )٥,٦٥١(  )٢٩٢(  لهايلتحصمبالغ تم إعدامها لعدم 

  --   )١,٨٨٣(  لهايتحصتم ديون معدومة 
  ١,٧٥٢  --  المضاف إلى المخصص خالل السنة

  ٢,٢٢٢  ٤٧  الرصيد في نهاية السنة

  قرطاس للطاقة المحدودة.تشمل ذمم مدينة أخرى بشكل أساسي حصة الشركة النسبية من الذمم المدينة األخرى لشركة رأس    )ب (
  

  
  

  البضاعة .١٠
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٤٥٩,١٣٢  ٤٨٥,٩٨٢  قطع غيار
  ٤,٤٩٨  ٦,٦٠٤  مواد كيماوية

  ٤,٥٨٥  ٣,٥٦٩  إستهالكيةمواد 
  ٤٦٨,٢١٥  ٤٩٦,١٥٥  

  )١٧٣,٦٣٢(  )١٩٠,٢٦٨(  لبضاعة بطيئة الحركةامخصص 
  ٢٩٤,٥٨٣  ٣٠٥,٨٨٧  المجموع

وشركة  )ش.م.ق( المحدودة وشركة مسيعيد للطاقة )ش.م.ق(تتضمن البضاعة حصة الشركة النسبية من بضاعة شركة قطر للطاقة 
  قطري). ريـالمليون  ٥٨،٠١:  ٢٠١٠قطري ( ريـالمليون  ٧٣،١٥رأس قرطاس للطاقة المحدودة بمبلغ 

  الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة:
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ١٥٤,٤٩٢  ١٧٣,٦٣٢  الرصيد في بداية السنة
  ١٩,١٤٠  ١٦,٦٣٦  المضاف إلى المخصص خالل السنة

  ١٧٣,٦٣٢  ١٩٠,٢٦٨  الرصيد في نهاية السنة
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٣٣  - 

  
  معداتالو  والمصانععقارات ال   .١١

  
  مرافق إنتاج

 وتجهيزاتأثاث 
  سيارات  ومعدات مكتبية

  تكاليف الفحص
 "ج"

قطع غيار 
 رأسمالية

أعمال رأسمالية 
  المجمـوع  قيد التنفيذ

  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
                :التكلفة

  ٩,٠٣٦,٤٠٩  ٤٤٦,٠٩٩  ١٤٠,١٦٢  ٢٦١,٤٦٤  ٧,٥٠١  ٢٦,٩٩٦  ٨,١٥٤,١٨٧  ٢٠١١يناير  ١في 
  ٤٥٧,٢١٢  ٤٤٥,٢٤٩  --   --   ٢,٢٥٥  ٤,٠٨٦  ٥,٦٢٢  إضافات

  )٢,٤١٨(  )٦٣,٧٨٠(  )٢,٤١٨(  ٤٤,٢٧٩  --   --   ١٩,٥٠١  تحويالت/ إعادة تصنيف 
  )٦٥٨,٨٦٩(  )٦٥٨,٨٦٩(  --   --   --   --   --   إلى إيجارات تمويلية مدينة المحول

  )٨٢,٦٣٤(  --   --   )٨١,٧٧٨(  )٨٥٠(  )٦(  --   وشطب ستبعاداتإ
  ٨,٧٤٩,٧٠٠  ١٦٨,٦٩٩  ١٣٧,٧٤٤  ٢٢٣,٩٦٥  ٨,٩٠٦  ٣١,٠٧٦  ٨,١٧٩,٣١٠  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
                

                االستهالك:
  ٣,٠٦٢,٣٠٩  --   ٣١,٨٢٨  ١٣٥,٩٤٦  ٣,٥٩٢  ١٦,٥٩٣  ٢,٨٧٤,٣٥٠  ٢٠١١يناير  ١في 

  ٥٠٥,٨٠٥  --   ٧,١٢٧  ٨٠,٤٨٢  ١,٦٥٠  ٤,٠٦٨  ٤١٢,٤٧٨  االستهالك للسنة
  ٨٢,٤٤٦  --   --   )٨١,٧٧٨(  )٦٦٦(  )٢(  --   وشطب ستبعاداتإ

  ٣,٤٨٥,٦٦٨  --   ٣٨,٩٥٥  ١٣٤,٦٥٠  ٤,٥٧٦  ٢٠,٦٥٩  ٣,٢٨٦,٨٢٨  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
                

                :صافي القيمة الدفترية
  ٥,٢٦٤,٠٣٢  ١٦٨,٦٩٩  ٩٨,٧٨٩  ٨٩,٣١٥  ٤,٣٣٠  ١٠,٤١٧  ٤,٨٩٢,٤٨٢  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 - ٣٤  - 

   
  (تتمة) والمعدات والمصانعالعقارات    .١١

  
  مرافق إنتاج

 وتجهيزاتأثاث 
  سيارات  ومعدات مكتبية

  تكاليف الفحص
 "ج"

قطع غيار 
 رأسمالية

أعمال رأسمالية 
  المجمـوع  قيد التنفيذ

  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
                التكلفة :

  ١٣,٢٨٩,٩١٠  ٦,٦٢٣,٣٨٨  ١٢٠,٢١٨  ٢٠٦,٨٨٤  ٥,١٩٤  ١٩,٢٧٦  ٦,٣١٤,٩٥٠  ٢٠١٠يناير  ١في 
  ٣,٣٦٥  - -  - -  - -  ٢٧٦  ٣,٠٨٩  - -  تملك في شركات تابعة 

  ١,٤٧٧,٢٦٢  ١,٤٥٠,٠٧١  ١٩,٩٤٤  - -  ٢,١٠٥  ٣,٩٤٥  ١,١٩٧  إضافات
  - -  )١,٩٢٠,١٦٠(  - -  ٨١,٠٤٩  - -  ٦٨٦  ١,٨٣٨,٤٢٥  تحويالت/ إعادة تصنيف 

  )٥,٧٠٧,٢٠٠(  )٥,٧٠٧,٢٠٠(  - -  - -  - -  - -  - -  إلى إيجارات تمويلية مدينة المحول
  )٢٦,٩٢٨(  - -  - -  )٢٦,٤٦٩(  )٧٤(  - -  )٣٨٥(  وشطب ستبعاداتإ

  ٩,٠٣٦,٤٠٩  ٤٤٦,٠٩٩  ١٤٠,١٦٢  ٢٦١,٤٦٤  ٧,٥٠١  ٢٦,٩٩٦  ٨,١٥٤,١٨٧  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
                

                االستهالك :
  ٢,٦٢٦,٢٨٦  - -  ٢٢,٩٨١  ٨٥,٥٨٠  ٢,٣٣٠  ١٣,٩٤٦  ٢,٥٠١,٤٤٩  ٢٠١٠يناير  ١في 

  ٤٦٢,٨٠٦  - -  ٨,٨٤٧  ٧٦,٧٢٢  ١,٣٠٤  ٢,٦٤٧  ٣٧٣,٢٨٦  االستهالك للسنة
  )٢٦,٧٨٣(  - -  - -  )٢٦,٣٥٦(  )٤٢(  - -  )٣٨٥(  وشطب ستبعاداتإ

  ٣,٠٦٢,٣٠٩  - -  ٣١,٨٢٨  ١٣٥,٩٤٦  ٣,٥٩٢  ١٦,٥٩٣  ٢,٨٧٤,٣٥٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
                

                :صافي القيمة الدفترية
  ٥,٩٧٤,١٠٠  ٤٤٦,٠٩٩  ١٠٨,٣٣٤  ١٢٥,٥١٨  ٣,٩٠٩  ١٠,٤٠٣  ٥,٢٧٩,٨٣٧  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٣٥  -  

  
  (تتمة) والمعدات والمصانعالعقارات  .١١

  

الدوحة) إلى الشركة جنوب و ومحطات توليد الطاقة (الوجبة والسيليه (رأف أ) بو فنطاس "أ" أحولت الملكية القانونية لمحطات رأس ت )١(
تستطيع الشركة بيع أي من هذه المحطات أو التصرف فيها ال وفقًا لشروط هذه االتفاقية مع كهرماء.  اإلستحواذاتفاقية عند توقيع 

  )."١" ١٩ إيضاح رقمحتى تسدد قيمة البيع بالكامل (
وفقًا لشروط . اإلستحواذالمياه بدخان من قطر للبترول إلى الشركة بموجب توقيع اتفاقية  دخان لتحليةالملكية القانونية لمحطة حولت ت )٢(

  ). "٢" ١٩ إيضاح رقمتسدد قيمة البيع بالكامل ( ماعند المحطة أو التصرف فيها إالال تستطيع الشركة بيع االتفاقية 
. ترسمل هذه التكاليف تكاليف الفحص "ج"" تتم رسملتها تحت جالتكاليـف المتكبـدة على مرافق اإلنتاج وفقًا لبرنامج الفحص والصيانة " )٣(

قيد التنفيذ يتم إدراجها ضمن  "ج"سنوات. التكاليف المتكبدة على فحص  ٤ -  ٣بعمر إنتاجي تقديري وتحتسب كموجودات مستقلة 
  ."ج" فحصال تكاليفتحت هذه التكاليف ترسمل أعمال رأسمالية قيد التنفيذ. عند إكمال أعمال الفحص والصيانة 

وذلك  ١٩٩٠يوليو  ٥ًا من سنة اعتبار  ٥٠مؤجرة للشركة من قبل الحكومة بدون مقابل لمدة  )ب(رأف األرض التي تقع عليها محطة  )٤(
  .٢٠٠١لسنة  ٢٤بموجب المرسوم األميري رقم 

 األقمار الصناعيةومحطات  (رأف أ)تقع عليها محطة لم يصدر حتى اآلن مرسوم أميري يمنح الشركة امتيازًا الستخدام األرض التي  )٥(
  .)٢ يضاح رقم(أنظر اإل

 إستحواذسنة من تاريخ  ٢٥تحلية المياه تم تأجيرها للشركة من قبل مؤسسة قطر للبترول لمدة لدخان األرض التي تقع عليها محطة  )٦(
  المحطة.

  كاألتي:الموحد  االستهالك في بيان الدخلتوزيع تم  )٧(
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٤٥٣,٩٧٩  ٤٩٧,٦٧٠  )٣٣ إيضاح رقمالمبيعات ( تكاليف
  ٨,٨٢٧  ٨,١٣٥  )٣٤ إيضاح رقموٕادارية (مصاريف عمومية 

  ٤٦٢,٨٠٦  ٥٠٥,٨٠٥  
  

  
  الموجودات غير الملموسة .١٢

كما هو  لعملية اإلستحواذنتيجة  قامت الشركة خالل السنة بتحديد وتسجيل الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة
  ."٧موضح في إيضاح "

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ١١٣,٤٣٢  ١١٣,٤٣٢  )١-٧المحددة (إيضاح رقم الموجودات غير الملموسة 
  --   )٥,٩٧٠(  السنةاإلطفاء خالل 

  ١١٣,٤٣٢  ١٠٧,٤٦٢  السنةالرصيد في نهاية 

  عام. ٢٥لمدة  الشرب يمثل هذا المبلغ اتفاقية شراء الطاقة والماء بين كهرماء وشركة رأس لفان للطاقة، إلمداد الطاقة ومياه



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٣٦  -  

 
  ستثمارات في شركات زميلةإ .١٣

  :كالتالي ستثمارات في شركات زميلةإالشركة لديها 

 
بلد 

 التأسيس
نسبة 
 ٢٠١٠ ٢٠١١ الملكية

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري   
          

 - - ٧١٧ %١٥ ُعمان  )iشركة فينيكس للطاقة (س.أ.ع.ك) (
 - - ٢١٥ %١٥ ُعمان )ii( (ذ.م.م) فينيكس للصيانة والعملياتشركة 

   ٩٣٢ - - 

)i( تعمل شركة ) وٕامتالك وتشغيل والحفاظ على الكفاءة العالية لمحطة بناء و تصميم  ) فيال تزال في مرحلة بدأ التشغيلفينيكس للطاقة
 ي سلطنة ُعمان.واط كحد أدنى ، والواقعة في صور ف ٢,٠٠٠ بقدرة الناري توليد طاقة بالغاز

)ii(  للصيانة والعملياتفينيكس تعمل شركة )خدمات الصيانة والتشغيل لمشروع الشركة وفقًا  توفيرعلى ) ال تزال في مرحلة بدأ التشغيل
  .لعقد الصيانة والتشغيل

  

  
  متاحة للبيعستثمارات إ .١٤

    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

      

  ٣٥٨,٢٣٨  ٣٨٠,٣٣٥  أسهم متداولة
      

  ٢٧٥,٢٣٤  ٣٥٨,٢٣٨  يناير ١الرصيد في 
  ٦,٤٦٥  ٢٢,٥٩٢  خالل السنة إضافات

  ٧٦,٥٣٩  )٤٩٥(  صافي التغير في القيمة العادلة
  ٣٥٨,٢٣٨  ٣٨٠,٣٣٥  ديسمبر ٣١في  كما الرصيد

  د القيمة العادلة لألسهم المتداولة بالرجوع إلى أسعار التداول المعلنة في السوق.يتحديتم 

  التالي:كفي القيمة العادلة  ةالحرك
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

      

  ١٢٠,٦١٠  ١٩٧,١٤٩  السنةالرصيد في بداية 
  ٧٦,٥٣٩  )٤٩٥(  السنة خالل تحويل إلى اإلحتياطيال

  ١٩٧,١٤٩  ١٩٦,٦٥٤  السنةالرصيد في نهاية 
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٣٧  -  

  
  إيجارات تمويلية مدينة .١٥

وشركة مسيعيد للطاقة  )ش.م.ق(من اإليجارات المدينة لشركة قطر للطاقة والنسبية  الشركة تمثل اإليجارات التمويلية المدينة حصة
وشركات . لقد طبقت الشركات التابعة )ش.م.ق(وشركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة وشركة رأس لفان للطاقة المحـدودة  )ش.م.ق(

االتفاقية على إيجارات" والذي أصبح ساري المفعول "تحديد اشتمال  )٤الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم ( تفسير المشاريع المشترك
قامت المجموعة بإستخدام نسبة خصم  وذلك في المحاسبة لمرافق اإلنتاج التي قامت بتشييدها بنفسها. ٢٠٠٦يناير  ١اعتبارًا من 
  %.٩،٩٩% إلى ٧،٥تتراوح بين 

    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

      

  ٢٦,٦٧٥,٥٦٥  ٢٦,٢٠٨,٥٣٨  اإلجمالي المدين –إيجارات تمويلية 
  )١٤,٨٣٩,٨٩٧(  )١٤,٠٩٥,٩٤٦(  إيرادات تمويلية غير مكتسبة

  ١١,٨٣٥,٦٦٨  ١٢,١١٢,٥٩٢  صافي االستثمار في إيجارات تمويلية
      

      كالتالى: ي الموحدمصنفة في بيان المركز المال
  ١٣٥,٨٣٦  ٤٦٥,٤٣٧  الجزء المتداول

  ١١,٦٩٩,٨٣٢  ١١,٦٤٧,١٥٥  الجزء غير المتداول
  

  
  موجودات غير متداولة أخرى .١٦

للحصول على الحقوق رأس لفان للخدمات  لشركة ٢٠١٠تاريخ أكتوبر في  موجودات غير متداولة أخرى المبالغ المدفوعةتمثل 
. كان )ذ.م.م(رأس لفان للتشغيل  أيه أي إس شركةو  بين شركة رأس لفان للخدماتوالمنافع واإللتزامات وفقًا إلتفاقية الخدمات الفنية 

 المبلغ المتبقييتم إطفاء  .مليون ريـال قطري ٥،٨٨٧مبلغ خالل السنة الشركة  استلمتو مليون ريـال قطري  ٢٣،٨١٥المبلغ المبدئي 
  سنة. ١٩على مدى فترة  مليون ريـال قطري ١٧،٩١٨

  

  
  ذمم دائنة ومستحقات .١٧

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

      

  ٩٨٧,٥١٠  ٩٠٧,٦٨٨  ذمم دائنة تجارية
  ٧٤١,٦١٣  ٧٣٨,٤٨٢  وأخرى ةمستحقمصاريف 

  ٣٠,٥٢٧  ٣٧,٦٨٩  ألنشطة االجتماعية والرياضية في امخصص للمساهمة 
  ٧٨,٢٠٦  ١٣٢,٣٠٥  مقررة لكهرماء  السيولة أضرار

  ١٧,٤٤٧  ١٨,٥٣٣  توزيعات أرباح غير مدفوعة
  ١,٨٠٤  ١,٨٦٣  للموظفين القطريينمساهمة في صندوق التقاعد 

  ١,٨٥٧,١٠٧  ١,٨٣٦,٥٦٠  المجموع



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٣٨  -  

  
  القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد .١٨

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

      

  ١,٥٤٣,٩٤٧  ١,٥٠٤,٤٣٠  )١(القرض 
  ١,١٩١,٩٠١  ١,١٦٢,٨١٧  )٢(القرض 
  ٢,٦٧٨,٧١٦  ٢,٨١٤,٨٤٤  )٣(القرض 
  ٨٩٠,٠٩٦  ٨٥٢,٥٨١  )٤(القرض 
  ٤٤٤,٠٨٤  ٤٢٥,٣٦٨  )٥(القرض 
  ١,٠٩٣,٥٠٠  ١,٠٩٣,٥٠٠  )٦(القرض 
  ٤,٩١٩,٨٠٧  ٤,٨٤٣,٥٦٧  )٧(القرض 
  ١,٢٥٤,٥٠٩  ١,٠٩٦,٥٦٢  )٨(القرض 

  ١٤,٠١٦,٥٦٠  ١٣,٧٩٣,٦٦٩  
  )٥٧,٧٩٦(  )٨٥,٦٠١(  : تكاليف ترتيبات التمويل  يطرح

  ١٣,٩٥٨,٧٦٤  ١٣,٧٠٨,٠٦٨  
      

      كالتالي:الموحد تظهر في بيان المركز المالي 
      

  ١,٥١٣,٠٤٧  ٣٤٦,١٧٦  الجزء المتداول
  ١٢,٤٤٥,٧١٧  ١٣,٣٦١,٨٩٢  الجزء غير المتداول

  ١٣,٩٥٨,٧٦٤  ١٣,٧٠٨,٠٦٨  المجموع

  إيضاحات:

الذي يقوم بدور وكيل تسهيالت وضامن  المحدودةالشركة في اتفاقية ائتمانية مع بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جيه لقد دخلت  )١(
. )٢ب/ فأ(ر محطة  بناءقطري) وذلك لتمويل  ريـالمليون  ١,٧٦٩مليون دوالر أمريكي ( ٤٨٥،٥خارجي لتسهيالت ائتمانية بمبلغ 

 ٤٢٣: ٢٠١٠قطري) ( ريـالمليون  ١,٥٠٤( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في مليون دوالر أمريكي  ٤١٣بلغ إجمالي المبلغ المسحوب 
في االتفاقية  سنويًا كما ذكر% ١,٦٥% إلى ٠,٥٥. تحتسب الفوائد بسعر ليبور + )قطرى) ريـالمليون  ١,٥٤٣( مليون دوالر أمريكي

االئتمانية. يستحق سداد القرض بأقساط نصف سنوية ابتداء من التاريخ الفعلي للقرض أي ستة أشهر من التاريخ الفعلي للقرض أو 
 نتهاء المخطط له. عشرة أشهر بعد تاريخ اال

قطر للطاقة في إتفاقية إئتمانية مع بنك طوكيو شركة من القروض المصرفية. دخلت  (ش.م.ق) قطر للطاقة شركةمن  حصةاليمثل  )٢(
مليون دوالر  ٦٩٦،٥ميتسوبيشي يو.إف.جيه المحدودة ، الذي يقوم بدور وكيل تسهيالت وضامن خارجي لتسهيالت إئتمانية بمبلغ 

يون دوالر مل ٦٤٥،٩بسحب مبلغ  ٢٠٠٨ديسمبر  ١٥لشركة بتاريخ ا. قامت ٢٠٠٥مليون ريـال قطري) في عام  ٢,٥٣٨،٨أمريكي (
ليبور+ الهامش  بسعر الفائدة تحتسب مليون ريـال قطري) ، حيث حققت جميع الشروط الواردة في إتفاقية التمويل. ٢,٣٤٥،٣أمريكي (

 ٢,١١٤،١مليون دوالر أمريكي ( ٥٨٠حاليًا) كما هو محدد في إتفاقية التمويل. بلغ إجمالي المبالغ غير المسددة  نقطة أساس ١٠٠(
 .)مليون ريـال قطري) ٢,١٦٧(مليون دوالر أمريكي  ٥٩٥:  ٢٠١٠( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في ل قطري) مليون ريـا

  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٣٩  -  

  
  (تتمة) القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد .١٨

 بإتفاقيات من القروض المصرفية. دخلت شركة مسيعيد للطاقةالمحدودة (ش.م.ق) شركة مسيعيد للطاقة من حصة اليمثل هذا المبلغ  )٣(
مع األخذ بعين  بالدوالر األمريكي ، بحيث يتم تحميل الفائدة لكل فترة بسعر ليبور + الهامش لكل هذه القروض مفوضة تسهيالت

 ٨٥. القرض يستحق السداد على اإلعتبار نسبة التكلفة المفروضة من البنوك التجارية المقرضة في حالة المشاركة مع تلك البنوك
 ة سداد محددة مسبقًا.بوبنس ٢٠١١أبريل  ١٥قسط ربع سنوي تبدأ في 

 ٢٨٨،٢القرض ألجل البالغ قيمته  هذا .)١رأف أ/(دخلت الشركة في اتفاقية تسهيالت مع مجموعة من البنوك لتمويل مرافق محطة  )٤(
مليون دوالر أمريكي  ٢٣٤%. بلغ إجمالي المسحوب ١,٠٥% إلى ٠,٦٠هامش بين  +مليون دوالر أمريكي يحمل فوائد بسعر ليبور

 )قطري) ريـالمليون  ٨٩٠(مليون دوالر أمريكي  ٢٤٤:  ٢٠١٠ديسمبر ٣١( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في قطري)  ريـالمليون  ٨٥٣(
وبنسبة سداد محددة مسبقًا تحتسب مقابل المبلغ األصلي  ٢٠١٠يونيو  ٣٠يستحق سداد القرض على أقساط نصف سنوية تبدأ في و 

 في نهاية الفترة الذي يتوفر فيها. المتبقي القائم

مليون دوالر أمريكي إلنشاء ثالث وحدات تحلية مياه من عدة  ١٤٤،١دخلت الشركة في اتفاقية تمويل إسالمي بشكل استصناع بمبلغ  )٥(
 ٤٢٥( مليون دوالر أمريكى ١١٧. بلغ إجمالي المبلغ المسحوب )١رأف أ/(مراحل وتشكل الوحدات جزء من محطة تحلية كاملة في 

 .)قطري) ريـالمليون  ٤٤٤(مليون دوالر أمريكى  ١٢٢:  ٢٠١٠( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  )قطري ريـالمليون 

 ١,٠٩٣،٥( مليون دوالر أمريكي ٣٠٠متجدد مع مجموعة من البنوك. تبلغ قيمة القرض  إئتماني دخلت الشركة في اتفاقية قرض )٦(
سحبت الشركة مبلغ القروض . ٢٠١١ديسمبر  ٣١% كما في ٠,٧٥هامش قدره  +ويحمل فائدة بسعر ليبور مليون ريـال قطري)

بسداد ما تبقى من  ٢٠١١أبريل  ٢١قامت الشركة في قطري).  ريـالمليون  ١,٠٩٣،٥مليون دوالر أمريكي ( ٣٠٠بالكامل وقدره 
+ ري) مع تحمل فائدة بسعر ليبورمليون ريـال قط ١,٠٩٣،٥مليون دوالر أمريكي ( ٣٠٠البالغ  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١القرض كما في 

 %. تم الحصول على القرض بغرض تمويل إنشاء مرافق محطة رأس لفان "ج".٠،٤٠هامش قدره 

يمثل هذا المبلغ حصة شركة رأس قرطاس المحدودة من القروض المصرفية. شركة رأس قرطاس دخلت في إتفاقية إئتمانية مع  )٧(
مليون دوالر  ٢,٩٥٣مليون دوالر أمريكي. بلغ الرصيد القائم  ٣,٣٣٩انية تصل إلى مجموعة من البنوك للحصول على تسهيالت إئتم

مليون ريـال  ١٠,٩٣٥(مليون دوالر أمريكي  ٣,٠٠٠:  ٢٠١٠( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في مليون ريـال قطري)  ١٠,٧٦٣أمريكي (
 .٢٠٣٣تحمل الفائدة بسعر ليبور+ الهامش على النحو المحدد في إتفاقية اإلئتمان. تستحق هذه القروض البنكية بحلول عام  )قطري)

 على مرافق المصنع التي قامت الشركة ببنائها على أرض مستأجرة من قطر للبترول. برهنهذا القرض ألجل مضمون 

تمثل إتفاقية ائتمانية مع مجموعة من البنوك و  )ش.م.ق(لفان للطاقة المحدودة  شركة رأس وهي يمثل تسهيالت قرض للشركة التابعة )٨(
مليون دوالر أمريكي.  ٢٧،٢٥مليون دوالر أمريكي وقرض إحتياطى بقيمة  ٥٤٥لقرض طويل األجل بقيمة  ٢٠٠١نوفمبر  ٢٠بتاريخ 

مع آخر قسط يستحق في  ٢٠٠٤د إبتداء من نوفمبر يحمل القرض فوائد باألسعار التجارية ويستحق السداد وفقًا لجدول محدد للسدا
 . هذا القرض ألجل مضمون برهن على مرافق المصنع التى قامت الشركة ببنائها على أرض مستأجرة من قطر للبترول.٢٠١٩مايو 

  
  
  
  
  
  
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٤٠  -  

 
  قروض ألجل أخرى  .١٩

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٤٤٠,٠٠٠  ٣٤٠,٠٠٠  )١للكهرباء والماء (كهرماء) ( قرض من المؤسسة العامة القطرية
  ١٧,٩١٣  ١١,٩٤٣  )٢قرض من قطر للبترول (

  ٤٥٧,٩١٣  ٣٥١,٩٤٣  
      كاألتي: الموحد تظهر في بيان المركز المالي

  ١٠٥,٩٧٢  ١٢٥,٩٧٢  الجزء المتداول
  ٣٥١,٩٤١  ٢٢٥,٩٧١  الجزء غير المتداول

  إلعتباره مبلغ للخصم غير جوهري.لم يتم خصم الجزء غير المتداول وذلك 
  

  المحطات التالية : في مقابل شراءهذا القرض يمثل المبلغ المستحق لكهرماء   )١(
  (رأف أ) راس ابو فنطاس أ  -
  الوجبة  -
  السيليه  -
  الدوحة جنوب   -

 اإلستحواذتفاقية إوفقًا لشروط و  )أ(١١ يضاح رقمكما ورد في اإل. ٢٠٠٩بتداء من إ أقساط سنوية ٦ض يستحق سداده على هذا القر 
يبلغ صافي القيمة الدفترية لمحطة  .ال يمكن للشركة أن تبيع أي من هذه المحطات أو تتصرف فيها حتى تسدد قيمة البيع بالكامل

 ريـالمليون  ١٦٨،٢:  ٢٠١٠( ٢٠١١ديسمبر  ٣١قطري كما فـي  ريـالمليون  ١٣٤،٣٦٥ومحطات األقمار الصناعية  )أ (رأف
  ).قطري

تحلية المياه التابعة لقطر للبترول. يستحق سداد القرض لدخان مقابل شراء محطة في قطر للبترول لهذا القرض يمثل المبلغ المستحق   )٢(
حسب االتفاقية ال تستطيع الشركة بيع المحطة أو التصرف فيها و  )ب(١١ يضاح رقمكما ورد في اإلقسط سنوي متساوي.  ١٢على 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١قطري كما في  ريـالمليون  ٤٢،٨٧٥حتى تسدد قيمة البيع بالكامل. تبلغ صافي القيمة الدفترية للمحطة 
  قطري). ريـالمليون  ٤٥،٥:  ٢٠١٠(

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٤١  -  

  
  المشتقات .٢٠

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

      

  ١,٤٥٨,٣٢١  ٢,٨٧٧,٩٠٨  )١حصة القيم العادلة لتحوطات التدفقات النقدية (
  ٣٤٨,١٥٩  ٣٥٤,٧٨١  )٣) و(٢تحوطات التدفقات النقدية (

  ١,٨٠٦,٤٨٠  ٣,٢٣٢,٦٨٩  
  

عقود مختلفة وشركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة في  )ش.م.ق(وشركة مسيعيد للطاقة المحدودة  )ش.م.ق(دخلت شركة قطر للطاقة  )١(
مليون ريـال  ١,٩٥٢على أساس مبلغ نظري قدره  أسعار الفائدة العائمة على قروضها بأسعار ثابتة تبادللتبادل أسعار الفائدة بهدف 

. قامت الشركة باحتساب حصتها النسبية من القيمة ريـال قطري على التواليمليون  ٩,٨٢٠مليون ريـال قطري و ٥,٩٨٧قطري و 
 ١,٤٥٨،٣٢: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١( ٢٠١١ديسمبر  ٣١قطري كما في  ريـالمليون  ٢,٨٧٧،٩العادلة من عقود المشتقات والتي بلغت 

 قطري). ريـالمليون 
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١قروضها بأسعار فائدة ثابتة كما في  بهدف تبادل أسعار الفائدة القائمة علىللشركة ستة عقود تبادل أسعار فائدة  )٢(

 ١,٤٩١قدره  نظريعلى أساس مبلغ  ٢٠١٨يوليو  ٣٠وهي مصنفة كتحوطات لمدفوعات مستقبلية بأسعار ليبور خالل الفترة حتى 
امات. بلغت القيمة قطري كحد أقصى. لقد تم التفاوض على شروط عقود تبادل أسعار الفائدة لتتوافق مع شروط االلتز  ريـالمليون 

مليون  ١٩٦،٧٠:  ٢٠١٠ديسمبر ٣١( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في قطري  ريـالمليون  ٥٦،٠٢٣العادلة السالبة لهذه التحوطات 
 قطري) والتي أدرجت في حقوق المساهمين كاحتياطى لتحوطات التدفقات النقدية وكمطلوبات مشتقات في المطلوبات المتداولة. ريـال

عقد لتبادل عقود أسعار فائدة مخصصة للتحوط لمخاطر  المستحوذ عليهاالشركة التابعة  وهي ان للطاقة المحدودةشركة رأس لفلدى  )٣(
إرتفاع أسعار الفائدة على المسحوبات من قرض. يتكون العقد من خمس صفقات منفصلة للتبادل وهي متوافقة مع جزء كبير من 

على أساس  ٢٠١٣نوفمبر  ٣٠إلى  ٢٠٠١ديسمبر  ١٧الشركة وعلى مدى الفترة من  ىقائمة بأسعار فائدة عائمة لدالن و ديالالتزامات 
كما في مليون ريـال قطري  ٨١،٦٨٤. بلغت حصة الشركة من تحوطات التدفق النقدي مليون ريـال قطري ١,٠٧٢مبلغ نظري قدره 

 .مليون ريـال قطري) ١٥١،٤٦:  ٢٠١٠( ٢٠١١ ديسمبر ٣١
  

  اإليرادات المؤجلة .٢١
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

      

  ٤٧,٥٤٣  ٤٠,٧٥١  يناير ١الرصيد في 
  )٦,٧٩٢(  )٦,٧٩٢(  خالل السنة تم اإلعتراف بهاإيرادات 

  ٤٠,٧٥١  ٣٣,٩٥٩  ديسمبر ٣١الرصيد في 
     

      على النحو التالي: الموحد تظهر في بيان المركز المالي
  ٦,٧٩٢  ٦,٧٩٢  الجزء المتداول

  ٣٣,٩٥٩  ٢٧,١٦٧  غير المتداولالجزء 
  ٤٠,٧٥١  ٣٣,٩٥٩  

) المتعلقة باتفاقية التسوية الخاصة بعقد محطة ألستوم للطاقةمـؤجلـة القيمـة العادلة لقطع الغيار المستلمة مـن شـركـة (اليـرادات اإلتمثل 
). يتم إطفاء هذه اإليرادات المؤجلة تدريجيًا وتظهر في بيان الدخل الموحد بأقساط ثابتة ألستوم للطاقةبين كهرماء وشركة ( )رأف ب(

  .مليون ريـال قطري ٩١سنة . كان المبلغ المبدئي  ١٣،٥وهي  )رأف ب(على مدى الفترة اإلنتاجية التقديرية المتبقية من محطة 



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٤٢  -  

   
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .٢٢

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٥١,٢٠٠  ٦٤,٠٣٥  بداية السنةالمخصص في 
  ٦,٥٤١  --  شركات تابعة اإلستحواذ على

  ١١,٣٩٨  ٣٤,١٣٥  المبالغ المضافة للدخل
  )٥,١٠٤(  )٣,٣٦٠(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

  ٦٤,٠٣٥  ٩٤,٨١٠  نهاية السنةفي الرصيد 
  
  

  رأس المال .٢٣

ديسمبر  ٣١كما في قطري للسهم  ريـال ١٠مليون سهم بقيمة  ١٠٠يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 
  قطري للسهم). ريـال ١٠مليون سهم بقيمة  ١٠٠:  ٢٠١٠( ٢٠١١

  
  

  االحتياطي القانوني .٢٤

% من صافي ١٠يجب تحويل ما ال يقل عن  ،ي للشركةوالنظام األساس ٢٠٠٢) لسنة ٥وفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم (
قررت الشركة إيقاف % من رأس المال المدفوع. ٥٠األرباح كل سنة إلى حساب االحتياطي القانوني حتى يعادل رصيد االحتياطي 

  ع.% من رأس المال المدفو ٥٠التحويالت السنوية إلى حساب اإلحتياطي القانوني حيث أصبح رصيد اإلحتياطي يعادل 

  هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون أعاله والنظام األساسي للشركة.
  
  

  االحتياطي العام .٢٥

د على توزيع و وفقًا للنظام األساسي للشركـة يجوز للجمعية العامة أن تخصص جزءًا من صافي األرباح لالحتياطي العام. ال يوجد قي
  وحسب قرار الجمعية العامة يبقى هذا الرصيد ألعمال التطوير المستقبلية للشركة.هذا االحتياطي، 

  
   



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٤٣  -  

  
وشركة مسيعيد للطاقة المحدودة وشركة رأس قرطاس  )ش.م.ق((شركة قطر للطاقة  المشروع المشتركاالستثمارات في شركات  .٢٦

  للطاقة المحدودة)

أساس وذلك على ع المشترك رو حصة الشركة النسبية من موجودات ومطلوبات وٕايرادات ومصروفات شركات المش تعكس المبالغ التالية
  :الموحدة والمضمنة في هذه البيانات المالية ٢٠١٠و  ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  التجميع بعد التعديالت بين الشركات

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

     

  ١,٣٤٧,٨٧٧  ١,٥٥٧,٨٥٥  متداولةموجودات 
  ٨,٥٤٠,٠٩٢  ٨,٦٢١,٦٣٤  موجودات غير متداولة

  )٢,٣٢٤,٣٦٧(  )٣,٦٠٥,٥٣٤(  مطلوبات متداولة
  )٨,٥٨١,٣٨٩(  )٨,٦٣٩,٧٤١(  مطلوبات غير متداولة

  )١,٠١٧,٧٨٧(  )٢,٠٦٥,٧٨٦(  
     

  ١,٠٩٤,٠٣٣  ١,٧٠٦,١٣٣  اإليرادات
  )٥٥٧,٥٤٠(  )٨١٨,٢٤٩(  تكلفة المبيعات
  ١٥٧,٦٨١  ٥١,٦٧٣  إيرادات أخرى

  )٩٠,٣٣٧(  )٢٧,٤٤١(  مصاريف إدارية
  )٣٤٣,١٦٤(  )٥٤٠,٥٣٢(  تكاليف تمويل
  ٢٦٠,٦٧٣  ٣٧١,٥٨٤  ربح السنة

  

  
  أرباح موزعة .٢٧

قطري للسهم). تمت  ريـال ٦:  ٢٠١٠قطـري للسهم ( ريـال ٥٠٦.بقيمة  ٢٠١١عن  أقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نهائية
 ٢٠الذي عقد في  العموميةاالجتماع السنوي للجمعية قطري في  ريـالمليون  ٦٠٠بقيمة  ٢٠١٠المصادقة على توزيعات األرباح لسنة 

  . ٢٠١١ خالل سنةوتم دفعها الحقًا  ٢٠١١مارس 

     .العموميةللمصادقة الرسمية في االجتماع السنوي للجمعية  ٢٠١١سوف تعرض توزيعات األرباح المقترحة لسنة 
   

  صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية المساهمة في  .٢٨

قطري  ريـالمليون  ٣٣،٠٥من األرباح المدورة بمبلغ  جزءاً خالل السنة أحتسبت المجموعة ،  ٢٠٠٨لسنة  )١٣(وفقًا للقانون رقم 
% من صافي األرباح العائدة إلى المساهمين ٢،٥صندوق األنشطة األجتماعية والرياضية القطري. يمثل هذا المبلغ كمساهمة في 

قطري إلى  ريـالمليون  ٢٥،٨وقدره  ٢٠١٠المخصص لسنة   . خالل السنة تم تحويل مبلغ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  إدارة اإليرادات العامة والضرائب.

  
  طاعيالتحليل الق .٢٩

لتحلية كليًا على توليد تعمل الشركة أساسًا في تشغيل محطات متكاملة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة قطر. تعتمد عملية ا
الشركة قطاعًا تعتبر متشابهة. يتم بيع اإلنتاج لعميلين ، وبالتالي  ونتائج وتتداخل عمليات الكهرباء والماء وتتعرض لمخاطر ،الكهرباء

   .تجاريًا وجغرافيًا واحداً 



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٤٤  -  

  
  االلتزامات والمطلوبات المحتملة .٣٠

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

     اإللتزامات:
  ٣١,٨٠٢  ١٨٠,٢٥٥  )١التزامات رأسمالية (

      

  ١٠,٧١١  ١٦,٧٤٥  )٢التزامات إيجارات تشغيلية (
      

      مطلوبات محتملة
  ٢٢٦,٦٣٧  ٥٨٥,٦٩٠  )٣واعتمادات مستندية (وضمانات الشركة ضمانات بنكية 

  إيضاحات:
 االلتزامات الرأسمالية تشمل التالي: )١(

 ٣١كما في قطري  ريـالمليون  ١٨٠،٢٥٥بقيمة  لشركة في التزامات شركة رأس قرطاس للطاقة المحدودةلة يالنسبحصة ال  )أ 
 قطري). ريـالمليون  ٣١،٨٠:  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١( ٢٠١١ديسمبر 

 اإليجارات التشغيلية تشمل:التزامات  )٢(
وفقًا التفاقية استئجار األرض مع  )ش.م.ق(في التزامات اإليجارات التشغيلية الخاصة بشركة مسيعيد للطاقة المحدودة ة يحصة النسبال

لألرض  ولة طوال مدة االتفاقية عن التزامات محتملة بقيمة اإليجار السنويؤ المشترك مسالمشروع شركة قطر للبترول، حيث تكون 
وهي لشركة رأس لفان للطاقة المحدودة محتملة المطلوبات وحصة الشركاء من ال المشترك محطتها.المشروع شركة ت عليها التي شيد

دوالر أمريكي) لصالح ستاندرد  ٣٠,١٧٠,٢٠١:  ٢٠١٠دوالر أمريكي ( ٢٩,٠٤٨,٥٦٢) البالغ DSRAالنسبة في خطاب اإلعتماد (
، من المتوقع عدم ظهور إلتزامات  ٢٠٠١نوفمبر  ٢٠كما هو مذكور في عقد التسهيل اإلئتماني بتاريخ  شارترد وهو وكيل التسهيالت

  جوهرية في حال الدورة الطبيعة للمشروع. 

 فيما يلي التزامات اإليجارات المستقبلية:
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

      

  ٣٨٢  ٦,٧٩٧  مستحقة خالل سنة واحدة
  ١,٩٠٨  ٢,٠٣٥  سنوات ٥ – ٢مستحقة خالل 

  ٨,٤٢١  ٧,٩١٣  سنوات ٥مستحقة خالل أكثر من 
  ١٠,٧١١  ١٦,٧٤٥  المجموع

 .عتمادات المستنديةواإل الشركةوضمانات  الضمانات البنكية )٣(
عتمادات المستندية تشمل الحصة النسبية للشركة من الضمانات البنكية المقدمة للجهات المموله لشركة قطر الضمانات البنكية واإل

كما  قطري). ريـالمليون  ٦٠،١٤:  ٢٠١٠( ٢٠١١ديسمبر  ٣١قطري كما في  ريـالمليون  ١١٨،١٤٠والبالغة  )ش.م.ق(للطاقة 
      مليون ريـال قطري ٣٢٤،٦٢٧لمحدودة وشركة فينيكس للطاقة بلغت الضمانات للشركات الصادرة لشركة مسيعيد للطاقة ا

 .: صفر) ٢٠١٠(



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٤٥  -  

   
  إفصاحات األطراف ذات العالقة .٣١

الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسين باإلدارة والشركات  من األطراف ذات العالقة تتكون
والمؤسسات التي تقوم هذه األطراف بإدارتها أو التأثير فيها بصورة هامة. يتم اعتماد األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة 

  .المجموعة

  العالقةمع األطراف ذات المعامالت 
  ضمنة في بيان الدخل الموحد كانت على النحو التالي:تالمعامالت مع األطراف ذات العالقة الم

  ٢٠١٠  ٢٠١١  الطرف ذو العالقة  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف     

        المبيعات:
  ١,٨٠١,٠٢٧  ٢,٠٤٣,٩٣٩  كهرماء  إيرادات من مبيعات الكهرباء
  ١,٠٩٦,٢٦٧  ١,٤٠٩,٧٥٦  كهرماء  إيرادات من مبيعات الماء

  ١٤,٤٧٢  ٥,٩٣٣  قطر للبترول  
  ٥١٨,٤٦٨  ١,٠١٣,٦٠٣  كهرماء  إيرادات من إيجارات محطة 

        

        تكلفة المبيعات:
  ٩٦٢,٠١٩  ١,١٧٦,٥٥٢  قطر للبترول  شراء الغازإستالم أو تكلفة الغاز المستهلك / 

        

        إيرادات أخرى:
  ٥٩,٦١٠  ١٧,٧٥٠  الوطنيبنك قطر   فوائد بنكية من الودائع
  ٤,٥٥٦  ٧٥,٨١٦  للطاقة (ش.م.ق)شركة رأس لفان   توزيعات أرباح مستلمة

  

  األرصدة مع األطراف ذات العالقة

  األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد: لدىاألرصدة 

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  

  ذمم تجارية مدينة
 ذمم تجارية دائنة
  تجارية مدينةذمم   ومصاريف مستحقة

 ذمم تجارية دائنة
 ومصاريف مستحقة

  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
         

  ٤,٩٣٦  ١,٣٣٨,٣٧٩  ٥,٥٧١  ١,٠١١,٠٣٤  كهرماء
  ٣٤٤,٦٦٧  ٣,٤٧٤  ٢٠٠,٠٥٩  ٥,٩٣٢  قطر للبترول

  --   --   ٦,٣١٨  --  شركة قطر للتأمين
  --   --   ٢٣  --  (مالحة)القطرية  لمالحةاشركة 

  ٣٤٩,٦٠٣  ١,٣٤١,٨٥٣  ٢١١,٩٧١  ١,٠١٦,٩٦٦  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٤٦  -  

  
  (تتمة) إفصاحات األطراف ذات العالقة .٣١

  مكافأة كبار المسئولين باإلدارة
  بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين الرئيسيين خالل كالتالي:

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
     

  ٢١,٢٠٩  ٣٢,٦٧٩  مكافآت إدارية
     

  ١٧,٥٠٠  ١٩,٦٠٠  مكافأة عن اجتماعات مجلس اإلدارة
  

  المبيعات .٣٢
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

      المبيعات تمثل اإليرادات من إمدادات:
  ١,٨٠١,٠٢٧  ٢,٠٤٣,٩٣٩  الكهرباء -
  ١,١١٠,٧٣٩  ١,٤١٥,٦٨٩  الماء -

      :إيرادات من إيجارات اآلالت
  ١٤٨,٣٩٠  ١٥٠,٧٢٣  )ش.م.ق(شركة قطر للطاقة  -
  ٢٣١,٨٨٠  ٢٥٩,١٠٦  )ش.م.ق(كة مسيعيد للطاقة المحدودة شر  -
  ١٠٢,٣٠١  ٣٨٨,٥٨٩  (i) المحدودةللطاقة شركة رأس قرطاس  -
  ٣٥,٨٩٧  ٢١٥,١٨٥   (ii) )ش.م.ق(المحدودة للطاقة شركة رأس لفان  -
  ٣,٤٣٠,٢٣٤  ٤,٤٧٣,٢٣١  

  
)i( ٢٠١١بحلول مارس وأصبحت تعمل بكامل طاقتها  لطاقةاالماء و  قامت الشركة بإنجاز األعمال اإلنشائية لمحطات. 

 

)ii(  ما تملكه إجمالي صبح % لي٥٥ركة رأس لفان للطاقة بنسبة حصص إضافية في ش بإمتالك ٢٠١٠في أكتوبر قامت الشركة
  %.٨٠الشركة 

  
  تكاليف المبيعات .٣٣

    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٩٦٢,٠١٩  ١,١٧٦,٥٥٢  المستهلكتكلفة الغاز 
  ٤٥٣,٩٧٩  ٤٩٧,٦٧٠  )١١ إيضاح رقم( والمعداتوالمصانع العقارات  ستهالكإ

  ٢٠٣,٠٧٩  ٢١٤,٦٨٩  قطع غيار وكيماويات ومواد مستهلكة
  ١٩٨,٠١٧  ٢٣٢,٨٦٧  تكاليف الموظفين

  ٧٤,٤٢٣  ١٨٤,٤٥٧  أخرى
  ١,٨٩١,٥١٧  ٢,٣٠٦,٢٣٥  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٤٧  -  

  
  المصاريف العمومية واإلدارية .٣٤

    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٦٤,٢٩٥  ١٠١,٣٢٣  تكاليف الموظفين
  ١٩,١٤٠  ١٥,٩٩٠  بطيئة الحركة للبضاعةمخصص 

  ٨,٨٢٧  ٨,١٣٥  )١١ إيضاح رقم( والمعداتوالمصانع العقارات  ستهالكإ
  --   ٥,٩٧٠  )١٢ إيضاح رقمإطفاء الموجودات غير الملموسة (

  ٣,٩١٥  ٣,٥٤٥  والعالقات العامةمصاريف اإلعالنات 
  ٣,٢٥١  ٢,٩٩٦  اإليجار
  ١٧,٧٤٧  ٢٠,٢٠٠  التأمين
  ١,٥٥٦  ٢,٣٠٦  تبرعات

  ٩,١٠٤  ٨,٤٩٣  مصاريف التوظيف والتدريب
  ١,٧٥٢  ٥٢٥  مخصص إليرادات قيد التفاوض والديون المشكوك في تحصيلها 

  ٣,٠٦٧  ٦,٧٨٢  أتعاب مهنية 
  ١,٨٢١  ٢,٠٥٦  هاتف وبريد
  ١,٨٧٤  ١,٢٧٢  وصيانةإصالحات 

  ١,١٣٨  ٢,٣١٩  مصاريف مكتبية
  ٨٣٨  ٧١٧  إشتراكات وتراخيص

  ١٠,٨٢٧  ١٨,٥٠٩   أخرى
  ١٤٩,١٥٢  ٢٠١,١٣٨  

    دارة لشركات اإلت والذي يمثل الحصة من مصاريف مكافآ: صفر)  ٢٠١٠مليون ريـال قطري ( ٣،٧٤٨الحساب مبلغ هذا  يتضمن
  المشترك.المشروع 

  

  
  لكهرماء مقررةأضرار  .٣٥

    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

      

  ٥٧,٦٥٧  --  )١( وع المشتركالمشر  اتالمتعلقة بشرك السيولةضرار أحصة من 
  ٥٦,٢٠٢  ٥٤,٠٩٨  )٢مستحقة لكهرماء ( السيولةضرار أ
  ١١٣,٨٥٩  ٥٤,٠٩٨  

 ٢٠١٠خالل مسيعيد للكهرباء المحدودة وشركة قرطاس للكهرباء المحدودة  شركة من السيولةضرار أنشأت حصة المجموعة من  )١(
 .الكهرباء في االلتزام بتواريخ إنتاج الكهرباء ونتج عن ذلك تأخير في إمداد نتيجة لفشل الشركتينالمستحقة لكهرماء و 

للفشل في بدء  )١رأف أ/(قطري) عن  ريـالمليون  ٤٨:  ٢٠١٠قطري ( ريـال صفرالمستحقة لكهرماء مبلغ  السيولةضرار أتتضمن  )٢(
 ٨،٢:  ٢٠١٠قطري ( ريـالمليون  ٥٤،٠٩اإلنتاج في التاريخ المحدد ، والذي نتج عنه تأخير في إمدادات الماء. وكذلك تتضمن مبلغ 

  الكهرباء خالل السنة. توفرلعدم تحقيق المستوى المطلوب من ) ١ رأف(قطري) عن  ريـالمليون 



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٤٨  -  

  
  تكاليف التمويل .٣٦

    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

      

  ٤٢٩,٣٢٩  ٧١٤,٠٠١  فوائد مدفوعة للبنوك
  ٢٨,٤٢٣  ٩,٩٧١  فوائد مدفوعة ألطراف أخرى

  ٧,٨٦٦  ٦,٣٠٠  رسوم بنكية
  ٤٦٥,٦١٨  ٧٣٠,٢٧٢  

   
  

  إيرادات متنوعة .٣٧
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

      

  ٢١,٤٥٦  ٣٦,٥٦٦  )١عكس زيادة في مخصص (
  --   ٢٢,٨٥٨  )٢( من شركة زميلة رسوم تطويرإستالم 

  ٣,٦٤٥  ٩,١٠٠  )٣مطالبات تأمين (
  ٦,١٤٤  ٢,٣٦٦  ومواد أخرى  خردةبيع 

  ٣٩,١٦٢  ٣٩,٠٤٣  )٤إيرادات أخرى (
  ٧٠,٤٠٧  ١٠٩,٩٣٣  

  

زيـادة في مخصصات تتعلق بتدريب الموظفين، والكهرباء، ومصاريف فوائد، ال المشروع المشيركوحصتها في شركة  الشركةعكست  )١(
 سجلت في سنوات سابقة. سيولةوأضرار 

 ور للطاقة في سلطنة ُعمان.صمن شركة فينيكس للطاقة مقابل تطوير مشروع  رسم تطوير مستلمالمبلغ  ايمثل هذ )٢(

 التي قدمت في السنوات السابقة عن حادث حريق محطة السيلية.و الشركة خالل السنة  المطالبات التي استلمتهاالمبلغ هذا  يمثل )٣(

بالتسوية النهائية  والمتعلق شركة رأس قرطاس للطاقة المحدودةو  وع المشتركر ية من شركات المشتشمل اإليرادات األخرى حصة نسب )٤(
 لمقاول األعمال اإلنشائية.

  

  
  المشروع المشتركبشركات حصة من إيرادات الفوائد  .٣٨

    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٤٤,٠٦٠  ١٣,١٤٤  فوائد مكتسبة من دين ثانوي ناقص تعديالت بين الشركات
  
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٤٩  -  

  
  لسهمعائد على الاالربح األساسي  .٣٩

  القائمة خالل السنة كالتالي:بتقسيم صافي الربح على المتوسط المرجح لعدد األسهم  لسهمعائد على الايحتسب الربح األساسي 

    ٢٠١٠  ٢٠١١  
      
      

  ١,١٩٨,٢٨٠  ١,٢٩٩,٦٥٥  قطري) ريـالالشركة األم (الف  مساهميعائد على لاربح السنة 
      

  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  سهم)باألالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (
      

  ١١،٩٨  ١٣،٠٠  القطري) ريـالالربح األساسي والمعدل للسهم (

  للسهم يعادل الربح األساسي للسهم. المخفض. وعليه فإن الربح لم يكن هنالك أسهم مخفضة محتملة خالل السنة
  
  

  تعديالت السنوات السابقة .٤٠

ديسمبر  ٣١) في البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٧األعمال (إيضاح رقم  دمج بتسجيل عملية المجموعةقامت 
إنتهت الشركة  دمج األعمال".) "٣بإستخدام القيم العادلة المؤقتة كما هو مسموح به من قبل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم( ٢٠١٠

في تاريخ  الجديدة والمتاحةلتعكس الوقائع والظروف  المسموح بها السنة ون فترةفي غض لدمج األعمال إحتساب توزيع سعر شراءمن 
  .اإلستحواذ

بإدراج القيمة العادلة لصافي خالل السنة نتيجة لذلك ، تم تحديد األصول غير الملموسة كما تم تخفيض رصيد الشهرة. قامت الشركة 
اآلثار المترتبة من توزيع سعر الشراء على البيانات المالية  سعر الشراء. األعمال نتيجة لتوزيع دمجمن  المستحوذ عليهاالموجودات 

  :كاآلتيالموحدة للعام الماضي هي 

    

  اً سابقذكرت كما 

 تعديالتال
المتعلقة بتوزيع 
    سعر الشراء

  ٢٠١٠  ٢٠١٠  ٢٠١٠  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
  (معّدلة)      

        الموحدبيان المركز المالي 
  ١١٣,٤٣٢  ١١٣,٤٣٢  --  موجودات غير ملموسة

  ٣٠,٨١٣  )٧٧,٩٨٥(  ١٠٨,٧٩٨  الشهرة
        

        بيان الدخل الموحد
  ٣٥,٤٤٧  ٣٥,٤٤٧  --  أرباح قيمة عادلة محققة من اإلستبعاد المفترض إلستثمارات في شركات زميلة

  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٥٠  -  

  

  إدارة المخاطر المالية .٤١

  األهداف والسياسات
تحمل فوائد. الغرض األساسي لهذه وتسهيالت وذمم دائنة أخرى وقروض  ذمم تجارية دائنةعلى تشتمل المطلوبات الرئيسية للمجموعة 

 ذمم تجارية مدينةالمطلوبات المالية هو الحصول على تمويل لعمليات المجموعة. ولدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل 
وهي ناتجة مباشرة من عمليات المجموعة. كذلك تمتلك المجموعة استثمارات متاحة للبيع وتدخل في وأرصدة لدى البنوك والنقد 

  صفقات مشتقات األدوات المالية.
إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر أسعار السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تتمثل 

بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية على إيرادات المجموعة أو على  رات األسعارتغيثر أمخاطر السوق في ت
  أدواتها المالية.

  :كاآلتيتقوم اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر ، التي نلخصها 

    مخاطر أسعار الفائدة
الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل فوائد (أرصدة لدى البنوك وقروض وتسهيالت تحمل المجموعة لمخاطر أسعار  تتعرض

الفرق بين مبالغ بأسعار  جموعة على تبادلوفيها توافق المإلدارة هذه المخاطر  فوائد). تدخل المجموعة في عقود لتبادل أسعار الفائدة
لتزامات من إ تحتسب بالرجوع إلى مبلغ أساسي مفترض. هذه العقود تصمم للتحوط،  في فترات محددةفائدة ثابتة وأسعار فائدة عائمة 

  دين أساسية. 
  كالتالي:للمجموعة كان موقف أسعار الفائدة المحملة على األدوات المالية بيان المركز المالي في تاريخ 

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

      ثابتة:أدوات مالية بأسعار فائدة 
  ٢,٠٧٤,١٢٦  ٣,٠٢٢,٥٩٦  موجودات مالية
  - -  --  مطلوبات مالية

  ٢,٠٧٤,١٢٦  ٣,٠٢٢,٥٩٦  
      

      أدوات مالية بأسعار فائدة عائمة:
  - -  --  موجودات مالية
  )١٣,٩٥٨,٧٦٤(  )١٣,٧٠٨,٠٦٨(  مطلوبات مالية

  )١٣,٩٥٨,٧٦٤(  )١٣,٧٠٨,٠٦٨(  

نقطة أساس، مع ثبات جميع  ٢٥يعكس حساسية بيان الدخل الموحد لتغيرات معقولة محتملة في أسعار الفائدة بعدد  الجدول التالي
المتغيرات األخرى. إن حساسية بيان الدخل الموحد هو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة لسنة واحدة، بناء على الموجودات 

. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار الفائدة مساويًا ٢٠١١ديسمبر  ٣١فائدة عائمة كما في  المالية والمطلوبات المالية بأسعار
  ومعاكسًا لتأثير الزيادات المبينة. ال يوجد تأثير على حقوق المساهمين بالمجموعة.

  التغير في   
  نقاط األساس

  التأثير 
  على الربح

  قطري ريـالألف     
٢٠١١        

  )٣٤,٢٧٠(  %٢٥+  متغيرةأدوات مالية بأسعار 
      

٢٠١٠      
  )٣٤,٨٩٧(  %٢٥+  أدوات مالية بأسعار متغيرة



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٥١  -  

  
  (تتمة) إدارة المخاطر المالية .٤١

  مخاطر أسعار األسهم
  .بورصة قطراستثمارات المجموعة مدرجة في كافة إن 

في أسعار األسهم، مع ثبات جميع  الجدول التالي يعكس حساسية مجموع التغيرات في القيمة العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة
  .المتغيرات األخرى. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم مساويًا ومعاكسًا لتأثير الزيادات المبينة

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  التغير في   

  سعر السهم
التأثير على حقوق 

  المساهمين
  التغير في 
  سعر السهم

التأثير على حقوق 
  المساهمين

  قطري ريـالألف     قطري ريـالألف     
          

  ٧١,٦٤٨  %٢٠  ٧٦,٠٦٧  %٢٠  أسهم متداولة

  مخاطر العمالت 
تتمثل مخاطر العمالت في أن تتقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تعتقد اإلدارة أن تعرض 

  الشركة لمخاطر العمالت ضئيل.

بالدوالر األمريكي، ال تمثل  مرتبطالقطري  ريـالالقطري والدوالر األمريكي. وحيث أن ال ريـالألجل مودعة بال مجموعةإن جميـع ودائع ال
  األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت أجنبية هامة.

  مخاطر االئتمان
 للمجموعةزاماته ويسبب بذلك خسارة مالية لتإفي أداة مالية في الوفاء ب عميل أو أي طرف مقابلتتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل 

  . للمجموعة التجارية المدينة الذممتنشأ أساسًا من التي و 

في دولة قطر. إضافة بيان المركز المالي التجارية المدينة كما في تاريخ  للذممينحصر إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية بالنسبة 
قطر. وحيث أن كهرماء  دولة في للطاقةة من مبالغ مستحقة من كهرماء، وهي الموزع الوحيد مجموعإلى ذلك تتكون الذمم المدينة بال

. باإلضافة إلى ذلك يتم إدراج هذه محدودةملزمة تعاقديًا بدفع التزاماتها، تعتقد اإلدارة أن المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالذمم المدينة 
  ها.تحصيلالذمم المدينة بعد مراجعة إمكانية 

، بما في ذلك األرصدة لدى البنوك والنقد، يكون تعرض للمجموعة  بالنسبة للمخاطر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى
، ويكون الحد األقصى للمخاطر مساويًا للقيمة الدفترية لهذه الموجودات على  عن السداد الطرف المقابلالمجموعة للمخاطر من عجز 

  النحو التالي:
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٢,٠٧٤,١٢٦  ٣,٠٢٢,٦٢٢  أرصدة لدى البنوك
  ٥٢٤,٧٧٥  ١٦٩,١٦٥  ذمم مدينة أخرى

  ٢,٥٩٨,٩٠١  ٣,١٩١,٧٨٧  

قبل  إن مخاطر االئتمان بالنسبة لألرصدة البنكية محدودة حيث أنها تودع لدى بنوك محلية أو أجنبية ذات تصنيفات ائتمانية جيدة من
  وكاالت تصنيف ائتماني عالمية.



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٥٢  -  

  

  (تتمة) إدارة المخاطر المالية .٤١

  مخاطر السيولة
. ويتمثل نهج المجموعة في إدارة السيولة إلتزاماتها المالية عند إستحقاقهامخاطر السيولة تتمثل في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء ب

عند إستحقاقها في إطار جميع الظروف إلى أقصى حد ممكن ، دون تكبد في ضمان توفر سيولة كافية للوفاء باإللتزامات المالية 
  خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

تقع المسؤولية الكاملة للسيطرة على مخاطر السيولة على عاتق مجلس إدارة المجموعة ، والذي قام بوضع إطار عمل مناسب للسيطرة 
النسبة إلحتياجاتها من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل. تعمل المجموعة السيولة لدى المجموعة بعلى مخاطر 

مراقبة التدفقات  لالت وقروض بنكية كافية من خاليتسهو ات مالئمة يالحد من مخاطر السيولة عن طريق اإلحتفاظ بإحتياط ىعل
  تحقاق اإللتزامات واألصول المالية.إس واإللتزام بتواريخالنقدية المستقبلية المتوقعة والفعلية 

  إدارة رأس المال
لكي تدعم أعمال الشركة  قويةإن الهدف األساسي إلدارة رأس المال هو المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية ونسب رأسمالية 

رأسمالها وٕادخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات في األحوال  هيكلةوالستمرارية تطور األعمال مستقبًال. تقوم الشركة بإدارة 
المجموعة في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل  تعدلاالقتصادية. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال، لم 

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في 

، وهي الدين مقسومًا على رأس المال زائد الدين. إن سياسة المجموعة هو اد معّدل اإلستعدتراقب المجموعة رأسمالها باستخدام 
المجموعة القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد وقروض ألجل أخرى  تدرج%. ٨٠% و ٤٠بين  معّدل اإلستعدادالمحافظة على 

أس المال على حقوق المساهمين في المجموعة ضمن المديونية. يشتمل ر  وشبه النقدوذمم دائنة أخرى ناقص النقد  وذمم تجارية دائنة
  بعد خصم صافي احتياطي األرباح غير المحققة.

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ١٣,٩٥٨,٧٦٤  ١٣,٧٠٨,٠٦٨  القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد
  ٤٥٧,٩١٣  ٣٥١,٩٤٣  قروض ألجل أخرى

  )٢,٠٧٤,١٧٦(  )٣,٠٢٢,٦٢٢(  ناقص : األرصدة لدى البنوك ونقد
  

  ١٢,٣٤٢,٥٠١  ١١,٠٣٧,٣٨٩  صافي المديونية
      

  ٣,٧٩٨,٢٤١  ٣,٠٢٨,٣١٦  حقوق المساهمين
  ١٦,١٤٠,٧٤٢  ١٤,٠٦٥,٧٠٥  رأس المال وصافي الدين

  %٧٦  %٧٨  معّدل اإلستعداد
   
  
  
  



  )ش.م.ق( القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

- ٥٣  -  

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية .٤٢

  ومطلوبات مالية ومشتقات أدوات مالية.تتكون األدوات المالية من موجودات مالية 
ذمم . والمطلوبات المالية تشتمل على وذمم مدينةواستثمارات متاحة للبيع  والنقد الموجودات المالية تشتمل على أرصدة لدى البنوك

  ئدة.وقروض ألجل أخرى وقروض وتسهيالت تحمل فوائد. تتكون مشتقات األدوات المالية من عقود تبادل أسعار فا دائنة

  تدرج القيمة العادلة
 لتحديد تحتفظ المجموعة باألدوات المالية التالية بالقيمة العادلة. تستخدم المجموعة التدرج التالي ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 

  إلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:ول

  لموجودات أو مطلوبات مماثلة. دائرةاألسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق   :  ١المستوى 
  .جميع بياناتهاعلى  التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ، واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرةو تقنيات أخرى   :  ٢المستوى 
  على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات سوقية واضحة.التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام   :  ٣المستوى 

  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١١ديسمبر  ٣١ 
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف  

         موجودات مالية بالقيمة العادلة
 --   --  ٣٨٠,٣٣٥ ٣٨٠,٣٣٥  أسهم –استثمارات متاحة للبيع 

     

         مطلوبات بالقيمة العادلة
 --  ٣,٢٣٢,٦٨٩ --  ٣,٢٣٢,٦٨٩  عقود تبادل أسعار الفائدة –مشتقات 

  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   قطري ريـالألف  

         موجودات مالية بالقيمة العادلة
 - -  - - ٣٥٨,٢٣٨ ٣٥٨,٢٣٨  أسهم –استثمارات متاحة للبيع 

     

         مطلوبات بالقيمة العادلة
 - - ١,٨٠٦,٤٨٠ - - ١,٨٠٦,٤٨٠  عقود تبادل أسعار الفائدة –مشتقات 

للقيمة العادلة، ولم تحدث  ٢والمستوى  ١تحويالت بين المستوى  أي لم تحدث ٢٠١١ديسمبر  ٣١خالل السنة المالية المنتهية في 
  للقيمة العادلة. ٣تحويالت إلى أو من المستوى 

  
  حدث الحق .٤٣

، ركة تم تأسيسها في مملكة البحرين، ش المحدودةإنفاستراكتشر فاند  IDBفي اتفاقية مع شركة  ٢٠١٢فبراير  ٨بتاريخ دخلت الشركة 
الواحة  AES  الواحة المحدودة، شركة تم تأسيسها في جزر الكايمان. تملك شركة AES شركة أسهم% من ٣٨،٨٩وذلك لشراء 

سوي تيك مع م، شركة تم تأسيسها في جزر الكايمان، وهي شركة مشروع مشتر األردنية القابضة AES% من شركة ٦٠المحدودة 
الغاز المركبة والتي أطلقت محطة كهرباء المناخر باألردن. تمثل  ميجاوات بنظام دورة ٣٧٠وشركاه اليابانية والتي بدورها تملك وتدير 

  %.٢٣،٣٣حصة الشركة الفعلية في هذه المحطة 
  

  أرقام المقارنة .٤٤
  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للعام السابق ، لتتناسب مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية.




