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  الكرامالمساهمين  السادة إلى تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
  ق.م.الكهرباء والماء القطرية ششركة 

  
  تقرير حول البيانات المالية

 وشـركاتها") الشـركة("ق .م.الكهربـاء والمـاء القطريـة شالمرفقة لشركة الموحدة لقد دققنا البيانات المالية 
بيــان والتــي تتضــمن ") المجموعــة"يشــار إلــيهم جميعــا بـــ (" الخاضــعة إلدارة مشــتركةالتابعــة والشــركات 

الموحـد وبيـان الـدخل الشـامل  الموحـد وبيـان الـدخل ٢٠١٠ديسـمبر  ٣١فـي  الموحد كمـا الماليالمركز 
للســنة المنتهيــة فــي ذلــك  الموحــد المســاهمينفــي حقــوق وبيــان التغيــرات الموحــد وبيــان التــدفقات النقديــة 

   .التاريخ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة األخرى
  

  عن البيانات المالية مسئولية اإلدارة
ــًا للمعــايير مســؤولة عــن إن اإلدارة  للتقــارير  الدوليــةإعــداد البيانــات الماليــة وعرضــها بصــورة عادلــة وفق

الماليــة، وهــي مســؤولة كــذلك عــن إجــراءات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا ضــرورية إلعــداد بيانــات ماليــة 
  .أو الخطأ خالية من األخطاء المادية سواء الناتجه عن اإلختالس

  
  الحسابات يمسئولية مراقب

لقــد تــم . أعمــال التــدقيق التــي قمنــا بهــا إلــىإن مســئوليتنا هــي إبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة اســتنادًا 
تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد بمتطلبات آداب المهنة وأن نقـوم بتخطـيط وتنفيـذ 

  .أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية
  

للحصــول علــى أدلــة بشــأن المبــالغ واإلفصــاحات التــي تتضــمنها يشــتمل التــدقيق علــى القيــام بــإجراءات 
بمـــا فـــي ذلـــك تقيـــيم مخـــاطر  ناتـــم اختيـــار هـــذه اإلجـــراءات بنـــاء علـــى تقـــدير . الموحـــدة البيانـــات الماليـــة

عنـد إجـراء تقيـيم المخـاطر . األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء الناتجة عن اختالس أو خطـأ
 الموحــدة أنظمــة الضــبط والرقابــة الداخليــة المتعلقــة بإعــداد الشركـــة للبيانــات الماليــةفــي االعتبــار نأخــذ 

، وذلـك لغايــات إعـداد إجــراءات تـدقيق مناسـبة، ولــيس لغـرض إبـــداء رأينـا حـــول وعرضـها بصـورة عادلــة
ويشــــتمل التــــدقيق أيضــــًا علــــى تقيــــيم مــــدى مالئمــــة . فعاليـــــة أنظمــــة الضــــبط والرقابــــة الداخليــــة للشــــركة

لسياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقوليــة التقــديرات المحاســبية المعــدة مــن قبــل اإلدارة وكــذلك تقيــيم ا
  .الموحدة العرض العام للبيانات المالية



   
  
  

  تتمة  إلى المساهمين  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
     ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش

  
عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساسًا معقوًال يمكننا مـن إبـداء  باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا

  .رأينا
  

  الرأي
 للمجموعـةالمركز المـالي  ،ةماديالمن كافة النواحي  ،تظهر بعدالةالموحدة في رأينا أن البيانات المالية 

وأداءهـــا المـــالي وتـــدفقاتها النقديـــة للســـنة المنتهيـــة فـــي ذلـــك التـــاريخ وفقـــًا  ٢٠١٠ ديســـمبر ٣١كمـــا فـــي 
  .للمعايير الدولية للتقارير المالية

  
  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وأن وقــد اجــري الجــرد وفقــا لألصــول المرعيــة  تحــتفظ بســجالت محاســبية منتظمــة الشــركةوفــي رأينــا أن 
والنظـام األساسـي  ٢٠٠٢لسـنة ) ٥(تراعى أحكام قانون الشركات التجارية رقم الموحدة البيانات المالية 

لقــد حصــلنا علــى جميــع المعلومــات واإليضــاحات التــي طلبناهــا ألداء مهمتنــا، وحســب علمنــا . للشــركة
ام األساسـي للشـركة علـى واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام القانون المذكور أعـاله أو النظـ

كما نؤكد أيضـًا أن المعلومـات  .أو مركزها المالي مجموعةالعلى نشاط  جوهريوجه قد يكون له تأثير 
  .ةمجموعالمالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة السنوي تتفق مع دفاتر وسجالت ال

  
  
  

  عن إرنست ويونـغ  
  

  فراس قســـوس  
ـــــــي الحســـــــابات رقـــــــم    ٢٣٦ســـــــجل مراقب
  ٢٠١٠ر ــفبراي ١٤الدوحة في   
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  الموحد بيان الدخل

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
      

    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف    
  لایر قطري    لایر قطري  اتيضاحإ  
  معدلة        
          

  ٢,٦٥٠,٨٦٨    ٣,٤٣٠,٢٣٤  ٦  المبيعات
          

  )١,٥٣٥,٤٠٩(   )١,٨٩١,٥١٧(  ٧  تكاليف المبيعات
          

  ١,١١٥,٤٥٩    ١,٥٣٨,٧١٧    إجمالي الربح
          

  ٦,٧٩٢    ٦,٧٩٢  ٣١  إيرادات مؤجلة
  )١٦٢,٥٠٤(    )١٦٦,٦٥٢(  ٨  المصاريف العمومية واإلدارية

  ١١    )١٠٠(    استبعاد عقارات وآالت ومعدات/من بيع ربح) خسارة(
  )٨٠,٨٥٧(    )١١٣,٨٥٩(  ٩  أضرار مقررة لكهرماء

  )١٩٤,٤٦٦(    )٤٦٥,٦١٨(  ١٠  تكاليف تمويل
  ٧٣,١٤٦    ٧٩,٣٩٠    إيرادات فوائد

  ١٧,٣٠٢    ١١,٣٦٨    إيرادات من أرباح موزعة
  ١٥,٠٤٥    ٧٠,٤٠٧  ١١  إيرادات متنوعة

  ٥٠,٢٣٧    ٤٤,٠٦٠  ١٢  حصة من إيرادات فوائد للشركات المشتركة
  ٤٦,٦١٩    ٣١,٩٤٦  ١٣  حصة من أرباح شركات زميلة

  ٥٨,٠٩٠    ١٣٠,٤١٤    أعمال إنشائية ناتجة عن مقاوالتحصة من أضرار 
          

  ٩٤٤,٨٧٤    ١,١٦٦,٨٦٥  ١٤   ربح السنة
          

          :عائد إلى
  ٩٤٤,٨٧٤    ١,١٦٢,٨٣٣    المساهمين بالشركة األم

  -    ٤,٠٣٢    حصص األقلية
          
    ٩٤٤,٨٧٤    ١,١٦٦,٨٦٥  
          

   للمساهمين بالشركة الربح األساسي والمعدل للسهم 
  ٩,٤٥    ١١,٦٣  ١٥  )باللایر القطري(   
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 الموحد الشاملبيان الدخل 

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف    
  لایر قطري    لایر قطري    
  معدلة        
          

  ٩٤٤,٨٧٤    ١,١٦٦,٨٦٥    ربح السنة
          
          :شاملة أخرىإيرادات ) خسائر(
  ١٣٤,٧٧٥    )١٧٥,٠٩٨(    من تحوطات التدفق النقدي للشركةأرباح ) خسائر(

  إيرادات شاملة لشركات زميلة ) خسائر(حصة من 
  )٣٤و ) ٤( ١٨إيضاح (مشتركة مشاريع و    

  
)١,٦٤٩,٢٢٨    )٣٦٠,٠٩٧  

  ٢٦,٤٠٠    ٧٦,٥٣٩    االستثمارات المتاحة للبيع نمغير محققة  أرباح
          
  ١,٨١٠,٤٠٣    )٤٥٨,٦٥٦(    شاملة أخرى للسنةإيرادات ) خسائر(
          

  ٢,٧٥٥,٢٧٧    ٧٠٨,٢٠٩    للسنةالدخل الشامل إجمالي 
          

          :عائد إلى
  ٢,٧٥٥,٢٧٧    ٧٠١,٩٩١    المساهمين بالشركة األم

  -    ٦,٢١٨    حصص األقلية
          
    ٢,٧٥٥,٢٧٧    ٧٠٨,٢٠٩  
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  الموحد بيان المركز المالي   
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في 

  
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف    
  لایر قطري    لایر قطري  اتيضاحإ  

          الموجودات 
          الموجودات غير المتداولة

 ١٠,٦٦٣,٦٢٤    ٥,٩٧٤,١٠٠  ١٦  معداتو  وآالتعقارات 
  -    ١٠٨,٧٩٨  ٥  شهرة

  ٢٤٧,٣٣٨    -  ١٨  استثمارات في شركات زميلة
  ٢٧٥,٢٣٤    ٣٥٨,٢٣٨  ١٩  للبيع متاحةاستثمارات 

  ٣,٨٢٠,٦٥٢   ١١,٦٩٩,٨٣٢  ٢٠  إيجارات تمويلية مدينة
  -    ٢٣,٨١٥  ٢١  موجودات غير متداولة أخرى

          
    ١٥,٠٠٦,٨٤٨   ١٨,١٦٤,٧٨٣ 
          

          الموجودات المتداولة
  ٢٧,٤٠٠    ١٣٥,٨٣٦  ٢٠  إيجارات تمويلية مدينة

  ٢٧٤,٤١٦    ٢٩٤,٥٨٣  ٢٢  بضاعة 
  ٤٣٢,٣٧٦    ١,٤٥٤,٠٣٦  ٢٣  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً 

  ٢,٣٠٦,٩٦٢    ٢,٠٧٤,١٧٦  ٢٤  في الصندوق أرصدة بنكية ونقد
          
    ٣,٠٤١,١٥٤    ٣,٩٥٨,٦٣١  
          

 ١٨,٠٤٨,٠٠٢   ٢٢,١٢٣,٤١٤    إجمالي الموجودات
          

          حقوق المساهمين والمطلوبات
          

          حقوق المساهمين
  ١,٠٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٥  رأس المال

  ٥٠٠,٠٠٠    ٥٠٠,٠٠٠  ٢٦  احتياطي قانوني
  ٢,٧٠٧,٨٨٨    ٣,٢٤١,٨٣٤  ٢٧  احتياطي عام
  ٥٠٠,٠٠٠    ٠,٠٠٠60    أرباح مدورة

  )١,١١٨,١٩٨(    )١,٥٧٩,٠٤٠(    بنود رأسمالية أخرى
          

  ٣,٥٨٩,٦٩٠    ٣,٧٦٢,٧٩٤    بالشركة األم حقوق المساهمين
  -    ١٧٥,٥٧٠    حقوق األقلية

          
  ٣,٥٨٩,٦٩٠    ٣,٩٣٨,٣٦٤    إجمالي حقوق المساهمين



 ق.م.الكهرباء والماء القطرية ششركة 

  .الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية ٤١ إلى ١المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
 -٦ - 

  تتمة - الموحد  بيان المركز المالي   
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في 

  
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف    
  لایر قطري    لایر قطري  اتيضاحإ  
          

          المطلوبات غير المتداولة
 ١٠,٨٢٢,٦٧٤   ١٢,٤٤٥,٧١٧  ٢٩  قروض وتسهيالت تحمل فوائد

  ٤٥٧,٩١٣    ٣٥١,٩٤١  ٣٠  ألجل أخرىقروض 
  ٤٠,٧٥١    ٣٣,٩٥٩  ٣١  إيرادات مؤجلة

  ٥١,٢٠٠    ٦٤,٠٣٥  ٣٢  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
          
    ١١,٣٧٢,٥٣٨   ١٢,٨٩٥,٦٥٢ 
          

          المطلوبات المتداولة
  ١,١٠٢,٦٤٦    ١,٨٥٧,١٠٧  ٣٣  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

  ٦٦٨,١٩٥    ١,٥١٣,٠٤٧  ٢٩  وتسهيالت تحمل فوائدقروض 
  ١٠٥,٩٧٢    ١٠٥,٩٧٢  ٣٠  قروض ألجل أخرى

  ١,٢٠٢,١٦٩    ١,٨٠٦,٤٨٠  ٣٤  مشتقات مالية
  ٦,٧٩٢    ٦,٧٩٢  ٣١  إيرادات مؤجلة

          
    ٣,٠٨٥,٧٧٤    ٥,٢٨٩,٣٩٨  
          

 ١٤,٤٥٨,٣١٢   ١٨,١٨٥,٠٥٠    إجمالي المطلوبات
          

 ١٨,٠٤٨,٠٠٢   ٢٢,١٢٣,٤١٤    إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
  
  

.......................................  ..........................................  
  عيسى شاهين الغانم  عبد اهللا بن حمد العطية

  نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة
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  الموحد النقديةبيان التدفقات    
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف    
  لایر قطري    لایر قطري  اتيضاحإ  
  معدلة        

          األنشطة التشغيلية
  ٩٤٤,٨٧٤    ١,١٦٦,٨٦٥     ربح السنة

          :التعديالت للبنود التالية 
  )٤٦,٦١٩(    )٣١,٩٤٦(  ١٣  حصة من أرباح شركات زميلة

  ٤٠٨,٦٥٦    ٤٦٢,٨٠٦  ١٦  األستهالك
  ٨,٩٣٨    ١١,٣٩٨  ٣٢  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ٢٣,٦٣٣    ١٩,١٤٠  ٨  مخصص للبضاعة بطيئة الحركة
  )١٧,٣٠٢(    )١١,٣٦٨(    إيرادات أرباح موزعة

  ١٩٤,٤٦٦    ٤٦٥,٦١٨  ١٠  تكاليف التمويل
  )٦,٧٩٢(    )٦,٧٩٢(  ٣١  إيرادات مؤجلة محققة

  )٧٣,١٤٦(    )٧٩,٣٩٠(    فوائدإيرادات 
  )١٢,٣٠٩(    )٢١,٤٥٦(  ١١  مخصصاتالعكس زيادة في 

  )١١(    ١٠٠    من بيع عقارات وآالت ومعدات) ربح(خسارة 
          

  ١,٤٢٤,٣٨٨    ١,٩٧٤,٩٧٥    ت في راس المال العامل اأرباح التشغيل قبل التغير 
  )١٢,٤٧١(    )٧,٥٩٨(    البضاعة

  )١٩,٣٧٦(    )٨٨٣,٣٢٠(    مقدماً المدينون والمصاريف المدفوعة 
  )٣٢,٥٨٤(    )٢٠,١٢٨(    إيجارات تمويلية مدينة

  ١٦٧,٠٤٦    ٦١٥,٠٤٤    الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
          

  ١,٥٢٧,٠٢١    ١,٦٧٨,٩٧٣    النقد من العمليات
  )١٩٤,٤٦٦(    )٤٦٥,٦١٨(  ١٠  تكاليف التمويل المدفوعة

  )١,٤٣٢(    )٥,١٠٤(    المدفوعةمكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
          

  ١,٣٣١,١٢٣    ١,٢٠٨,٢٥١    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
          

          االستثماريةاألنشطة 
  )٤,٠٥٠,٣٦٤(    )١,٤٧٧,٢٦٢(  ١٦  ومعدات وآالتشراء عقارات 

  ٣٠    ٤٥    عائدات من بيع عقارات وآالت ومعدات
  ١٧,٣٠٢    ١١,٣٦٨    استثمارات أخرىحصص أرباح موزعة من 

  ٢٣,٢٣٧    ٤,٥٥٦  ١٨  أرباح موزعة من شركات زميلةحصص 
  )١٧,٣٣١(    )٦,٤٦٥(  ١٩  شراء استثمارات متاحة للبيع

  -    )٢٣,٨١٥(    زيادة في موجودات غير متداولة أخرى
  -    )٥٨٤,١٦٣(  ٥  شراء شركات تابعة، صافى بعد النقد المستلم 

  ٧٣,١٤٦    ٧٩,٣٩٠    مستلمةفوائد 
          

  )٣,٩٥٣,٩٨٠(    )١,٩٩٦,٣٤٦(    االستثماريةالمستخدم في األنشطة  صافي النقد
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  ةتتم - الموحدة بيان التدفقات النقدية     
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف    
  لایر قطري    لایر قطري  اتيضاحإ  
  معدلة        
          

          األنشطة التمويلية
  )٤٥٠,٠٠٠(    )٥٠٠,٠٠٠(    للمساهمين بالشركة األم أرباح موزعة مدفوعة

  -    )١٢,٣٩٣(    أرباح موزعة مدفوعة لحصص األقلية 
  ٤,١٩٢,٧٦٠    ١,٨١٩,٣٠٨    سحب على قروض وتسهيالت تحمل فوائد 

  )٤٢٧,٨٥٨(    )٧٥١,٦٠٦(    سداد قروض وتسهيالت تحمل فوائد
          

  ٣,٣١٤,٩٠٢    ٥٥٥,٣٠٩    األنشطة التمويلية منصافي النقد 
          

  ٦٩٢,٠٤٥    )٢٣٢,٧٨٦(    األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوقفي الزيادة 
          

  ١,٦١٤,٩١٧    ٢,٣٠٦,٩٦٢    يناير ١األرصدة لدى البنوك و النقد في الصندوق في 
          

  ٢,٣٠٦,٩٦٢    ٢,٠٧٤,١٧٦  ٢٤  ديسمبر ٣١األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في 
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  الموحد  المساهمينبيان التغيرات في حقوق 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

          حقوق المساهمين بالشركة األم  

    رأس المال  
االحتياطي 
    القانوني

  االحتياطي
    األرباح المدورة    العام

احتياطي 
لتحوط التدفق 

    النقدي

احتياطي 
االستثمارات 
  المجموع    حقوق األقلية    المجموع   المتاحة للبيع

  الف    الف    الف    الف    الف    الف    الف    الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    قطريلایر   
                                    

  ٣,٥٨٩٦٩٠    -   ٣,٥٨٩,٦٩٠    ١٢٠,٦١٠   )١,٢٣٨,٨٠٨(    ٥٠٠,٠٠٠   ٢,٧٠٧,٨٨٨    ٥٠٠,٠٠٠   ١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 
                                  

  ١,١٦٦,٨٦٥    ٤,٠٣٢   ١,١٦٢,٨٣٣    -    -    ١,١٦٢,٨٣٣    -   -   -  ربح السنة
  )٤٥٨,٦٥٦(    ٢,١٨٦    )٤٦٠,٨٤٢(    ٧٦,٥٣٩    )٥٣٧,٣٨١(    -    -   -   -  إيرادات شاملة أخرى

                                    
  ٧٠٨,٢٠٩    ٦,٢١٨    ٧٠١,٩٩١    ٧٦,٥٣٩    )٥٣٧,٣٨١(    ١,١٦٢,٨٣٣    -   -   -  إجمالي الدخل الشامل

  )٥١٢,٣٩٣(    )١٢,٣٩٣(    )٥٠٠,٠٠٠(    -    -    )٥٠٠,٠٠٠(    -   -   -    ٢٠٠٩أرباح موزعة مدفوعة لسنة 
  ١٨١,٧٤٥    ١٨١,٧٤٥    -    -    -    -    -   -   -  شراء حصص أقلية 

مخصص لصندوق األنشطة اإلجتماعية 
  -    -    )٢٨,٨٨٧(    -   -   -  )٣٥إيضاح رقم(والرياضية 

  
)٢٨,٨٨٧(  

  
-  

  
)٢٨,٨٨٧(  

  -    -    -    -    -    )٥٣٣,٩٤٦(    ٥٣٣,٩٤٦   -   -  تحويل إلى اإلحتياطي العام 
                                    

  ٣,٩٣٨,٣٦٤    ١٧٥,٥٧٠   ٣,٧٦٢,٧٩٤    ١٩٧,١٤٩    )١,٧٧٦,١٨٩(    ٦٠٠,٠٠٠   ٣,٢٤١,٨٣٤    ٥٠٠,٠٠٠   ١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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  تتمة - الموحد المساهمين بيان التغيرات في حقوق    
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
          حقوق المساهمين بالشركة األم  

    رأس المال  
االحتياطي 
    القانوني

  االحتياطي 
   األرباح المدورة    العام

احتياطي لتحوط
    التدفق النقدي

احتياطي 
االستثمارات 
 المتاحة للبيع

  

  المجموع

  

 حقوق األقلية

  

  اإلجمالى
  الف    الف    الف    الف    الف    الف    الف    الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  
                                    

 ١,٣٠٧,٦٠٢    -       ١,٣٠٧,٦٠٢    ٩٤,٢١٠    )٣,٠٢٢,٨١١(    ٤٥٠,٠٠٠    ٢,٢٨٦,٢٠٣    ٥٠٠,٠٠٠   ١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 
                                    

  ٩٤٤,٨٧٤    -    ٩٤٤,٨٧٤    -    -    ٩٤٤,٨٧٤    -    -    -  ٣٥إيضاح رقم  -)معدل(ربح السنة 
 ١,٨١٠,٤٠٣    -   ١,٨١٠,٤٠٣    ٢٦,٤٠٠    ١,٧٨٤,٠٠٣    -    -    -    -  إيرادات شاملة أخرى

                                    
 ٢,٧٥٥,٢٧٧    -   ٢,٧٥٥,٢٧٧    ٢٦,٤٠٠    ١,٧٨٤,٠٠٣    ٩٤٤,٨٧٤    -    -    -  إجمالي الدخل الشامل

  )٤٥٠,٠٠٠(    -    )٤٥٠,٠٠٠(    -    -    )٤٥٠,٠٠٠(    -    -    -    ٢٠٠٨أرباح موزعة مدفوعة لسنة 
مخصص لصندوق األنشطة اإلجتماعية 

  -    -    )٢٣,١٨٩(    -    -    -   ٣٥إيضاح رقم  –) معدل(الرياضية و 
  
)٢٣,١٨٩(  

  
-  

  
)٢٣,١٨٩(  

  -    -    -    -    -    )٤٢١,٦٨٥(    ٤٢١,٦٨٥    -    -  لعامتحويل إلى اإلحتياطي ا
                                    

 ٣,٥٨٩,٦٩٠    -   ٣,٥٨٩,٦٩٠    ١٢٠,٦١٠    )١,٢٣٨,٨٠٨(    ٥٠٠,٠٠٠    ٢,٧٠٧,٨٨٨    ٥٠٠,٠٠٠   ١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 



  ق.م.الكهرباء والماء القطرية ششركة 
  

   الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

 

 -١١- 

 

 الشركة أنشطة ١

ويقع مقرها  ١٩٩٢مارس  ١٦ق هي شركة مساهمة قطرية عامة أسست في قطر بتاريخ ٠م٠إن شركة الكهرباء والماء القطرية ش  
 ٢٢٠٤٦ب .وعنوانها البريدي هو ص. المسجل في بناية شركة قطر للصناعات التحويلية بمنطقة الخليج الغربي شارع الكورنيش

والشركات التي  تابعةالوشركاتها تتضمن بيانات الشركة  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للشركة كما في الموحدة البيانات المالية  .الدوحة
أسهم الشركة  إن .في إنتاج الكهرباء والماء كنشاط رئيسي المجموعةتعمل  ").المجموعة"إليها جميعًا بـ  يشار(تشترك في إدارتها 

   .بورصة قطرفي مسجلة للتداول 
  

 ٣١كما في وللسنة المنتهية في . ق.م.لشركة الكهرباء والماء القطرية ش الموحدة تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية  
  .٢٠١١فبراير  ١٤في  مجلس اإلدارةمن قبل  ٢٠١٠ديسمبر 

  
تم توقيع  ."ب"مع حكومة دولة قطر لشراء محطة توليد الكهرباء في رأس أبو فنطاس  اتفاقيةأبرمت الشركة  ١٩٩٨في فبراير   

وهو التاريخ الذي تم فيه تحويل عمليات  ١٩٩٩، ولكن تنفيذها بدأ في أبريل  ١٩٩٩أكتوبر  ١٠االتفاقية من قبل الطرفين في 
  .وٕادارة المحطة إلى الشركة حسبما نصت عليه االتفاقية

  
لإلمداد بالطاقة  "كهرماء"باء والماء المؤسسة العامة القطرية للكهر أبرمت الشركة اتفاقية شراء الكهرباء مع  ٢٠٠١في أبريل   

  .٢٠٠٢أغسطس  ٢٩والتي بدأ تشغيلها تجاريًا في " ١/ب"الكهربائية من محطة راس أبو فنطاس 
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 تتمة - الشركة أنشطة ١

  
مليون لایر قطري، وتم توقيع اتفاقية شراء كهرباء  ٦٠٠قامت الشركة بشراء المحطات التالية من كهرماء بمبلغ  ٢٠٠٣خالل يناير   

  :التاليةوماء مع كهرماء لإلمداد بالكهرباء والماء من المحطات 
 

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

  جنوب الدوحة  - 
  

التابعة لمؤسسة قطر للبترول مقابل مبلغ إجمالي قدره في دخان قامت الشركة بشراء محطة تحلية المياه  ٢٠٠٣كذلك خالل يناير   
بعد إبرام اتفاقية الشراء أبرمت الشركة ايضًا االتفاقيات التالية مع قطر للبترول تتعلق بمحطة التحلية  .مليون لایر قطري ٧١,٦٦

  :في دخان 
 

  أجير األرضاتفاقية ت - 
 اتفاقية شراء ماء - 

  اتفاقية تزويد بالوقود - 
  

، وتم تجديد  ٢٠٠٣وكذلك أبرمت الشركة اتفاقية مع كهرماء لتشغيل وصيانة محطة رأس أبو عبود للكهرباء وتحلية الماء لسنة   
  .٢٠٠٩يناير  ١، وبعد ذلك تم إنهاء االتفاقية اعتبارًا من  ٢٠٠٧حتى االتفاقية 

  
رأس لفان ب  اليكتريك من أجل مشروع بوأيضًا في مشروع مشترك مع شركتي انترناشونال باور بي ال سي وشيو دخلت الشركة   

في يناير . ق.م.تم تأسيس شركة بإدارة مشتركة تحت اسم قطر للطاقة ش. ٢٠٠٤لمحطة الكهرباء والماء المتكاملة في عام 
  :شروع المشتركفيما يلي نسب الملكية في الم. لتنفيذ هذا المشروع ٢٠٠٥

  
  ٪٥٥  شركة الكهرباء والماء القطرية  
  ٪٤٠  ال سي انترناشونال باور بي  
  ٪٥  شيوبو اليكتريك باور كومباني  
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 تتمة - الشركة أنشطة ١

دخلت الشركة في اتفاقية شراء كهرباء وماء مع كهرماء لتوفير كهرباء وماء من محطة رأس أبو فنطاس  ٢٠٠٥ أكتوبرخالل   
بعد إبرام اتفاقية الشراء دخلت الشركة في عقد أعمال هندسية وتوريد وتشييد مع شركة جنرال اليكتريك . التابعة للشركة ٢/ب

وشركة فيزيا ايتاليمبيانتي اس بي ايه وهي شركة مسجلة في إيطاليا ، األمريكية  ديالوروالية انترناشونال المسجلة بموجب قوانين 
  .٢/لتنفيذ مشروع رأس أبو فنطاس ب

  
تم . طاقةدخلت الشركة في مشروع مشترك مع ماروبيني كوربوريشن وقطر للبترول ، لمشروع مسيعيد لل ٢٠٠٦خالل ديسمبر   

تم تعديل االتفاقية . لتنفيذ هذا المشروع ٢٠٠٧يناير  ١٥المحدودة في  للطاقةعيد تأسيس شركة تحت إدارة مشتركة باسم شركة مسي
  .فيما يلي نسب الملكية في المشروع المشترك. شركة شيوبو اليكتريك باور كمساهم قبولبعد  ٢٠٠٩في مايو 

  
  ٪٤٠  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش - 
 ٪٣٠  ماروبيني كوربوريشن - 

 ٪٢٠    قطر للبترول - 

  ٪١٠  شيوبو إليكتريك باور كومباني - 
  

توسعة لرأس أبو ( ١/اء لتوفير ماء من محطة رأس فنطاس أمدخلت الشركة في اتفاقية لشراء الماء مع كهر  ٢٠٠٧خالل مايو   
ايتاليمبيانتي اس بي ، بعد إبرام اتفاقية الشراء دخلت الشركة أيضًا في عقد أعمال هندسية وتوريد وتشييد مع شركة فيزيا )فنطاس أ

  .١/ايه المسجلة في إيطاليا ، لتنفيذ مشروع رأس أبو فنطاس أ
  
القابضة وقطر للبترول، لمشروع رأس لفان  للكهرباءدخلت الشركة في مشروع مشترك مع شركة رأس لفان  ٢٠٠٨خالل مارس   

فيما يلي نسب الملكية . لتنفيذ المشروع للطاقةتم تأسيس شركة تحت إدارة مشتركة باسم رأس قرطاس  ٢٠٠٨مارس  ٢٥وفي . ج
  :في المشروع المشترك

  
  ٪٤٥  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش - 
 ٪٤٠  رأس لفان للكهرباء القابضة - 

 ٪١٥    قطر للبترول - 
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  لشراء محطات) كهرماء(االتفاقية مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء   ٢

  :اتفاقية مع كهرماء لشراء المحطات التالية أبرمت الشركة  ٢٠٠٣ خالل  
  

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

 جنوب الدوحة  - 

  
من االتفاقية على أن االتفاقية مشروطة ومن ضمن الشروط أن ال يسري مفعول االتفاقية ما لـم يصـدر مرسـوم  ٦تتضمن المادة   

 ٦/٢ المـادةكما تنص  .وأن يكون المرسوم ساري المفعول المحطاتاألرض التي تقع عليها  الستخدامأميري يمنح الشركة امتيازًا 
تجتمع األطراف للمناقشة واالتفـاق علـى حـل  ٢٠٠٣يونيو  ١االتفاقية المذكورة على أنه في حالة عدم صدور المرسوم حتى  من

  .حل المطلوبما وأن يتم تعديل االتفاقية المذكورة إلى المدى الالزم الذي يعكس ال
  

مـن إجمـالي إيـرادات  ٪١٧تمثـل اإليـرادات مـن هـذه المحطـات  .الشركة علـى القـرار األميـري تحصللم المركز المالي كما في تاريخ   
لـم يـدخل أي تعـديل علـى االتفاقيـة المـذكورة أعـاله حيـث يواصـل  .)٪٣٠:  ٢٠٠٩( ٢٠١٠ديسـمبر  ٣١للسنة المنتهيـة فـي  الشركة

  .الطرفان التفاوض وهما واثقان مـن الحصـول على المرسوم األميري
 

  أسس التوحيد  ٣
يشـار إلـيهم بــ (والشـركات التـى تشـترك فـي إدارتهـا تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة البيانات الماليـة للشـركة وشـركتها التابعـة   
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في  ")المجموعة"

  
يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االستحواذ وهو التاريخ الذي حصلت فيـه المجموعـة علـى السـيطرة ويسـتمر التوحيـد   

ســتخدام سياســات يــتم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لــنفس الفتــرة الماليــة للشــركة األم وبا. حتــى تــاريخ إنتهــاء الســيطرة
يتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة واألربـاح والخسـائر غيـر المحققـة  الناتجـة مـن . محاسبية متطابقة

  .المعامالت بين شركات المجموعة وكذلك األرباح الموزعة بالكامل
  

إن أي تغيـر فـي حصـة ملكيـة الشـركة  .الرصـيد تسجل خسائر الشركة التابعة في حقوق األقلية حتى لـو نـتج عـن ذلـك عجـز فـي  
وٕاذا فقـدت المجموعـة السـيطرة علـى الشـركة التابعـة، فسـتقوم المجموعـة . التابعة بدون فقدان السيطرة يـتم احتسـابه كمعاملـة ملكيـة

  :باآلتي
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  تتمه -أسس التوحيد   ٣

   ومطلوبات الشركة التابعة) وتشمل الشهرة(إلغاء تحقيق موجودات. 

  تحقيق القيمة الدفترية ألي من حصص األقليةإلغاء. 

  المساهمينإلغاء تحقيق الفروقات المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية ، المدرجة في حقوق. 

 تحقيق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة. 

 تحقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به. 

 تحقيق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة. 

 الخسارة أو األرباح المدورة /ة تبويب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقًا في إيرادات شاملة أخرى إلى الربحإعاد
 .أيهما أنسب

  
  :هي كالتالي. ق.م.إن هيكلية المجموعة المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة لشركة الكهرباء والماء القطرية ش  

  
ملكية المجموعة الفعلية  التأسيس بلد     إسم الشركة التابعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
ملكية المجموعة 

 ٣١الفعلية 
  ٢٠٠٩ديسمبر

  ٪٣٠  ٪١٠٠  قطر  شركة تابعة  م.م.شركة تشغيل رأس لفان المحدودة ذ
  ٪٢٥  ٪٨٠  قطر  شركة تابعة  ق.م.شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة ش

  ٪٥٥  ٪٥٥  قطر  شركة إدارة مشتركة  ق.م.شركة قطر للطاقة ش
  ٪٤٠  ٪٤٠  قطر  شركة إدارة مشتركة  ق.م.ش شركة مسيعيد للطاقة المحدودة

  ٪٤٥  ٪٤٥  قطر  شركة إدارة مشتركة  شركة رأس قرطاس للكهرباء المحدودة 
  

  التوحيد عند المستبعدة المعامالت
 المعامالت من ناتجة محققة غير أرباح أي تستبعد وكذلك المجموعة، شركات بين المالية والمعامالت األرصدة استبعاد يتم  

 .الموحدة المالية البيانات إعداد عند المجموعة شركات بين المالية

  
  األقلية حقوق

 بصورة األقلية حقوق تظهر. للمجموعة المملوك غير الموجودات وصافي الخسائر أو األرباح من الجزء األقلية حقوق تمثل  
 حيث الموحد المالي المركز بيان في المساهمين حقوق وضمن الموحد الشامل الدخل وبيان الموحد الدخل بيان في منفصلة
 تسجل األقلية حقوق حصة عن الزائدة األقلية لحقوق العائدة الخسائر. األم بالشركة المساهمين حقوق عن منفصل كبند تظهر
 لتغطية استثمار إضافة تستطيع وأنها ملزم التزام األقلية حقوق على به يكون الذي القدر باستثناء المجموعة حصة مقابل

 المدفوع المبلغ بين الفرق سجليبحيث  األم الشركة امتداد طريقة باستخدام المشتراة األقلية حقوق حصص تدرج. الخسائر
 به المحتفظ االستثمار المجموعة تعامل السيطرة فقدان عند. كشهرة المشتراة الموجودات صافي من للحصة الدفترية والقيمة
  .السيطرة فيه فقدت الذي التاريخ في الموجودات قيمة صافي من حصتها بنسبة
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 والسياسات المحاسبية الهامة  أسس اإلعداد  ٤

   
  عداد البيانات الماليةإ أسس  
حيث تم المتاحة للبيع مشتقات األدوات المالية والموجودات المالية البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ، باستثناء  أعدت  

باللایر القطري وتم تدوير كافة المبالغ إلى أقرب الف لایر قطري إال في الموحدة تم إعداد البيانات المالية ي. يمة العادلةقياسها بالق
  .حالة اإلشارة إلى غير ذلك

  
  االلتزام بيان  
ومتطلبات الصادرة من قبل لجنة المعايير المحاسبية الدولية للمعايير الدولية للتقارير المالية وفقًا الموحدة المالية  البياناتأعدت   

  .٢٠٠٢لسنة  ٥الشركات التجارية القطري رقم  قانون
     
  تطبيق معاير جديدة ومعدلة للسنة     

البيانات المالية مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في  إعدادالمتبعة في  المحاسبية السياساتإن   
المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي يسري مفعولها ابتداء من ، فيما عدا ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١
  :٢٠١٠يناير  ١

  
  المدفوعات على أساس األسهم:  ٢المعيار الدولي للتقارير المالية   
حيث أوضح التعديل نطاق وطريقة المحاسبة  ٢المحاسبة الدولية تعديًال للمعيار الدولي للتقارير المالية  معاييرأصدرت لجنة   

 ١لقد طبقت المجموعة هذا التعديل اعتبارًا من . المتعلقة بالمدفوعات على أساس األسهم التي تسدد نقداً  المجموعةلمعامالت 
  .لم يكن للتعديل أي تأثير على المركز المالي أو على أداء المجموعة. ٢٠١٠يناير 
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  ةتتم – والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد ٤

  
  تتمة -واإلفصاحات  السياسات المحاسبيةالتغيرات المستقبلية في   

  
البيانات المالية المجمعة  ٢٧ومعيار المحاسبة الدولي ) معدل(األعمال المجمعة :  ٣المعيار الدولي للتقارير المالية   

  )معدل(والمنفصلة 
. بح ساري المفعوليدخل تعديالت هامة في المحاسبة لألعمال المجمعة التي تحدث بعد أن يص) معدل( ٣المعيار الدولي   

، والمحاسبة لتكاليف المعاملة، والتحقيق المبدئي والقياس الالحق للمبالغ المحتملة التغيرات على تقييم حصة األقلية تؤثر
هذه التغيرات سوف تؤثر على قيمة الشهرة المحققة والنتائج المسجلة خالل الفترة التي . واألعمال المجمعة التي تتم على مراحل

  . يحدث فيها االستحواذ والنتائج التي تسجل مستقبالً 
  

كمعاملة ) دون فقدان السيطرة(تتطلب أن يتم احتساب أي تغيير في حصة ملكية شركة تابعة : ) معدل( ٢٧معيار المحاسبة   
باإلضافة . وبالتالي، فإن هذه المعامالت سوف ال تنشأ عنها شهرة وال تنشأ عنها أرباح أو خسائر. مع المالكين بصفتهم مالكين

غّير المحاسبة للخسائر التي تتكبدها الشركة التابعة وكذلك لفقدان السيطرة على الشركة إلى ذلك فإن هذا المعيار المعدل ت
تؤثر على استحواذات ) المعدل( ٢٧ومعيار المحاسبة ) المعدل( ٣إن التغيرات التي يحدثها كل من المعيار الدولي . التابعة

  .٢٠١٠يناير  ١ية بعد الشركات التابعة أو فقدان السيطرة عليها والمعامالت مع حصص األقل
  

  :، ولم يكن لذلك تأثير على المركز المالي أو على أداء المجموعة ٢٠١٠يناير  ١طبقت المجموعة هذا التعديل اعتبارًا من   
  

   التحقيق والقياس ، بنود التحوط المؤهلة –األدوات المالية :  ٣٩معيار المحاسبة الدولي   
تصنف جزء من تغيرات القيمة العادلة أو تغّير التدفق النقدي ألداة مالية كبند  يوضح التعديل أنه يسمح ألي مؤسسة أن  

لقد قررت المجموعة أن التعديل . يشمل هذا أيضًا تصنيف التضخم كخطر أو جزء منه يتحوط له في حاالت معينة. محوط
  .سوف لن يكون له تأثير على المركز المالي أو على أداء المجموعة

  
   وزيع موجودات غير نقدية على المالكينت:  ١٧التفسير   
هذا التفسير يوفر توجيهات استرشادية تتعلق بالترتيبات التي بموجبها توزع المؤسسة موجودات غير نقدية على المساهمين إما   

  .إن هذا التفسير ليس له أي تأثير على المركز المالي أو على أداء المجموعة. كتوزيع إحتياطيات أو كأرباح أسهم
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 تتمة - والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد ٤

  
  تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية   
لجنة المعايير المحاسبية الدولية كتابًا شامًال لتعديالتها في المعايير بهدف أساسي وهو  أصدرت ٢٠٠٩وٕابريل  ٢٠٠٨في مايو   

عنها  التالية نتجتإن تطبيق التعديالت . هنالك نصوص انتقالية منفصلة لكل معيار. إزالة االختالفات وٕاعطاء صياغة واضحة
  .لمركز المالي للمجموعة أو على أدائهافي السياسات المحاسبية ولكن لم يكن لها أي تأثير على ا تغيرات

  
  ٢٠٠٨أصدرت في مايو   
  يوضـح التعـديل  –الموجـودات غيـر المتداولـة المحـتفظ بهـا للبيـع والعمليـات الموقوفـة :  ٥المعيار الـدولي للتقـارير الماليـة

التابعـة كمحـتفظ بهـا ، يـتم تصـنيف جميـع موجـودات ومطلوبـات الشـركة صنف شركة تابعة كمحـتفظ بهـا للبيـعأنه عندما ت
 .للبيع ، حتى لو استمرت المؤسسة كحصة اقلية بعد صفقة البيع

    
  ٢٠٠٩أصدرت في إبريل   
  يوضـح التعـديل  .الموجودات غير المتداولة المحتفظ بهـا للمتـاجرة والعمليـات الموقوفـة:  ٥المعيار الدولي للتقارير المالية

المتداولـــة ومجموعـــات االســـتبعاد المصـــنفة محـــتفظ بهـــا للمتـــاجرة أو  أن اإلفصـــاحات المطلوبـــة بالنســـبة للموجـــودات غيـــر
اإلفصـاحات المطلوبـة وفقـًا للمعـايير الدوليـة . ٥عمليات موقوفة هي فقط تلك المبينة في المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة 

  .ةفو قمو األخرى يطبق فقط إذا كانت مطلوبة تحديدًا لهذه الموجودات غير المتداولة أو العمليات ال
  

  أن موجـودات ومطلوبـات التشـغيل يـتم اإلفصـاح عنهـا  ٨يوضح المعيار الـدولي  -قطاعات التشغيل :  ٨المعيار الدولي
فقــط عنــدما تكــون هــذه الموجــودات والمطلوبــات مضــمنة فــي المقــاييس التــي يســتخدمها المســؤول األول عــن إتخــاذ قــرارات 

 التشغيل

  
  

  ـــدولي ـــان ا:  ٧معيـــار المحاســـبة ال ـــة بي تحقيـــق ينـــتج عنهـــا يـــنص التعـــديل علـــى أن المصـــروفات التـــي  -لتـــدفقات النقدي
  .التي يمكن تصنيفها كتدفق نقدي من األنشطة االستثماريةالمصروفات موجودات هي فقط 
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 تتمة - والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد ٤
 

  انخفاض قيمة الموجودات:  ٣٦معيار المحاسبة الدولي 

التعديل أن أكبر وحدة يسمح أن توزع عليها الشهرة ، التي تشتري ضمن أعمال مجمعة، هـي قطـاع التشـغيل يوضح هذا 
  .قبل التجميع ألغراض إعداد التقارير ٨حسب التعريف في المعيار الدولي 

  
أي تــأثير علــى السياســات  إن التعــديالت األخــرى الناتجــة عــن التحســينات علــى المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة التاليــة لــيس لهــا  

  :المحاسبية أو المركز المالي أو أداء المجموعة
  

  ٢٠٠٩أصدرت في إبريل   
  .المدفوعات على أساس األسهم  :  ٢المعيار الدولي للتقارير المالية   -
  .عرض البيانات المالية  :  ١معيار المحاسبة الدولي   -
  .اإليجارات  :  ١٧معيار المحاسبة الدولي   -
  التقارير المالية المرحلية  :  ٣٤المحاسبة الدولي معيار   -
  الموجودات غير الملموسة  :  ٣٨معيار المحاسبة الدولي   -
  التحقيق والقياس –األدوات المالية   :  ٣٩معيار المحاسبة الدولي   -
  إعادة تقييم المشتقات الضمنية  :  ٩التفسير   -
  أجنبيةالتحوط لصافي االستثمار في عملية   :  ١٦التفسير   -

  
  المعايير والتعديالت والتفسيرات المصدرة ولكن لم تطبق  
هــذه القائمــة . فيمــا يلــي المعــايير التــي أصــدرت ولكنهــا لــم تصــبح ســارية المفعــول حتــى تــاريخ إصــدار البيانــات الماليــة للمجموعــة  

تنـوي المجموعـة أن تطبـق هـذه المعـايير . تضم المعايير والتفسيرات المصدرة والتي تتوقع المجموعة أن تطبق في تاريخ مستقبلي
  .عندما تصبح سارية المفعول
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 تتمة - والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد ٤

  
  )تعديل( إفصاحات األطراف ذات العالقة:  ٢٤معيار المحاسبة الدولي   
يوضــح المعيــار تعريــف الطــرف ذي . ٢٠١١ينــاير  ١هــذا المعيــار المعــدل يســري مفعولــه للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد   

يــدخل المعيـــار المعـــدل اســتثناء جزئيـــًا لمتطلبـــات . العالقــة وذلـــك لتســهيل تحديـــد هـــذه العالقــات وإلزالـــة االختالفـــات فــي التطبيـــق
إن . ال تتوقـــع المجموعـــة أي تـــأثير علـــى مركزهـــا الماليـــة أو علـــى أدائهـــا. اإلفصـــاح بالنســـبة للمؤسســـات ذات العالقـــة بالحكومـــة

  .التطبيق المبكر مسموح به بالنسبة لالستثناء الجزئي للمؤسسات ذات العالقة بالحكومة أو للمعيار كله
  

  )تعديل(العرض ـ تصنيف إصدارات الحقوق :  ٣٢معيار المحاسبة الدولي   
خـل تعـديال علـى تعريـف حيـث أد ٢٠١٠فبرايـر  ١للفترات المالية التي تبدأ فـي أو بعـد  ٣٢يسري مفعول تعديل معيار المحاسبة   

كــأدوات رأســمالية فــي الحــاالت التــي ) وبعــض الخيــارات أو الضــمانات(المطلوبــات الماليــة مــن أجــل تصــنيف إصــدارات الحقــوق 
غيــر المشــتقات، أو مــن أجــل شــراء عــدد الحــاليين للمؤسســة  ه الحقــوق بالتناســب لجميــع المــالكي األدوات الرأســماليةتــوزع فيهــا هــذ

لـيس لهـذا التعـديل أي تـأثير علـى المجموعـة بعـد . لرأسمالية الخاصة بالمؤسسة مقابـل مبلـغ محـدد بأيـة عملـهمحدد من األدوات ا
  .التطبيق المبدئي

  
  التصنيف والقياس:  ٩الدولي للتقارير المالية معيار ال  
وتنطبــق  ٣٩المحاســبة كمــا صــدر المرحلــة األولــى مــن عمــل لجنــة معــايير المحاســبة الســتبدال معيــار  ٩يعكــس المعيــار الــدولي   

هــذا المعيــار يســري مفعولــه للفتــرات . ٣٩علــى تصــنيف وقيــاس الموجــودات الماليــة حســب التعريــف فــي معيــار المحاســبة الــدولي 
ة تصـــنيف وقيـــاس فـــي مراحـــل الحقـــة ســـتعالج لجنـــة المعـــايير المحاســـبية الدوليـــ. ٢٠١٣ينـــاير  ١الماليـــة التـــي تبـــدأ فـــي أو بعـــد 

إن تطبيــق المرحلــة األولــى . ٢٠١١يتوقــع إكمــال هــذا المشــروع فــي أوائــل . اســبة التحــوط وٕالغــاء التحقيــق، ومحالمطلوبــات الماليــة
التــأثير مــع ســوف تقــّيم المجموعــة . ســيكون لــه تــأثير علــى تصــنيف وقيــاس الموجــودات الماليــة للمجموعــة ٩مــن المعيــار الــدولي 

  .المراحل األخرى، عند إصدارها وذلك إلعطاء صورة شاملة
  

  )تعديل(المبالغ المطلوب دفعها مقدمًا من الحد األدني للتمويل :  ١٤التفسير   
يـــوفر التعـــديل . ويطبـــق بـــأثر رجعـــي ٢٠١١ينـــاير  ١للفتـــرات الماليـــة التـــي تبـــدأ فـــي أو بعـــد  ١٤يســـري مفعـــول تعـــديل التفســـير   

يسـمح التعـديل للمؤسسـة أن تعامـل المبلـغ  .توجيهات استرشادية حول تقييم المبلغ الممكن استرداده من صافي موجودات تقاعدية
  .إن التعديل ليس له تأثير على البيانات المالية للمجموعة. المدفوع مقدمًا من حد أدنى للتمويل كموجودات
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 تتمة - والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد ٤

  
  سداد مطلوبات مالية بأدوات رأسمالية:  ١٩التفسير   
يوضـح التفسـير أن األدوات الرأسـمالية التـي تصـدر . ٢٠١٠يوليـو  ١ر للفتـرات الماليـة التـي تبـدأ فـي أو بعـد يسري مفعول التفسي  

فــي حالــة عــدم . يــتم قيــاس األدوات الرأســمالية المصــدرة بقيمتهــا العادلــة. مؤهلــة كمبلــغ مــدفوعتكــون ســداد مطلوبــات ماليــة لللــدائن 
فـي الـربح أو تـدرج فـورًا أيـة أربـاح أو خسـائر . إمكانية قياسها بصورة موثوقة ، تقاس األدوات بالقيمة العادلـة للمطلوبـات المسـددة

  .ر على البيانات المالية للمجموعةإن تطبيق هذا المعيار سوف لن يكون له أي تأثي. الخسارة
  

  ) ٢٠١٠أصدرت في مايو (تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية   
، لـم اييرها الدوليـة للتقـارير الماليـة، كتابًا بالتعديالت على معلية تحسينا على المعايير الدوليةأصدرت لجنة معايير المحاسبة الدو   

التعــديالت التاليــة قــد . ٢٠١١ينــاير  ١أو  ٢٠١٠يوليــو  ١تصــبح ســارية المفعــول فــي أو بعــد  يــتم تطبيــق التعــديالت حيــث أنهــا
  :يكون لها تأثير معقول محتمل على المجموعة

  
  األعمال المجمعة:  ٣المعيار الدولي للتقارير المالية. 

  اإلفصاحات –األدوات المالية :  ٧المعيار الدولي للتقارير المالية. 

  عرض البيانات المالية:  ١الدولي معيار المحاسبة. 

  البيانات المالية والمنفصلة:  ٢٧معيار المحاسبة الدولي. 

  برامج العمالء الدائمين:  ١٣التفسير. 

  
  .ولكن ال تتوقع المجموعة أي تأثير من تطبيق التعديالت على مركزها المالي أو على أدائها  
    
  تحقيق اإليرادات   

بالقــدر الــذي يحتمــل أن تتــدفق بــه المنــافع االقتصــادية إلــى المجموعــة وأنــه يمكــن قيــاس اإليــرادات بصــورة  اإليــرادات تحقيــقيــتم 
تـدرج اإليـرادات بالقيمـة العادلــة للمبلـغ المسـتلم، بإسـتثناء الخصـومات والتخفيضــات وضـريبة المبيعـات أو الرسـوم، كــذلك . موثوقـة

  ج اإليراداتيجب أن تتوفر المعايير المحددة التالية قبل إدرا
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 تتمة -والسياسات المحاسبية الهامة  أسس اإلعداد ٤

  
  مبيعات الكهرباء والماء

  :تحتسب مبيعات الكهرباء والماء كإيرادات وفقًا لشروط االتفاقيات المتعلقة بها ، وهي كالتالي
 
  كهرماء والشركة والمتعلقة على أساس  اآللية المتفق عليها بين " ب"تحتسـب المبيعات من محطة رأس أبو فنطاس

  .لبيع المحطة ٢٠٠٠يونيو  ١باالتفاقية المعتمدة في 
  

  مع كهرماء الطاقةعلى أساس جدول التعرفة المدرجة في اتفاقية شراء " ١/ب"تحتسب المبيعات من رأس أبو فنطاس.  
  

  لشروط اتفاقية شراء الكهرباء والماء تحتسب المبيعات من محطات راس أبو فنطاس أ والوجبة والسيليه وجنوب الدوحة وفقًا
  .مع كهرماء

  
 تحتسب المبيعات من محطة التحلية بدخان وفقًا التفاقية شراء الماء الموقعة مع قطر للبترول. 

  
 وفقًا لشروط اتفاقية شراء الكهرباء والماء مع كهرماء ٢/تحتسب اإليرادات من محطة رأس أبو فنطاس ب.  

  
  إيرادات الفوائد  
  .حسب استحقاق الفوائدالشركات المشتركة رادات الفوائد من البنوك ومن تتحقق إي  

  
  األرباح الموزعة  
  .األرباحتوزيعات عالن  استحقاق استالم إتحقق إيرادات أرباح األسهم عند   

  
  االقتراضتكاليف   

التي تأخذ بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة المتعلقة مباشرة بشراء أو تشييد أو إنتاج أحد الموجودات االقتراض تكاليف 
األخرى يتم تحقيقها  االقتراضكافة تكاليف . من تكلفة الموجودات المعينةلالستخدام المتوقع أو للبيع تتم رسملتها كجزء 

  .ة األقتراض تتكون تكاليف األقتراض من الفوائد والتكاليف األخري التى تتكبدها المؤسسة فيما يتعلق بعملي .كمصاريف
  

  . ٢٠٠٩يناير  ١تقوم المؤسسة برسملة تكاليف األقتراض لجميع الموجودات المؤهلة والتى بدأ إنشاؤها في أو بعد 
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 تتمة -والسياسات المحاسبية الهامة  أسس اإلعداد ٤

  
  والمعدات واآلالتالعقارات   

التكلفة تشمل المصاريف المرتبطة  .االستهالك وأي انخفاض في القيمةبعد خصم تدرج العقارات واآلالت والمعدات بسعر التكلفة 
تشمل تكلفة الموجودات المشيدة ذاتيًا تكلفة المواد والعمالة المباشرة والتكاليف األخرى المرتبطة مباشرة . مباشرة بشراء الموجودات

  .الستخدام المستهدفوفقًا لبإيصال الموجودات للتشغيل 
 

    :كالتالي المتوقعة أعمارها اإلنتاجية اآلالت والمعدات على أقساط سنوية ثابتة على مدى تستهلك العقارات و 
  

  : اإلنتاجمرافق   -   
  سنة  ١٧٠٧٥  "ب"رأس أبو فنطاس     
  سنة  ٢٠  "١/ب"رأس أبو فنطاس     
  سنة  ١٢  رأس أبو فنطاس أ    
  سنة   ١٢      الوجبة    
  سنة  ١٢      ةالسيلي    
  سنة  ١٢    الدوحة جنوب    
  سنة  ٢٥  تحلية الماء بدخانمحطة     
  سنة  ٢٥  ٢/رأس أبو فنطاس  ب    
  سنوات  ٧ -  ٣  والمعدات المكتبية األثاث والتركيبات  -   
  سنوات  ٤    السيارات  -   
  سنوات  ٤- ٣  "C"الصيانة الدورية   -   

  
ابو ترسمل تكلفة قطع الغيار المبدئية المدرجة تحت قطع غيار رأسمالية مستلمة لصيانة مولدات الغاز التوربينية الثالثة في رأس 

من جانب آخر تستهلك قطع الغيار اإلستراتيجية المستلمة . المحددة للموجودات الناروتستهلك على مدى ساعات  ٢/فنطاس ب
  .بموجب عقد صيانة طويل األجل على مدى فترة العقد. ق.م.من قبل شركة قطر للطاقة ش

  
مل معها عدم لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية يحتيعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات 

في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها يتم تخفيض  .استرداد القيمة الدفترية
  .وهي قيمتها العادلة ناقص التكاليف حتى البيع أو قيمتها في حال االستعمال أيهما أعلى الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها
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 تتمة -والسياسات المحاسبية الهامة  أسس اإلعداد ٤

  
  تتمة -  والمعدات واآلالتالعقارات   

تتم رسملتها وتشطب سابقًا بصورة منفصلة والمحتسبة والمعدات واآلالت المصاريف المتكبدة الستبدال أي جزء من العقارات 
ترسمل المصاريف األخرى الالحقة فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع االقتصادية . القيمة الدفترية للجزء الذي يستبدل

  .المصاريفعند تكبد يتم تحقيق جميع المصروفات األخرى في بيان الدخل . والمعداتواآلالت المستقبلية من العقارات 
  

حقة إذا لزم ديلها للفترات الالعتراجع القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطريقة اإلستهالك ويتم تفي نهاية كل سنة مالية 
  .األمر

    
  األعمال المجمعة والشهرة   

ة يتم قياس تكلفة أى أعمال متملكة بإجمالى المبلغ المحول بالقيم. يتم إحتساب األعمال المجمعة والشهرة بإستخدام طريقة الشراء
في كل أعمال مجمعة يقيس المالك حصة األقلية . العادلة في تاريخ التملك وقيمة حصة األقلية في األعمال التى يتم التملك فيها

تكاليف التملك . فيها بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي موجودات األعمال المستثمر فيها المستثمرفي األعمال 
  .رج المصاريفاإلداريةتحسب كمصاريف وتد المتكبدة

  
عندما تتملك المجموعة أيه أعمال تقوم بتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية المستلمة وفقًا للشروط التعاقدية واألحوال 

  .وهذا يشمل فصل المشتقات الضمنية في العقود األساسية األعمال المتملكة. اإلقتصادية والظروف الخاصة في تاريخ التملك
  

إذا تم تجميع األعمال على مراحل يعاد قياس الحصة الرأسمالية المملوكه سابقًا بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء في األعمال 
  .المتملكة بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

  
يرات الحقة في القيمة العادلة أى مبالغ محتملة يرغب المالك في تحويلها يتم إدراجها بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء، أى تغي

إما في الربح أو الخسارة أو  ٣٩للمبالغ المحتملة الذي يصبح موجودات أو مطلوبات يتم إدراجها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولى 
نهائيًا  إذا تم تصنيف المبالغ المحتملة كحقوق مساهمين يجب أن ال يعاد قياسها حتى يتم تسويتها. كتغير في إيرادات شاملة اخرى

  .في حقوق المساهمين
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  تتمة - والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد    ٤

  
  تتمة – األعمال المجمعة والشهرة

  
الشهرة يتم قياسها مبدئيًا بالتكلفة وهي زيادة إجمالى المبالغ المحولة والمبلغ المدرج لحصة األقلية على صافي الموجودات المحددة 

إذا كانت هذه المبالغ أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المشتراه، يتم إدراج . والمطلوبات المتكبدهالمشتراه 
  .الفرق في الربح أو الخسارة

  
لغرض فحص اإلنخفاض يتم توزيع الشهرة . بالتكلفة ناقص أى خسائر إنخفاض قيمة متراكمة بع التحقق المبدئى يتم قياس الشهرة

مكتسبة ضمن أعمال مجمعة، من تاريخ التملك، على كل وحدات اإليرادات النقدية أو مجموعات وحدات اإليرادات النقدية، والتى ال
  .يتوقع أن تستفيد من تجميع األنشطة، بغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدات

  
ات نقدية يتم إستبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة المتعلقة بالعملية عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة إيراد

يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه . المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من إستبعاد العملية
  .جزء المتحفظ به من وحدة اإليراد النقديالحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة وال

  
  ةالمشترك اتالحصة في المشروع  

للشركة حصص في مشروعات مشتركة وهي شركات تحت إدارة مشتركة حيث تكون لألطراف ترتيبات تعاقد يتم بموجبها إنشاء 
تحقق الشركة حصتها في المشروع المشترك بطريقة النسبة والتناسب . إدارة مشتركة على األنشطة االقتصادية لهذه الشركات

ألغراض التوحيد، وذلك بتضمين حصتها من موجودات ومطلوبات وٕايرادات ومصاريف المشروع المشترك في البنود المماثلة لها 
المالية للشركة  الفترةع المشترك لنفس يتم إعداد البيانات المالية للمشرو . في البيانات المالية للشركة وفقًا لحصتها من كل بند

  .وتجرى التعديالت الالزمة في السياسات المحاسبية غير المتماثلة إذا وجدت. باستخدام نفس السياسات المحاسبية
  

مصاريف واألرباح والخسائر غير المحققة اليرادات و اإلرصدة و األتجرى تعديالت في البيانات المالية الستبعاد حصة الشركة من 
الخسائر من المعامالت يتم إدراجها فورًا إذا كانت . المشتركة في المعامالت بين الشركة والشركات التي تدار بصورة مشتركة

يتم توحيد البيانات . الخسارة تدل على انخفاض في صافي القيمة الممكن تحقيقها لموجودات متداولة أو تدل على انخفاض القيمة
  .لمشروع المشتركال تقوم فيه الشركة بإدارة مشتركة لنسبة والتناسب حتى التاريخ الذي المالية للمشروع المشترك بال
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 تتمة - والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد ٤
  

  االستثمارات في الشركات الزميلة  
مؤسسة تمارس الشركة عليها الشركة الزميلة هي أي . لطريقة حقوق الملكية وفقاً في الشركات الزميلة  الشركةتحتسب استثمارات 

  .تأثيرًا هاماً 
  

بالتكلفة زائدًا التغيرات بعد الشراء في حصة بيان المركز المالي الزميلة في الشركات تدرج االستثمارات في حقوق الملكية وفقًا لمبدأ 
في . الموحد بيان الدخلتدرج حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الزميلة في  .صافي موجودات الشركة الزميلة منالشركة 

ة حصتها من هذه التغيرات وتفصح عنها في بيان شركحالة إدراج أي تغيير مباشر في حقوق مساهمي الشركة الزميلة ، تدرج ال
ة وشركاتها الزميلة شركالناتجة من المعامالت بين الغير المحققة األرباح والخسائر يتم استبعاد  .التغيرات في حقوق المساهمين

  .ة في شركاتها الزميلةشركحصة ال بنسبة
  

هذا الربح يعود إلى مساهمي الشركات الزميلة وبالتالي . الموحد تظهر حصة المجموعة من أرباح الشركات الزميلة في بيان الدخل
  .هو ربح بعد الضريبة

  
وعند الضرورة تجرى التعديالت . مالمستخدمة من قبل الشركة األتستخدم الشركة الزميلة نفس التواريخ إلصدار التقارير المالية 

  .الالزمة في السياسات المحاسبية غير المتماثلة لتلك المتبعة من قبل المجموعة
  

كان ضروريا تحقيق خسارة انخفاض إضافية الستثمار المجموعة في  إذاتقرر المجموعة ما حقوق الملكية بعد تطبيق طريقة 
تقرر المجموعة ما إذا كان يوجد أي دليل موضوعي بأن استثمارها في الشركة بيان المركز المالي في تاريخ . الزميلة شركاتها

وقيمتها الزميلة قد انخفضت قيمتها، فإذا ثبت ذلك تحتسب الشركة قيمة االنخفاض وهي الفرق بين القيمة العادلة للشركة الزميلة 
  .الموحد ويتم إدراج المبلغ في بيان الدخلالدفترية 

  
أي فرق . أي إستثمار محتفظ به بقيمه العادلةعندما تفقد المجموعة تأثيرها على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وٕادراج 

بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لإلستثمار المحتفظ به ومتحصالت اإلستبعاد يتم 
  .لخسارةإدراجه في الربح أو ا

  
  اإليجارات  

تنفيذ  في تاريخ السريان أو ما إذا كان االتفاقيةجوهر االتفاقية تمثل أو تحتوي على إيجار يعتمد على إن تحديد ما إذا كانت 
حتي إذا لم يحدد ذلك الحق  ،االتفاقية يعتمد على استخدام الموجودات المعينة أو أن االتفاقية تحول حق استخدام الموجودات

  .في اإلتفاقية بوضوح
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  تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة     ٤
  

  كمستأجرة الشركة  
  .يتم إدراج مدفوعات اإليجارات التشغيلية في بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار

 

  كمؤجرة الشركة  
تمويلية وتظهر كمدينين بمبلغ جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات يتم تصنيفها كإيجارات  شركةاإليجارات التي تحول فيها ال

إن صافي االستثمار في اإليجار هو إجمالي االستثمار في اإليجار مخصومًا بسعر . يعادل صافي االستثمار في اإليجار
ن فيها الشركة مؤجرة على أساس معدالت عائد ثابتة على تدرج إيرادات اإليجارات التمويلية التي تكو . الفائدة المضمن في العقد

  . تدرج اإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي تحقق فيها. صافي استثمار الشركة في اإليجار التمويلي
  

  الملموسة غير الموجودات  
 ضمن المشتراه الملموسة غير الموجودات تكلفة وتكون. بالتكلفة مبدئياً  تقاس منفصلة بصورة المشتراه الملموسة غير الموجودات

 ناقص بالتكلفة الملموسة غير الموجودات تسجل المبدئي اإلدراج بعد. الشراء تاريخ في كما العادلة القيمة هي مجمعة أعمال
 المرسملة، التطوير تكاليف باستثناء داخليًا، المنتجة الملموسة غير الموجودات. متراكمة انخفاض خسائر وأية متراكـم إطفاء أي
  .فيها تكبدت التي السنة في الموحد الدخل بيان في المصاريف وتدرج ترسمل ال

  

  .محددة غير أو محددة تكون أن إما يقرر الملموسة غير للموجودات اإلنتاجية األعمار  
  

 لتحديد فيها النظر ويعاد االقتصادية اإلنتاجية أعمارها مدى على إطفاؤها يتم المحددة األعمار ذات الملموسة غير الموجودات
 وطريقة اإلطفاء فترة مراجعة تتم. الملموسة غير الموجودات قيمة انخفاض احتمال على دليل فيه يظهر وقت أي في االنخفاض
 األعمار في التعديالت تحتسب. على األقل مالية سنة كل نهاية في اإلنتاجي العمر محددة الملموسة غير للموجودات اإلطفاء
 اإلطفاء فترة بتعديل الموجودات تتضمنها التي المستقبلية االقتصادية المنافع الستهالك المتوقعة الطريقة أو المتوقعة اإلنتاجية

 محددة الملموسة غير للموجودات اإلطفاء مصاريف تدرج. المحاسبية التقديرات في كتغيرات وتعامل أنسب، أيهما الطريقة، أو
  .الملموسة الموجودات  لطبيعة المالئم المصاريف بند في الموحد الدخل بيان في األعمار

  

 فردياً  اإم االنخفاض لتحديد سنوياً  تبارهااخ يتم ، ولكنال تطفأ المحددة غير اإلنتاجية األعمار ذات الملموسة غير الموجودات
 إلقرار وذلك اإلنتاجي العمر محددة غير الملموسة غير للموجودات سنوية مراجعة تتم. النقدية اإليرادات وحدة مستوى على أو

 غير عمر من اإلنتاجي العمر في التغيير تطبيق يتم االستمرارية تقرر لم وٕاذا. محدد إنتاجي عمر بدون الموجودات استمرارية
  .المستقبلية للفترات محدد إلى محدد

  

يتم فياسها كفرق بين صافي عائدات اإلستبعاد والقيمة ر الناشئة من إلغاء تحقيق موجودات غير ملموسة ئاألرباح أو الخسا
  .الدفترية للموجودات وتدرج في بيان الدخل الموحد عند إلغاء تحقيق الموجودات
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 تتمة - والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد   ٤

  
  الموجودات المالية  
  التحقيق والقياس المبدئي  
يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة،  ٣٩الموجودات المالية في نطاق معيار المحاسبة الدولي   

وات كأد مصنفة، أو استثمارات محتفظ بها لالستحقاق، أو استثمارات مالية متاحة للبيع، أو كمشتقات مدينةأو قروض وذمم 
  .المالية عند إدراجها المبدئي موجوداتهاتحـدد المجموعة تصنيف . حسبما يكون مالئماً ، للتحوط في معاملة تحوط فعلية

  
عند إدراج الموجودات المالية مبدئيًا يتم قياسها بالقيمة العادلة زائدًا، في حالة االستثمارات التي ال تكون بالقيمة العادلة خالل   

التي تتطلب تسليم  و المبيعاتالمشتريات أ جميعج في تاريخ المتاجرة تدر  .الربح أو الخسارة، التكاليف المباشرة للمعاملة
، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة )صفقات الطرق العادية(اف بالسوق الموجودات في التاريخ الذي تحدده النظم أو األعر 

  .بشراء أو بيع الموجودات
  

قصيرة األجل وذمم مدينة تجارية وقروض وذمـم مدينـة أخـرى وأدوات ماليـة تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على نقد وودائع 
  .متداولة وغير متداولة ومشتقات أدوات مالية

  
  القياس الالحق  
  :يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تبويبها كالتالي  

  
  الموجودات المالية خالل الربح أو الخسارة

العادلــة خــالل الــربح أو الخســارة علــى مطلوبــات ماليــة محــتفظ بهــا للمتــاجرة ومطلوبــات ماليــة تشــتمل الموجــودات الماليــة بالقيمــة 
تصــنف الموجــودات الماليــة محــتفظ بهــا للمتــاجرة عنــدما يــتم . مصــنفة عنــد اإلدراج المبــدئي كقيمــة عادلــة خــالل الــربح أو الخســارة

ات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسـارة يـتم إدراجهـا الموجود. تملكها لغرض البيع أو إعادة شرائها في المستقبل القريب
  .في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة وتدرج تّغيرات القيمة العادلة في إيرادات التمويل أو تكاليف التمويل في بيان الدخل
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 تتمة - والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد ٤

  
  ةتتم - الموجودات المالية  

  
قامت المجموعة بتقييم موجوداتها المالية المحتفظ بها للمتاجرة لكـي تقـرر مـا إذا كانـت رغبتهـا لبيعهـا فـي المـدى القريـب مـا يـزال 

عنــدما ال تســتطيع المجموعــة بيــع هــذه الموجــودات الماليــة بســبب عــدم نشــاط األســواق وأن رغبــة اإلدارة فــي بيعهــا فــي . مالئمــاً 
إن إعـادة . بصورة كبيرة، قد تختار المجموعة أن تعيد تصنيف هذه الموجودات المالية فـي أحـوال نـادرةالمستقبل المنظور تغيرت 

إن إعـادة . التصنيف إلى قروض وذمم مدينة أو استثمارات متاحة للبيع أو محتفظ بها لألستحقاق تعتمد على طبيعـة الموجـودات
لعادلــة خــالل الـــربح أو الخســارة باســـتخدام خيــار القيمـــة العادلــة عنـــد التقيــيم ال تــؤثر علـــى أي موجــودات ماليـــة مصــنفة بالقيمـــة ا

  .التصنيف
  
  الذمم المدينة  

. الذمم المدينة هي موجودات ماليـة غيـر المشـتقات ذات مـدفوعات ثابتـة أو ممكنـة التحديـد والتـي ال يـتم تـداولها فـي سـوق عاملـة
تحتســب . باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي نــاقص خســارة االنخفــاض بعــد القيــاس المبــدئي، تــدرج هــذه الموجــودات بالتكلفــة المطفــأة

التكلفـة المطفـأة بـأن يؤخــذ فـي االعتبـار أي خصـوم أو رســوم عنـد الشـراء والرســوم أو التكـاليف التـي تعتبـر جــزء مـن سـعر الفائــدة 
سائر الناشئة مـن االنخفـاض فـي بيـان تدرج الخ. يتم إدراج اإلطفاء بالفائدة الفعلية ضمن إيرادات التمويل في بيان الدخل. الفعلي

  .الدخل ضمن تكاليف التمويل
  

  االستثمارات المالية المتاحة للبيع
االسـتثمارات الرأسـمالية المصـنفة متاحـة للبيـع هـي تلـك غيـر . تشتمل االستثمارات المتاحة للبيـع علـى أوراق رأسـمالية وأوراق ديـن

أوراق الـدين فـي هـذه الفئـة هـي تلـك التـي يقصـد . لعادلة خالل الربح أو الخسارةالمصنفة محتفظ بها للمتاجرة أو مصنفة بالقيمة ا
بعـد . االحتفاظ بها إلى فترة زمنية غير محددة والتي قد يـتم بيعهـا عنـد الحاجـة للسـيولة أو عنـد حـدوث تغيـرات فـي أحـوال السـوق

وتـدرج األربـاح أو الخسـائر غيـر المحققـة كـإيرادات شـاملة القياس المبدئي، يعاد قياس االستثمارات المتاحة  للبيع بالقيمة العادلـة 
أخــرى فــي احتيــاطي االســتثمارات المتاحــة للبيــع حتــى إلغــاء تحقيــق االســتثمار، وعنــد ذلــك تــدرج األربــاح أو الخســائر فــي إيــرادات 

بيـان الـدخل فـي تكـاليف  التشغيل األخرى أو يقرر أن االسـتثمار انخفضـت قيمتـه ، وعنـد ذلـك يـتم تحويـل الخسـارة المتراكمـة إلـى
  .التمويل وتحول من احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع
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 تتمة - والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد ٤

  
  تتمة - الموجودات المالية  

  
  تتمة - االستثمارات المالية المتاحة للبيع

عنـدما . مقدرتها ورغبتها في بيعها في المـدى القريـب مـا يـزال مالئمـاً تقّيم المجموعة موجوداتها المتاحة للبيع لتحديد ما إذا كانت 
ال تستطيع المجموعة بيع هذه الموجودات المالية بسبب عدم نشاط األسواق وأن رغبة اإلدارة في بيعها في المستقبل المنظورة قـد 

إن إعادة التصنيف إلى قروض وذمم مدينـه . تغيرت بصورة كبيرة، قد تختار المجموعة أن تبيع هذه الموجودات في حاالت نادرة
مســموح بهــا عنــدما تســتوفي الموجــودات الماليــة تعريــف القــروض والــذمم المدينــة وأن المجموعــة ترغــب وتســتطيع االحتفــاظ بهــذه 

إن إعـادة التصـنيف إلـى فئـة حتـى االسـتحقاق مسـموح بهـا فقـط عنـدما . الموجودات للمستقبل المنظـور أو حتـى تـاريخ االسـتحقاق
  .ترغب المجموعة ولديها االستطاعة في االحتفاظ بها

  
بالنسبة لموجودات مالية مصنفة خـارج فئـة متاحـة للبيـع ، فـإن أي ربـح أو خسـارة مـن تلـك الموجـودات مـدرج فـي حقـوق الشـركاء 

فرق بين التكلفة الجديـدة وأي . يتم إطفاؤه إلى الربح أو الخسارة على مدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام سعر الفائدة الفعلي
إذا تقـرر الحقـًا . المطفأة والتدفقات المتوقعة يتم إطفاؤه أيضًا على مدى العمر المتبقي للموجـودات باسـتخدام سـعر الفائـدة الفعلـي

  .أن الموجودات إنخفضت قيمتها، يتم إعادة تصنيف المبلغ المدرج في حقوق المساهمين إلى بيان الدخل
  

  الموجودات المالية والمطلوبات الماليةإلغاء تحقيق   
  

  الموجودات المالية  
في أي من الحاالت ) أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة(يلغى تحقيق الموجودات المالية   

  :التالية
  

 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، أو  
  حقوقها في استالم تدفقات نقدية من الموجودات أو بالتعهد بدفع التدفقات النقدية المستلمة كاملة قيام المجموعة بتحويل

إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة مخاطر ) أ(بموجب ترتيبات للتمرير و . ودون تأخير كبير إلى طرف ثالث
الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنه قام بتحويل  لم تقم فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع) ب(ومنافع الموجودات أو 
  .السيطرة على الموجودات

  
في حال قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعليًا بجميع المخاطر   

  .باط الشركة بالموجوداتومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات ، يتم إدراج الموجودات بقدر ارت
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 تتمة - والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد ٤
  

  تتمة - إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية  
  

  تتمة - الموجودات المالية   
قياسها على أساس  الموجودات المحول والمطلوبات المقابلة يتم. تدرج المجموعة أيضًا مطلوبات مقابلةفي هذه الحالة أيضًا   

  .يعكس الحقوق وااللتزامات التي إحتفظت بها المجموعة
  

االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة يتم قياسه بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات وأقصى مبلغ   
  .يمكن أن تتوقع المجموعةأن يطلب منها سداده

  

  إنخفاض قيمة الموجودات المالية  
في تاريخ كل بيانات للمركز المالي، تقوم المجموعة بالتقييم لتحديد وجود أي دليل موضوعي بأن موجودات مالية أو مجموعة   

، وفقط إذا  وجد دليل موجودات مالية منخفضة القيمةتعتبر أن موجودات مالية أو مجموعة . موجودات مالية انخفضت قيمتها
وأن لحادث الخسارة تأثير ") حادث خسارة("أكثر وقع بعد التحقيق المبدئي للموجودات  على االنخفاض نتيجة لحادث واحد أو

. على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية للموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية وأنه يمكن تقديرها بصورة موثوقة
مدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تخلف في السداد أو إن دليل االنخفاض قد يشمل مؤشرات بأن المدينين أو مجموعة ال

عدم انتظام سداد الفوائد أو أقساط المبلغ األصلي، أو احتمال دخولهم في إفالس أو إعادة جدولة مالية أخرى  وعندما تشير 
األحوال االقتصادية المرتبطة المعلومات الواضحة بوجود نقص في التدفقات النقدية المستقبلية مثل التغيرات في المتأخرات أو 

  .بالتخلف عن السداد
  

  الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  
دليل موضوعي على االنخفاض ألصل مالي  بالنسبة للموجودات المدرجة بتكلفة مطفأة تقوم المجموعة أوًال بالتقييم لتحديد وجود  

إذا قررت المجموعة أنه ال يوجد دليل موضوعي النخفاض أصل . مةفردي هام وأصول مالية سواء فردية أو جماعية غير ها
مالي يتم تقييمه بصورة فردية، سواء كان هامًا أم ال، تقوم بإدخال األصل في مجموعة أصول مالية ذات مخاطر ائتمانية 

نخفاض والذي يتم إدراج خسارة األصول التي يتم تقييمها فرديًا لتحديد اال. مماثلة ثم تقوم بتقييمها جماعيًا لتحديد االنخفاض
  .انخفاض مقابلها أو يكون إدراجها مستمرًا، ال تدخل ضمن أي تقييم جماعي لتحديد االنخفاض

  

يتم قياس خسارة القرض كفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة إذا وجد دليل موضوعي بأن خسارة إنخفاض قد تكبدت،   
مخصومًا بمعدل الربح األصلي الفعلي ) باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية التي لم تتكبد(الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

سارة انخفاض هو سعر الفائدة الفعلي إذا كان لقرض سعر فائدة متغير ، يعتبر سعر الخصم لقياس أي خ. لألصل المالي
  .الحالي
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 تتمة - والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد ٤

  

  تتمة -الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة   
يستمر تحقيق . تخفض القيمة الدفترية للموجودات خالل استخدام حساب للمخصص ويدرج مبلغ الخسارة في بيان الدخل  

فوائد على القيمة الدفترية المخفضة وذلك باستخدام سعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض إيرادات 
خصص المتعلق متشطب القروض مع ال. تدرج إيرادات الفوائد كجزء من إيرادات التمويل في بيان الدخل. قياس قيمة الخسارة

إذا، في . ادها مستقبًال وأن جميع الضمانات قد حققت أو تم تحويلها إلى المجموعةبها عندما ال يكون هنالك أمل واقعي السترد
سنة الحقة، زادت أو نقصت القيمة المقدرة لخسارة االنخفاض بسبب حادث وقع بعد إدراج قيمة األنخفاض، يتم زيادة أو إنقاص 

ًال استرداد خسارة مشطوبة، يضاف االسترداد إذا تم مستقب. خسارة االنخفاض المدرجة سابقًا وذلك بتعديل حساب المخصص
  .الموحد في تكاليف التمويل في بيان الدخل

  

  متاحة للبيعال االستثمارات المالية  
استثمار مالي أو مجموعة في تاريخ كل بيان للمركز المالي تقوم المجموعة بالتقييم لتحديد وجود دليل النخفاض قيمة   

  .استثمارات مالية
  

االستثمارات الرأسمالية المصنفة متاحة للبيع ، يؤخذ في االعتبار أي انخفاض هام أو مستمر في القيمة العادلة في حالة   
مقارنة بالفترة التي استمرت فيها " المستمر"مقارنة بالتلكفة األصلية لالستثمار و" الهام"يتم تقييم  .لالستثمار إلى أقل من تكلفته
بين تكلفة  وهو الفرق -إذا وجد أي دليل كهذا ، يتم تحويل الخسارة المتراكمة المحتسبة. األصليةالقيمة العادلة أقل من تكلفته 

إيرادات من  -المالي مدرجة سابقًا في بيان الدخلاالستثمار الشراء والقيمة العادلة الحالية ناقص أي خسارة انخفاض لذلك 
ية ال يتم والمتعلقة بأدوات رأسمال الموحد المدرجة في بيان الدخلنخفاض إن خسائر اإل. الموحد إلى بيان الدخلشاملة أخرى 

  .وتدرج الزيادات في قيمتها العادلة بعد االنخفاض مباشرة في إيرادات شاملة أخرى. الموحد عكسها خالل بيان الدخل
  

  المطلوبات المالية  
  

  المبدئي والقياس التحقيق  
، ة العادلـة خـالل الـربح أو الخسـارةيتم تصنيفها كمطلوبـات ماليـة بالقيمـ ٣٩الدولي ية في نطاق معيار المحاسبة ـالمطلوبات المال

ة تصــنيف مجموعــتحــدد ال. كــأدوات تحــوط فــي معاملــة فعليــة، حســبما يكــون مالئمــاً  مصــنفةأو قــروض وتســهيالت، أو كمشــتقات 
زائــدًا مــة العادلــة وفــي حالــة القــروض والتســهيالت تــدرج المطلوبــات الماليــة مبــدئيًا بالقي. مطلوباتهــا الماليــة  عنــد إدراجهــا مبــدئياً 

  .تكاليف االقتراض المباشرة
  

ة على أرصدة دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى وسـحب علـى المكشـوف مـن البنـوك وقـروض وتسـهيالت مجموعتشتمل مطلوبات ال
  .ومشتقات أدوات مالية
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  تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٤
  

  تتمة -  المطلوبات المالية  
  

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

  
األربـاح . سـعر الفائـدة الفعلـي مبعد التحقيق المبدئي ، يتم قياس القروض والتسهيالت التـي تحمـل فوائـد بالتكلفـة المطفـأة باسـتخدا

عمليـة اإلطفـاء بسـعر الفائـدة  إسـتخدامتحقيـق المطلوبـات وكـذلك عـن طريـق  دما يلغـىعنـ الموحـد والخسائر تدرج في بيان الـدخل
ل جـزء كتحتسـب التكلفـة المطفـأة بـأن يؤخـذ فـي األعتبـار أيـة خصـوم أو رسـوم عنـد الشـراء والرسـوم أو التكـاليف التـي تشـ. الفعلي

  .الموحد تمويل في بيان الدخليدرج اإلطفاء بسعر الفائدة الفعلي ضمن تكاليف ال. من سعر الفائدة الفعلي
  

  إلغاء التحقيق  
عندما تستبدل مطلوبات مالية حالية . يلغى تحقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام بالمطلوبات  

لتحقيق المطلوبات  أو أن يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية، يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاءمن نفس المقرض 
  .الموحد يتم تحقيق الفرق في القيمة الدفترية في بيان الدخل. الحالية وتحقيق للمطلوبات الجديدة

    
  انخفاض الموجودات غير المالية

إذا وجد أي . تقوم المجموعة بالتقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موجودات
سنوي لتحديد انخفاض أية موجودات ، تقوم المجموعة بعمل تقدير للمبلغ  اختباركهذا، أو إذا كان ضروريًا إجراء مؤشر 

المبلغ الممكن استرداده من أي موجودات هو القيمة العادلة ألي موجودات ناقصًا التكاليف . الممكن استرداده من الموجودات
ما أعلى، ويتم تحديده لكل موجودات بمفردها، ما لم تكن الموجودات ال تنتج حتى البيع أو قيمتها في حال االستخدام أيه

عندما تزيد القيمة الدفترية ألي . إيرادات نقدية منفصلة بشكل كبير عن إيرادات موجودات أخرى أو مجموعة موجودات أخرى
. ا إلى القيمة الممكن استردادها منهاموجودات عن المبلغ الممكن استرداده، تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم تخفيضه

لقياس القيمة في حال االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم قبل 
يمة العادلة ناقصًا لتحديد الق. الضرائب تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة بالموجودات المعينة

يتم استخدام نموذج تقييم  لم توجد صفقات كهذهالتكاليف حتى البيع، يؤخذ في اإلعتبار الصفقات التى تمت مؤخرًا بالسوق، إذا 
   .وتعزز هذه الحسابات بمضاعفات القيمة وأسعار األسهم المتداولة للشركات التابعة أو مؤشرات أخرى للقيمة العادلة .مالئم
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  تتمة - والسياسات المحاسبية الهامة س اإلعدادأس  ٤

  
  تتمة - انخفاض الموجودات غير المالية 

مل الموجودات التي انخفضت ضمن فئات المصاريف المناسبة لع الموحد تدرج خسائر انخفاض العمليات المستمرة في بيان الدخل
في هذه الحالة يتم إدراج . إيرادات شاملة أخرى، باستثناء العقارات التي أعيد تقييمها سابقًا وتم تحويل إعادة التقييم إلى قيمتها

  .بقيمة أي تقييم سابق إيرادات شاملة أخرىاالنخفاض أيضًا في 
  
يعاد التقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر بأن خسائر  ،بالنسبة للموجودات، بإستثناء الشهرة  

ة بعمل تقدير للمبلغ الممكن مجموعكهذا ، تقوم ال مؤشرإذا وجد . انخفاض مدرجة سابقًا لم تعد موجودة أو تكون قد نقصت
االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة يتم عكس أي خسارة انخفاض مدرجة سابقًا فقط إذا كان هنالك تغير في . استرداده

في هذه الحالة تتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات إلى . الموجودات الممكن استردادها منذ أن أدرجت آخر خسارة انخفاض
د خصم تلك القيمة التي تتم زيادتها ال يمكن أن تتجاوز القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها بع. قيمتها الممكن استردادها

يتم عكس خسارة االنخفاض هذه في بيان . االستهالك لو لم يتم إدراج أي خسارة انخفاض للموجودات في السنوات السابقة
يتم  .ما لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يعامل االنعكاس كزيادة ناتجة من إعادة التقييمالموحد الدخل 

  :أيضًا في تقيم إنخفاض موجودات معينةتطبيق المعايير التالية 
  

 الشهرة 

  .أن قيمتها الدفترية قد تنخفضوعندما تشير األحوال إلى ) ديسمبر ٣١كما في (ار الشهرة لتحديد اإلنخفاض سنويًا بيتم إخت
  

) نقديةيرادات إت أو مجموعة وحدا(يحدد إنخفاض الشهرة عن طريق تقييم المبلغ الممكن إسترداده من وحدة اإليرادات النقدية 
عندما يكون المبلغ الممكن إسترداده من وحدة اإليرادات النقدية أقل من قيمتها الدفترية، يتم إدراج خسارة . التى تتعلق بها الشهرة

  .خسائر اإلنخفاض المتعلقة بالشهرة ال يمكن عكسها في الفترات المستقبلية. إنخفاض 
  
  التحوطمشتقات األدوات المالية ومحاسبة   

أساسًا بتقلبات أسعار الفائدة فيما يتعلق  من المخاطر المرتبطة التحوطتستخدم المجموعة عقود تبادل أسعار الفائدة لغرض 
تدرج هذه المشتقات مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ . بمدفوعات الفوائد على بعض قروض وتسهيالت المجموعة التى تحمل فوائد

عندما تكون القيمة العادلة موجبة مالية يتم تسجيل المشتقات كموجودات . بالقيمة العادلةيعاد قياسها توقيع عقد المشتقات والحقًا 
  .عندما تكون القيمة العادلة سلبيةمالية وكمطلوبات 



  ق.م.الكهرباء والماء القطرية ششركة 
  

   الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

 

 -٣٥- 

   
  تتمة –محاسبية الهامة أسس اإلعداد والسياسات ال    ٤
  

  تتمة -  مشتقات األدوات المالية ومحاسبة التحوط  
  

األرباح أو الخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات والتي تكون غير مؤهلة لمحاسبة التحوط يتم تحويلها مباشرة 
  .الموحد إلى بيان الدخل

  

كتحوطات للتدفقات النقدية عند التحوط لمخاطر التقلبات في التدفقات النقدية إما ألغراض محاسبة التحوط يتم تصنيف التحوطات 
بسبب خطر معين يرتبط بالموجودات أو المطلوبات المدرجة أو صفقة متوقعة أو بسبب مخاطر العمالت األجنبية في ارتباط 

  .مؤكد غير مدرج
  

فقة التحوط التي ترغب المجموعة في تطبيق محاسبة التحوط عليها رسميًا بتحديد وتوثيق ص المجموعةفي بداية عقد التحوط تقوم 
يشمل التوثيق تحديد أداة التحوط، والمعاملة المحوطة، وطبيعة . دف وٕاستراتيجية إدارة المخاطر من الدخول في معاملة التحوطـوه

عرض للتغيرات في القيمة العادلة بتقييم فعالية أدوات التحوط لتعويض الت المجموعةالمخاطر  المتحوط ضدها، وكيف تقوم 
يتوقع أن تكون هذه التحوطات عالية الفعالية في تحقيق . للمعاملة المحوطة أو التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر المتحوط ضدها

اليتها العالية يتم تقييم التحوطات بصورة مستمرة لضمان استمرار فعو تعديالت تعويضية في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ، 
  .فترات المالية المتعلقة بهاالطوال 

  
   تحوطات التدفق النقدي  

الجزء الفعال من ربح أو خسارة اداة التحوط يتم إدراجه مباشرة كايرادات شاملة أخرى في إحتياطي تحوطات التدفق النقدي، 
  .في بيان الدخل الشاملبينما يدرج أى جزء غير فعال فورًا 

  

 بمدفوعات الفائدة على قروض عقود لتبادل الفائدة تستخدمها للتحوط لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة المتعلقة المجموعة لديها
  .وتسهيالت معينة للمجموعة

  
بيان الدخل الشامل عندما تؤثر معاملة التحوط على الربح أو الخسارة، إلى  حويلهاتالمبالغ المدرجة كإيرادات شاملة أخرى يتم 

عندما يكون البند المحوط هو . ج اإليرادات المالية أو المصروفات المالية المحوطة أو عندما تتم مبيعات متوقعةعندما تدر  مثل
تكلفة موجودات غير مالية أو مطلوبات غير مالية، يتم تحويل المبالغ المدرجة كإيرادات شاملة أخرى إلى القيمة الدفترية 

  .ليةالمبدئية للموجودات أو المطلوبات غير الما
  

، يتم تحويل مجموع األرباح أو الخسائر المدرجة سابقًا في حقوق فقة المنتظرة أو اإللتزام المؤكدالصمتوقعًا حدوث عد يإذا لم 
إذا تم بيع أداة التحوط أو إنتهت أو تم إنهاؤها أو ممارستها بدون إحالل أو تجديد أو إذا . المساهمين إلى بيان الدخل الشامل

يف كتحوط، فإن أى أرباح أو خسائر متراكمة مدرجة سابقًا في إيرادات شاملة أخرى تظل في إيرادات شاملة تم إلغاء التصن
    .اإللتزام المؤكد في الربح أو الخسارةأخرى حتى ينعكس تأثير الصفقة المنتظرة أو 



  ق.م.الكهرباء والماء القطرية ششركة 
  

   الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

 

 -٣٦- 

   
  تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة     ٤
 

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

 : كالتاليلى موقعه و شكله الحالي إكل منتج حتى وصوله 

  
  .تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح للتكلفة  -   الكيماوية والمستهلكة   قطع الغيار والمواد  

  
  .القيمة الممكن تحقيقها بناء على سعر البيع التقديري ناقصًا أي تكاليف أخرى متوقع صرفها حتى إتمام الصنع والبيعيحدد صافي 

  
  المدينون  

يتم تقدير مخصص .  استقطاع مخصص مقابل المبالغ التي يتوقع عدم تحصيلها بعـد قيمة الفواتيريتم قيد المدينين  بصافي 
يكون هناك ال عندما وتشطب الديون المعدومة . للمبالغ المشكوك في تحصيلها عندما ال يكون محتمًال تحصيل المبالغ بالكامل

 .احتمال الستردادها

  
  والنقد لدى البنوكاألرصدة   

ودائع قصيرة األجل مستحقة خالل ثالثة أشهر أو و صدة لدى البنوك أر كون من نقد في الصندوق و والنقد تتلدى البنوك األرصدة 
 .أقل

  
  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  

والخدمات التي تم الحصول عليها ، سواء استلمت فاتورة المورد أم لم مستقبًال عن البضائع يتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع 
  .تستلم

  
  المخصصات  

ناشئ من أحداث سابقة، وعندما يكون محتمًال سداد المجموعة على ) قانوني أو حكمي(مخصصات عند وجود التزام  تكوينيتم 
  .بصورة موثوقةتكاليف هذا االلتزام بمبالغ محددة 
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 -٣٧- 

   
  تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة     ٤
  

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

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

  
تحتسب المساهمة كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين . مساهمات للهيئة العامة للتقاعد بالنسبة للموظفين القطريين تدفع الشركة

 .إن التزامات الشركة محددة بهذه المساهمات والتي تدفع عند استحقاقها. القطريين

  
  العمالت األجنبية  

بالمجموعة، وهي العملة السائدة في البيئة االقتصادية  العملة المستخدمة للعمليتم إعداد البيانات المالية باللایر القطري وهو 
وكل مؤسسة تابعة للمجموعة تحدد عملتها للعمل، ويتم قياس . ق.م.األساسية التي تعمل فيها شركة الكهرباء والماء القطرية ش

بالعمالت األجنبية بأسعار التي تتم  المعامالتتدرج . البنود المضمنة في البيانات المالية لكل مؤسسة باستخدام تلك العملة
إلى اللایر القطري كما تحول الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية . المعاملةالصرف السائدة وقت إجراء 

في بيان ن عمليات التحويل متدرج جميع الفروقات الناتجة . بيان المركز الماليفي تاريخ  لعملة العمل بأسعار الصرف السائدة
البنود غير النقدية المقيمة بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في تاريخ . الموحد الدخل

والبنود غير النقدية المقيمة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة في . المعاملة األولى
 .لقيمة العادلةالتاريخ الذي حددت فيه ا

   
  القيمة العادلة 

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

  
قد تشمل هذه التقنيات . تقنيات مالئمة للتقييم، 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 استخدام آخر صفقات تمت 
  .المخصومة أو نماذج تقييم أخرى مناسبة

  
 .رى حول كيفية قياسهاختحليًال للقيم العادلة لألدوات المالية وتفاصيل أ ٤٠يبين اإليضاح 
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   الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

 

 -٣٨- 

   
  األعمال تجميع  ٥
  

  ٢٠١٠ عام في التملك  
  

                ق .م.المحدودة ش رأس لفان للتشغيل شركة في تملك  ٥/١  
م .م.لفان للتشغيل ذراس  AESفي شركة  صويتإضافية من أسهم الت ٪٧٠ المجموعة امتلكت ٢٠١٠أكتوبر  ٢٠ في  

محطات  وتشغيل وصيانة وتطوير في إدارةم .م.رأس لفان للتشغيل ذ AESشركة  تعمل. وأصبحت لها ملكيه كاملة
  . المحاسبية الشراء طريقة باستخدام التملك احتساب تم لقد .في قطر الكهرباء وتحلية المياه إنتاج

  
مباشرة  م.م.رأس لفان للتشغيل ذ AES بشركة الخاصة المحددة والمطلوبات للموجودات المؤقتةالعادلة  القيمة يلي فيما  

  :التملك قبل
  

العادلة  القيم 
المؤقتة في تاريخ 

 التملك

 قطري لایر ألف 
  

  الموجودات

 ٢,٨٠١  والمعدات اآلالت
 ٣١,٧٠٩ البضاعة
 ٣٤,٦٢٩ مقدماً  المدفوعة والمصاريف المدينون

 ١١٧,٦٥٧ للنقد المماثلة والبنود النقد
  

 ١٨٦,٧٩٦ 
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  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

 

 -٣٩- 

   
  تتمة - األعمال تجميع  ٥
  

  تتمة – م.م.شركة رأس لفان للتشغيل ذ في تملك  ٥/١  
  
  

المؤقتة  القيمة 
في تاريخ  
 اإلستحواذ

 قطري لایر ألف 
  

   المطلوبات

 ٦,٥٤١ للموظفين الخدمة مكافأة
 ٣٤,٩٧٢دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

  

 ٤١,٥١٣ 
  

 ١٤٥,٢٨٣مجموع صافي الموجودات بالقيمة العادلة المؤقتة
    

 ١٠١,٦٩٨المملوكة الموجودات صافي
     -      اإلستحواذ من الناشئة الشهرة

   
 ١٠١,٦٩٨ األعمال تجميع تكلفة صافي

  
  
  

 :اإلستحواذ عند ستلمالم النقدي التدفق صافي

 ١١٧,٦٥٧التابعة الشركة مع المستلم النقد صافي
 )١٠١,٦٩٨( المدفوع النقد

  
 ١٥,٩٥٩ 

  
  .)١٣أنظر اإليضاح (٢٠١٠أكتوبر  ٢٠لایر قطري للفترة حتى مليون  ٨,٧٠بلغت الحصة من أرباح ما قبل التملك   

  

ديسمبر  ٣١م في أرباح المجموعة للسنة المنتهية في .م.رأس لفان للتشغيل ذ  AESتاريخ التملك لم تساهم شركة ذمن  
٢٠١٠.  

  
  .٢٠١٠نوفمبر  ٧م إعتبارًا من .م.إسمها إلى شركة رأس لفان للتشغيل ذ التابعةلقد غيرت الشركة   
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  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

 

 -٤٠- 

   
  تتمة – األعمال تجميع  ٥
 

                ق.م.المحدودة ش طاقةرأس لفان لل شركة في تملك  ٥/٢  
المحدودة  طاقةفي شركة راس لفان لل ويتإضافية من أسهم التص ٪٥٥ المجموعة امتلكت ٢٠١٠أكتوبر  ٢٠ في  

تطوير وتملك وتشغيل وصيانة ق في .م.شالمحدودة  طاقةتعمل شركة رأس لفان لل. ٪٨٠واصبحت ملكيتها ق .م.ش
  . المحاسبية الشراء طريقة باستخدام التملك احتساب تم .محطة كهرباء وتحلية مياه في قطر

    
  .المؤقتة لقد قررت المجموعة أن تقيم حصة األقلية في الشركة التابعة بالقيمة العادلة  

  
ق .م.المحدودة ش طاقةللرأس لفان في شركة  الخاصة المحددة والمطلوبات للموجودات المؤقتةالعادلة  القيمة يلي فيما  

  :التملك قبلمباشرة 
  

  

العادلة  القيم 
المؤقتة في تاريخ 

 اإلستحواذ

 قطري لایر ألف 
  

  الموجودات

 ٥٦٦  والمعدات اآلالت
 ٢,٢٦٠,٢٨٨ إيجارات تمويلية مدينةا

 ١٠٣,٧١٠ مقدماً  المدفوعة والمصاريف المدينون
 ٩٧,٧٩٢ للنقد المماثلة والبنود النقد

  

 ٢,٤٦٢,٣٥٦ 



  ق.م.الكهرباء والماء القطرية ششركة 
  

   الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

 

 -٤١- 

   
  تتمة - األعمال تجميع  ٥
  

  تتمة – ق.م.للطاقة المحدودة ش شركة رأس لفان في تملك ٥/٢  
  
  

المؤقتة  القيمة 
في تاريخ  كما 

 اإلستحواذ
 قطري لایر ألف 
  

   المطلوبات

١,٢٩٤,٢٢١قروض وتسهيالت تحمل فوائد
 ٩٧,٠١٤دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

  

 ١,٣٩١,٢٣٥
  

١,٠٧١,١٢١مجموع صافي الموجودات بالقيمة العادلة المؤقتة
  ١٨١,٧٤٥  حصة األقلية إستنادًا إلى القيمة العادلة المؤقتة

    
 ٥٨٩,١١٦المستحوذ عليها  الموجودات صافي
 ١٠٨,٧٩٨اإلستحواذ نع الناشئة الشهرة

   
 ٦٩٧,٩١٤ األعمال تجميع تكلفة

  
  
  

 :اإلستحواذ عند النقدي التدفق صافي

 ٩٧,٧٩٢التابعة الشركة مع المستلم النقد صافي
 )٦٩٧,٩١٤( المدفوع النقد

  
 )٦٠٠,١٢٢( 

  
  ).١٣أنظر إيضاح (  ٢٠١٠أكتوبر  ٢٠مليون لایر قطرى حتى  ٢٣,٢٥الحصة في أرباح ما قبل التملك مبلغ  بلغت  

  
لایر مليون  ٢٠,١٦ق في أرباح المجموعة بمبلغ .م.منذ تاريخ التملك ساهمت شركة رأس لفان للطاقة المحدودة ش  

   .٢٠١٠ديسمبر  ٣١قطرى وذلك للسنة المنتهية في 
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   الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

 

 -٤٢- 

   
  المبيعات    ٦

    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

        :المبيعات تمثل اإليرادات من إمدادات
  ١,٥١٥,٥١٦    ١,٨٠١,٠٢٧  الكهرباء -
  ٩٣١,٢٩٤    ١,١١٠,٧٣٩  الماء -

        :)٢٠إيضاح (إيرادات من إيجارات اآلالت 
  ١٥٠,٣٧٤    ١٤٨,٣٩٠  ق.م.شركة قطر للطاقة ش -
  ٥٣,٦٨٤    ٢٣١,٨٨٠  ق .م.ش شركة مسيعيد للطاقة المحدودة -
  -    ١٠٢,٣٠١  شركة رأس قرطاس للكهرباء المحدودة -
  -    ٣٥,٨٩٧  ق.م.ش شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة -
        
  ٢,٦٥٠,٨٦٨    ٣,٤٣٠,٢٣٤  

  
  تكاليف المبيعات     ٧

    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٧٢٦,٧٥١    ٨٦٨,٢٥٤  تكلفة الغاز المستهلك
  ٤٠٦,٧٩١    ٤٥٣,٩٧٩  )١٦إيضاح (استهالك 

  ١٧٥,٨٧٦    ٢٠٣,٠٧٩  قطع غيار وكيماويات ومواد مستهلكة
  ١٦٩,٢٤٤    ١٩٨,٠١٧  )١٤إيضاح (تكاليف الموظفين 

  ١٨,٩٥٤    ٩٣,٧٦٥  الغاز دفع قيمةتكلفة اخذ أو 
  ٣٧,٧٩٣    ٧٤,٤٢٣  مصاريف أخرى

        
  ١,٥٣٥,٤٠٩    ١,٨٩١,٥١٧  
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 -٤٣- 

   
  واإلدارية المصاريف العمومية  ٨

    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٦٣,٩٣٢    ٦٤,٢٩٥  )١٤إيضاح (تكاليف الموظفين 
  ٢٣,٦٣٣    ١٩,١٤٠  الحركةمخصص لقطع الغيار بطيئة 

  ١٢,٦٦٥    ١٧,٧٤٧  التأمين
  ١١,٧٠٠    ١١,٧٠٠  مكافآت مجلس اإلدارة 

  ١,٨٦٥    ٨,٨٢٧  )١٦إيضاح (استهالك 
  ١٣,٩٥٩    ٩,٣٠٤  مصاريف التوظيف والتدريب

  ١٢,٣٨٥    ٨,٦٦٧  أتعاب مهنية 
  ٣,١٣١    ٣,٢٥١  اإليجار

  ٢,٦٥٥    ٣,٩١٥  مصاريف اإلعالنات والعالقات العامة
  ٣,٠٧٤    ١,٧٥٢   في تحصيلهامخصص إليرادات قيد التفاوض والديون المشكوك 

  ١,٤٦٧    ١,٨٢١  هاتف وبريد
  ١,٣٣٩    ١,٥٥٦  تبرعات

  ١,٠٠٧    ١,٨٧٤  إصالحات وصيانة
  ١,٢١٨    ١,١٣٨  مصاريف مكتبية

  ٧٦١    ٨٣٨  إشتراكات وتراخيص
  ٧,٧١٣    ١٠,٨٢٧  مصاريف أخرى

        
  ١٦٢,٥٠٤    ١٦٦,٦٥٢  
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 -٤٤- 

   
  أضرار مقررة لكهرماء  ٩

    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  حصة من األضرار المقررة المتعلقة بشركة مسيعيد للكهرباء 
  ٥٨,٢١٦    ٥٧,٦٥٧  )١(المحدودة    

  ٢٢,٦٤١    ٥٦,٢٠٢  )٢(إضرار مقررة مستحقة لكهرماء 
        
  ٨٠,٨٥٧    ١١٣,٨٥٩  

  
 وشركة قرطاس للكهرباء المحدودة  نشأت حصة المجموعة من األضرار المقررة من مسيعيد للكهرباء المحدودة )١(

 .في االلتزام بتواريخ إنتاج الكهرباء ونتج عن ذلك تأخير في اإلمداد فشلهماالمستحقة لكهرماء 

 

عن رأس أبو ) مليون لایر قطري ٢٢:  ٢٠٠٩(مليون لایر قطري  ٤٨تتضمن األضرار المقررة المستحقة لكهرماء مبلغ  )٢(
وكذلك . للفشل في بدء اإلنتاج في التاريخ المحدد ، والذي نتج عنه تأخير في إمدادات الكهرباء والماء ١/أفنطاس 

لعدم تحقيق المستوى  ١عن رأس أبو فنطاس ) مليون لایر قطري ٠,٦٤:  ٢٠٠٩(مليون لایر قطري  ٨,٢تتضمن مبلغ 
  .خالل السنة الكهرباء نتاجإالمطلوب من 

  
  تكاليف التمويل  ١٠

    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ١٨٢,٦٨٢    ٣٤٩,٥٨٣  فوائد مدفوعة للبنوك
  ٧,٨٤٥    ١٠٨,١٦٩  فوائد مدفوعة ألطراف أخرى

  ٣,٩٣٩    ٧,٨٦٦  رسوم بنكية
        
  ١٩٤,٤٦٦    ٤٦٥,٦١٨  
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 -٤٥- 

   
  إيرادات متنوعة  ١١

    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ١٢,٣٠٩    ٢١,٤٥٦  )١(عكس زيادة في مخصص 
  -    ٣,٦٤٥  )٢(مطالبات تأمين 

  -    ٦,١٤٤  ومواد أخرى سكراب ابيع 
  -    ٤,٤٩٥  ربح محقق من تحويل عمالت أجنبية

  ٢,٧٣٦    ٣٤,٦٦٧  )٣(إيرادات أخرى 
        
  ١٥,٠٤٥    ٧٠,٤٠٧  

  
 
، علق بتدريب الموظفين، والكهرباءادة في مخصصات تتـزي .ق.م.وحصتها في شركة قطر للطاقة ش ةمجموععكست ا )١(

 .ومصاريف فوائد، وأضرار مقررة سجلت في سنوات سابقة

السنوات السابقة عن حادث حريق ـ محطة مبلغ الذي أستلمته الشركة خالل السنة عن التعويضات في باليتعلق هذا  )٢(
 .الوجبة

شركة راس قرطاس للكهرباء المحدودة للتعويض المستلم  ،اإليرادات األخرى تشمل الحصة التناسبية من مشروع مشترك )٣(
 :من مقاول األعمال اإلنشائية عن التالي

خسارة إيرادات وتكاليف إضافية نتيجة الستبدال توربين الغاز بعد إنجاز ميرست باور، إلجراء إصالحات لألضرار   ) أ(
 . مليون لایر قطري ٢٣,٣بقيمة المحطة التى حدثت خالل تشغيل 

  .مليون لایر قطري ٨,٠١من مرحلة األرياش بسبب مشكلة الحصى خالل التشغيل، وتبلغ دائمة خسارة تصميمية    ) ب(
  

  حصة من إيرادات الفوائد للشركات المشتركة   ١٢
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  

  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٥٠,٢٣٧    ٤٤,٠٦٠  فوائد مكتسبة من دين ثانوي ناقص تعديالت بين الشركات
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 -٤٦- 

   
  حصة من أرباح شركات زميلة   ١٣

    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ١٣,١٧٥    ٨,٦٩٨  م.م.ايه إى اس رأس لفان للتشغيل ذ شركة
  ٣٣,٤٤٤    ٢٣,٢٤٨  ق.م.المحدودة ش طاقةشركة رأس لفان لل

        
  ٤٦,٦١٩    ٣١,٩٤٦  

  
م وبنسبة .م.شركة ايه إى اس رأس لفان للتشغيل ذ% ٧٠قامت الشركة بشراء حصة إضافية بنسبة  ٢٠١٠أكتوبر  ٢٠في 
تملك الحصص هذه أعطى الشركة حقوق السيطرة على الشركتين  إن .ق.م.المحدودة ش طاقةفي شركة رأس لفان لل ٪٥٥

   .)٥أنظر اإليضاح ( تابعة  اتوبالتالى أصبحت شرك
  

  .٢٠١٠أكتوبر  ٢٠الزميلتين تمثل أرباح ما قبل التملك للفترة حتى الشركتين إن الحصة من أرباح 
   

  ربح السنة  ١٤
  :ربح السنة بعد تحميل المصاريف باألتييظهر   

  
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  

  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

        :تكاليف الموظفين
  ٢٠٥,١٦٣    ٢٢٥,٣٥٤  مرتبات وأجور ومكافآت

  ٨,٩٣٨    ١١,٣٩٨  ) ٣٢إيضاح (مخصص لمكافأة نهاية الخدمة 
  ٣,٩٦٦    ٤,١٦٠  مخصص للمساهمة في صندوق التقاعد للقطريين

  ١٥,١٠٩    ٢١,٤٠٠  منافع أخرى
        
  ٢٣٣,١٧٦    ٢٦٢,٣١٢  
        

        :تم توزيع تكاليف الموظفين في بيان الدخل الموحد كالتالي
  ١٦٩,٢٤٤    ١٩٨,٠١٧  )٧إيضاح (تكلفة المبيعات 

  ٦٣,٩٣٢    ٦٤,٢٩٥  )٨إيضاح (المصاريف العمومية واإلدارية 
        
  ٢٣٣,١٧٦    ٢٦٢,٣١٢  
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 -٤٧- 

   
  للسهم األساسي الربح  ١٥

  :يحتسب الربح األساسي للسهم بتقسيم صافي الربح على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كالتالي   
  

    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )معدلة(      
        

  ٩٤٤,٨٧٤    ١,١٦٢,٨٣٣  )الف لایر قطري(للمساهمين في الشركة األم ربح السنة 
        

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

  ٩,٤٥    ١١,٦٣  )لایر القطري(للسهم  والمعدلالربح األساسي 
  

للسهم يعادل الربح األساسي  المعدلوعليه فإن الربح . ال توجد أي أسهم يمكن أن تكون مخففة قائمة في أي وقت خالل السنة  
  .للسهم
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 -٤٨- 

  
  معداتالو الت اآلو عقارات ال  ١٦

  
  

    إنتاجمرافق 
أثاث وتركيبات 
    سيارات  ومعدات مكتبية

  فحص
"C”   

قطع غيار 
   رأسمالية

أعمال رأسمالية 
  المجمـوع    قيد التنفيذ

  الف    الف    الف    الف    الف    الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  

                            
                            :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  إعادة تصنيف / تحويالت

  )٥,٧٠٧,٢٠٠(    )٥,٧٠٧,٢٠٠(    -    -    -    -    -  تحويل إلى إيجارات تمويلية مدينة
  )٢٦,٩٢٨(    -    -    )٢٦,٤٦٩(    )٧٤(    -    )٣٨٥(  استبعادات

                            
  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(  لالستبعادات

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

  ٥,٩٧٤,١٠٠    ٤٤٦,٠٩٩    ١٠٨,٣٣٤    ١٢٥,٥١٨    ٣,٩٠٩    ١٠,٤٠٣    ٥,٢٧٩,٨٣٧  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الدفترية في  القيمةصافي 
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 -٤٩- 

   
  تتمة - معداتالو واآلالت عقارات ال  ١٦

  
  

    مرافق إنتاج
أثاث وتركيبات 
    سيارات  ومعدات مكتبية

  فحص
"C”   

قطع غيار 
   رأسمالية

أعمال رأسمالية 
  المجمـوع    التنفيذقيد 

  الف    الف    الف    الف    الف    الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  

                            
                            :التكلفة 

  ١١,٥٩٩,٣٣٣    ٥,٠٤٠,١٣١    ١٠٩,٦٣٥    ١٥٣,٩٤٦    ٣,٢٨٨    ١٧,٢٣٤    ٦,٢٧٥,٠٩٩  ٢٠٠٩يناير  ١في 
  ٤,٠٥٠,٣٦٤    ٤,٠١٥,١٩٣    ١٥,٧١٧    -    ١,٨٥١    ١,٩٣٩    ١٥,٦٦٤  إضافات
  -    )١١٩,٨٠٧(    )٥,١٣٤(    ١٠٠,٣٩١    ١٠٨    ١٠٣    ٢٤,٣٣٩  إعادة تصنيف/ تحويالت

  )٢,٣١٢,١٢٩(    )٢,٣١٢,١٢٩(    -    -    -    -    -  تحويل إلى إيجارات تمويلية مدينة
  )٤٧,٦٥٨(    -    -    )٤٧,٤٥٣(    )٥٣(    -    )١٥٢(  استبعادات

                            
  ١٣,٢٨٩,٩١٠    ٦,٦٢٣,٣٨٨    ١٢٠,٢١٨    ٢٠٦,٨٨٤    ٥,١٩٤    ١٩,٢٧٦    ٦,٣١٤,٩٥٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
                            

                            :االستهالك 
  ٢,٢٦٥,٢٦٩    -    ٢٠,٤٤٩    ٦٠,٩٨٥    ١,٥٢٠    ١٢,٠١٤    ٢,١٧٠,٣٠١  ٢٠٠٩يناير  ١في 

  ٤٠٨,٦٥٦    -    ٢,٥٦٢    ٧٢,٠٤٨    ٨٢١    ١,٩٢٥    ٣٣١,٣٠٠  االستهالك للسنة
  -    -    )٣٠(    -    ٢٣    ٧    -  إعادة تصنيف/تحويالت

  )٤٧,٦٣٩(    -    -    )٤٧,٤٥٣(    )٣٤(    -    )١٥٢(  لالستبعادات
                            

  ٢,٦٢٦,٢٨٦    -    ٢٢,٩٨١    ٨٥,٥٨٠    ٢,٣٣٠    ١٣,٩٤٦    ٢,٥٠١,٤٤٩  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
                            

  ١٠,٦٦٣,٦٢٤    ٦,٦٢٣,٣٨٨    ٩٧,٢٣٧    ١٢١,٣٠٤    ٢,٨٦٤    ٥,٣٣٠    ٣,٨١٣,٥٠١  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الدفترية في  القيمةصافي 
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-٥٠- 

  
  تتمة - معداتالو واآلالت عقارات ال  ١٦

إلى ) الوجبة والسيليه والدوحة جنوب(ومحطات توليد الطاقة " أ"بو فنطاس أحولت الملكية القانونية لمحطات رأس  )١(
وفقًا لشروط هذه االتفاقية ال تستطيع الشركة بيع أي من هذه المحطات أو . اتفاقية الشراء مع كهرماءعند توقيع الشركة 

  ).) ١( ٣٠إيضاح (التصرف فيها حتى تسدد قيمة البيع بالكامل 
  

. ةحولت الملكية القانونية لمحطة تحلية المياه بدخان من قطر للبترول إلى الشركة بموجب توقيع اتفاقية شراء المحط )٢(
 ٣٠إيضاح (وفقًا لشروط االتفاقية ال تستطيع الشركة بيع المحطة أو التصرف فيها إلى أن تسدد قيمة البيع بالكامل 

)٢ (.(  
  

 Inspection" (C"تتم رسملتها تحت فحص " C"التكاليـف المتكبـدة على مرافق اإلنتاج وفقًا لبرنامج الفحص والصيانة  )٣(
"C .(" التكاليف المتكبدة على . سنوات ٤ - ٣بعمر إنتاجي تقديري ترسمل هذه التكاليف وتحتسب كموجودات مستقلة

هذه ترسمل عند إكمال أعمال الفحص والصيانة . قيد التنفيذ يتم إدراجها ضمن أعمال رأسمالية قيد التنفيذ" C" فحص
  ".C" فحصبند تحت التكاليف 

  
سنة اعتبارًا  ٥٠مؤجرة للشركة من قبل الحكومة بدون مقابل لمدة " ب"محطة رأس أبو فنطاس األرض التي تقع عليها  )٤(

  .٢٠٠١لسنة  ٢٤وذلك بموجب المرسوم األميري رقم  ١٩٩٠يوليو  ٥من 
  

س أبو فنطاس أ أتقع عليها محطة ر لم يصدر حتى اآلن مرسوم أميري يمنح الشركة امتيازًا الستخدام األرض التي  )٥(
  .)٢أنظر اإليضاح ( قمار الصناعيةاألومحطات 

  
سنة من  ٢٥األرض التي تقع عليها محطة تحلية المياه بدخان تم تأجيرها للشركة من قبل مؤسسة قطر للبترول لمدة  )٦(

  .تاريخ شراء المحطة
  
  :كاألتي الموحد  تم توزيع قسط االستهالك في بيان الدخل )٧(

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٤٠٦,٧٩١    ٤٥٣,٩٧٩  )٧إيضاح (تكلفة المبيعات 
  ١,٨٦٥    ٨,٨٢٧  )٨إيضاح (مصاريف عمومية وٕادارية 

        
  ٤٠٨,٦٥٦    ٤٦٢,٨٠٦  
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ق وشركة مسيعيد للطاقة المحدودة .م.شركة قطر للطاقة ش(االستثمارات في شركات المشاريع المشتركة   ١٧

  )المحدودةوشركة رأس قرطاس للطاقة 
  

 تعكس المبالغ التالية، على أساس التجميع بعد التعديالت بين الشركات، حصة الشركة النسبية من موجودات ومطلوبات  
  :في هذه البيانات المالية والمضمنة ٢٠٠٩و  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في شركات المشاريع المشتركة  وٕايرادات ومصروفات

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف  
  لایر قطري    قطريلایر   

       
  ٥٨٨,٩٢٧    ١,٣٤٧,٨٧٧  موجودات متداولة

  ٧,١٣٣,٣٩٧    ٨,٥٤٠,٠٩٢  موجودات غير متداولة
  )١,٤٩٣,٤٢٢(   )٢,٣٢٤,٣٦٧(  مطلوبات متداولة

  )٧,١١٠,٦٢٨(   )٨,٥٨١,٣٨٩(  مطلوبات غير متداولة
        
  )٨٨١,٧٢٦(   )١,٠١٧,٧٨٧(  

       
  ٤٨٤,٩٤٤    ١,٠٩٤,٠٣٣  اإليرادات

  )٢٤٩,٩٢٨(    )٥٥٧,٥٤٠(  تكلفة المبيعات
  ١٨,٨٠٤    ١٥٧,٦٨١  إيرادات أخرى

  )٧٩,٠٥٣(    )٩٠,٣٣٧(  مصاريف إدارية
  )١١٤,٢٤٥(    )٣٤٣,١٦٤(  تكاليف تمويل

        
  ٦٠,٥٢٢    ٢٦٠,٦٧٣  ربح السنة

  
  استثمارات في شركات زميلة  ١٨

  :االستثمارات التالية في شركات زميلة الشركة لديها   
  

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 

 الف  الف 
بلد 

 التأسيس
نسبة 
 لایر قطري  لایر قطري الملكية

    
 ٣٤,٨٨٦  - ٪٣٠ قطر  م ٠م٠تشغيل راس لفان المحدودة ذ )AES( شـركـة

 ٢١٢,٤٥٢  - ٪٢٥ قطر  المحدودة طاقةشركة راس لفان لل
    
 -  ٢٤٧,٣٣٨ 
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  تتمة -استثمارات في شركات زميلة   ١٨

  :إيضاحات  
  

ي إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير محطات توليد الكهرباء فم  ٠م٠المحدودة ذللتشغيل رأس لفان ) AES(شركة  تعمل )١(
  .وتحلية المياه في قطر

  
  .وصيانة محطة توليد كهرباء وتحلية مياه في قطري تطوير وتملك وتشغيل فالمحدودة  طاقةشركة رأس لفان لل تعمل )٢(

  
هاتين الشركتين الزميلتين، وبذلك حصلت الشركة على  فيفية قامت الشركة بشراء حصص إضا ٢٠١٠أكتوبر  ٢٠في  )٣(

 .)٥اإليضاح (الملكية الفعلية وعليه تصبحان شركات تابعة 

  
 أكتوبر ٢٠المنتهية في  فترةمليون لایر قطري لل ٢٣,٢٥بلغت حصة الشركة في أرباح شركة كهرباء رأس لفان المحدودة  )٤(

تشغيل رأس  AES وبلغت حصة الشركة في أرباح شركة). مليون لایر قطري ٣٣,٤٤:  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١( ٢٠١٠
مليون لایر  ١٣,١٨:  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١( ٢٠١٠ أكتوبر ٢٠المنتهية في  فترةمليون لایر قطري لل ٨,٧٠لفان المحدودة 

  .)١٣و  ٥أنظر اإليضاحين ( ٢٠١٠أكتوبر  ٢٠ في هيةتتمثل هذه المبالغ أرباح ما قبل التملك للفترة المن )قطري
  

لشركة رأس ) عقود تبادل أسعار الفائدة(حصة الشركة في التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية تظهر  )٥(
 الدخل الشاملفي بيان ) مليون لایر قطري ١٨,٧٨:  ٢٠٠٩(مليون لایر قطري  ١٢١,١٧المحدودة وقدرها للطاقة لفان 
  .الموحد

  
مليون لایر  ٤,٥٦ قيمةبالصافي بعد حصة الشركة من توزيعات األرباح النقدية بفي الشركات الزميلة تظهر االستثمارات  )٦(

  .المحدودة طاقةمن شركة رأس لفان لل) مليون لایر قطري ٢٣,٢٤:  ٢٠٠٩(قطري 



  ق.م.الكهرباء والماء القطرية ششركة 
  

   الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١
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  تتمة -في شركات زميلة استثمارات   ١٨

  :عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلةمختصرة مالية معلومات يلخص الجدول التالي   
  

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري  

       
        :بيان المركز المالي للشركات الزميلةحصة من 

  ٩١,٩٧٥    -  موجودات متداولة
  ٥٧٤,٠٩٤    -  موجودات غير متداولة

  )٧١,٨٥٧(    -  مطلوبات متداولة
  )٣٤٦,٨٧٤(    -  مطلوبات غير متداولة

        
  ٢٤٧,٣٣٨    -  صافي الموجودات

        
      -  :حصة من إيرادات وأرباح الشركات الزميلة 

  ١٥٣,٣٦٩      إيرادات
        

  ٤٦,٦١٩    -  أرباح
        

  ٢٤٧,٣٣٨    -  القيمة الدفترية لالستثمار
  

  متاحة للبيعالستثمارات اال  ١٩
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  

  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٢٧٥,٢٣٤    ٣٥٨,٢٣٨  أسهم متداولة
        

  ١٣٧,٢٩٣    ٢٧٥,٢٣٤  بالتكلفة
  ١٧,٣٣١    ٦,٤٦٥  مشتريات خالل السنة

  ١٢٠,٦١٠    ٧٦,٥٣٩  صافي التغير في القيمة العادلة
        

  ٢٧٥,٢٣٤    ٣٥٨,٢٣٨  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

  .في السوقالمعلنة تحدد القيمة العادلة لألسهم المتداولة بالرجوع إلى أسعار التداول   
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  إيجارات تمويلية مدينة  ٢٠

 ق.م.وشركة مسيعيد للطاقة ش ق.م.قطر للطاقة شاإليجارات المدينة لشركة من تمثل اإليجارات التمويلية المدينة حصة نسبية   
المشتركة التابعة و  الشركاتلقد طبقت . ق.م.المحـدودة ش طاقةوشركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة وشركة رأس لفان لل

 ١والذي أصبح ساري المفعول اعتبارًا من " تحديد اشتمال االتفاقية على إيجارات"للمعايير الدولية للتقارير المالية  ٤التفسير 
  .رافق اإلنتاج التي قامت بتشييدها بنفسهاوذلك في المحاسبة لم ٢٠٠٦يناير 

  

    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٩,٤٩٧,٢٠٢    ٢٦,٦٧٥,٥٦٥  اإلجمالي المدين –إيجارات تمويلية 
  )٥,٦٤٩,١٥٠(  )١٤,٨٣٩,٨٩٧(  إيرادات تمويلية غير مكتسبة

        
  ٣,٨٤٨,٠٥٢    ١١,٨٣٥,٦٦٨  صافي االستثمار في إيجارات تمويلية

        
        :بيان المركز المالى كالتالىمصنفة في 

  ٢٧,٤٠٠    ١٣٥,٨٣٦  الجزء المتداول
  ٣,٨٢٠,٦٥٢    ١١,٦٩٩,٨٣٢  الجزء غير المتداول

        
  ٣,٨٤٨,٠٥٢    ١١,٨٣٥,٦٦٨  

  
  موجودات غير متداولة أخرى    ٢١

من شركة رأس لفان للخدمات للحصول على الحقوق والمنافع واإللتزامات تداولة أخرى تمثل المبالغ المدفوعة مموجودات غير   
  .سنة ١٩ يتم إطفاء هذه الموجودات على مدى فترة. م.م.رأس لفان للتشغيل ذ AES وفقًا إلتفاقية الخدمات الفنية مع شركة
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  البضاعة  ٢٢

    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    قطريلایر   
        

  ٤٢٢,٥٤٦    ٤٥٩,١٣٢  قطع غيار
  ٣,٩٤٤    ٤,٤٩٨  مواد كيماوية
  ٢,٤١٨    ٤,٥٨٥  مواد مستهلكة

        
  ٤٢٨,٩٠٨    ٤٦٨,٢١٥  

  )١٥٤,٤٩٢(    )١٧٣,٦٣٢(  مخصص للبضاعة بطيئة الحركة
        
  ٢٧٤,٤١٦    ٢٩٤,٥٨٣  

  
وشركة رأس  ق.م.وشركة مسيعيد للطاقة ش ق.م.الشركة النسبية من بضاعة شركة قطر للطاقة شتتضمن البضاعة حصة   

  ).مليون لایر قطري ٤٩,١٩:  ٢٠٠٩(مليون لایر قطري  ٥٨,٠١بمبلغ قرطاس للطاقة المحدودة 
  

  المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً   ٢٣
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  

  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٣٧٣,٦٢٦    ٨٧٧,٠١١  مدينون تجاريون
  ٥٨,٥٩٢    ٥٢,٢٥٠  مصاريف مدفوعة مقدماً 

  ١٥٨    ٥٢٤,٧٧٥  ذمم مدينة أخرى
        
  ٤٣٢,٣٧٦   ١,٤٥٤,٠٣٦  

  

  .منخفضة وال متأخرة التجاريينأرصدة المدينين  تكنلم  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في   
  

  .أساسًا بالحصة النسبية من الذمم المدينة لشركة رأس قرطاس للطاقة المحدودةالذمم المدينة األخرى تتعلق   
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  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق  ٢٤

مليون  ٢,٣٠٦,٩١:  ٢٠٠٩(مليون لایر قطري  ٢,٠٧٤,١٢تتضمن األرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق ودائع بنكية بقيمة   
.  تستحق معظم هذه المبالغ باللایر القطري والدوالر األمريكي. مودعة لدى بنوك تجارية في دولة قطر والمملكة المتحدة) لایر قطري

  . في السنة) ٪٦,٧٥إلى  ٪٢:  ٢٠٠٩( ٪٣إلى  ٪٠,٣بين  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  المحققيتراوح معدل الفائدة 
  

 ٥٤,٦٧:  ٢٠٠٩(لایر قطري  صفرحساب خدمة دين للشركة بمبلغ كذلك تتضمن األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق   
 ٥٤,٤٣:  ٢٠٠٩(لایر قطري  صفربمبلغ . ق.م.حصة نسبية من حساب خدمة دين لشركة قطر للطاقة شو ) لایر قطرىمليون 
  .إستخدامها المشروع المشتركالشركة و  علىك يحظر و البن في دةرصأمثل تحساب خدمة الدين  إن .)لایر قطريمليون 

 

  رأس المال  ٢٥
لایر  ١٠مليون سهم بقيمة  ١٠٠يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في   

  ).لایر قطري للسهم ١٠مليون سهم بقيمة  ١٠٠:  ٢٠٠٩(قطري للسهم 
 

  االحتياطي القانوني  ٢٦
من  ٪١٠والنظام األساسي للشركة يجب تحويل ما ال يقل عن  ٢٠٠٢لسنة ) ٥(وفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم   

  . من رأس المال المدفوع ٪٥٠صافي األرباح كل سنة إلى حساب االحتياطي القانوني حتى يعادل رصيد االحتياطي 
  

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

  االحتياطي العام  ٢٧
وجد قيد على ال ي. وفقًا للنظام األساسي للشركـة يجوز للجمعية العامة أن تخصص جزءًا من صافي األرباح لالحتياطي العام  

  .التطوير المستقبلية للشركة ، وحسب قرار الجمعية العامة يبقى هذا الرصيد ألعمالتوزيع هذا االحتياطي
 

  أرباح موزعة  ٢٨
تمت المصادقة على ). لایر قطري للسهم ٥:  ٢٠٠٩(للسهم ريـال قطـري  6بقيمة توزيعات أرباح نهائية أقترح مجلس اإلدارة   

 ٢٠١٠مارس  ١االجتماع السنوي للجمعية العامة الذي عقد في مليون لایر قطري في  ٥٠٠بقيمة  ٢٠٠٩توزيعات األرباح لسنة 
  . ٢٠١٠وتم دفعها الحقًا في 

  
  .للمصادقة الرسمية في االجتماع السنوي للجمعية العامة ٢٠١٠سوف تعرض توزيعات األرباح المقترحة لسنة   
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  القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد  ٢٩

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ١,٥٨١,١٦٣    ١,٥٤٣,٩٤٧  ) )١(إيضاح ( ١القرض 
  ٥٤٦,٧٥٠    -  ) )٢(إيضاح ( ٢القرض 
  ١,٢٣٤,١٠٣    ١,١٩١,٩٠١  ) )٣(إيضاح ( ٣القرض 
  ٢,١٦٣,٨٤٣    ٢,٦٧٨,٧١٦  ) )٤(إيضاح ( ٤القرض 
  ٧٠٨,٩٥٢    ٨٩٠,٠٩٦  ) )٥(إيضاح ( ٥القرض 
  ٤٢٣,١٩٥    ٤٤٤,٠٨٤  ) )٦(إيضاح ( ٦القرض 
  ١,٠٩٣,٥٠٠    ١,٠٩٣,٥٠٠  ) )٧(إيضاح ( ٧القرض 
  ٣,٧٩٤,٦١٢    ٤,٩١٩,٨٠٧  ) )٨(إيضاح ( ٨القرض 
  -    ١,٢٥٤,٥٠٩  ) )٩(إيضاح ( ٩القرض 

        
  ١١,٥٤٦,١١٨    ١٤,٠١٦,٥٦٠ 

  )٥٥,٢٤٩(    )٥٧,٧٩٦(  تكاليف ترتيبات التمويل : ناقص 
        
  ١١,٤٩٠,٨٦٩    ١٣,٩٥٨,٧٦٤ 

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

        :كالتالي بيان المركز الماليتظهر في 
  ٦٦٨,١٩٥    ١,٥١٣,٠٤٧  الجزء المتداول

 ١٠,٨٢٢,٦٧٤    ١٢,٤٤٥,٧١٧  الجزء غير المتداول
        
  ١١,٤٩٠,٨٦٩    ١٣,٩٥٨,٧٦٤ 
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-٥٨- 

   
  تتمة -القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد   ٢٩

  
  :إيضاحات   

الشركة في اتفاقية ائتمانية مع بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جيه ليمتد الذي يقوم بدور وكيل تسهيالت لقد دخلت  )١(
وذلك لتمويل تشييد ) مليون لایر قطري ١,٧٦٩(مليون دوالر أمريكي  ٤٨٥,٥بلغ بموضامن خارجي لتسهيالت ائتمانية 

مليون دوالر أمريكي  ٤٢٣إجمالي المبلغ المسحوب بلغ  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في . ٢/محطة رأس أبو فنطاس ب
+ تحتسب الفوائد بسعر ليبور . )مليون لایر قطرى ١,٥٨١= مليون دوالر  ٤٣٣: ٢٠٠٩( )مليون لایر قطري ١,٥٤٣(

يستحق سداد القرض بأقساط نصف سنوية ابتداء . في السنة حسبما حددت في االتفاقية االئتمانية ٪١,٦٥إلى  ٪٠,٥٥
 . خ الفعلي للقرض أي ستة أشهر من التاريخ الفعلي للقرض أو عشرة أشهر بعد تاريخ االنتهاء المخطط لهمن التاري

  
لقد دخلت الشركة في اتفاقية لقرض جسري متجدد مع بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جيه ليمتد والذي يقوم حسب  )٢(

أمريكي لتمويل إنشاء مشاريع توسعة رأس أبو مليون دوالر  ١٥٠االتفاقية بدور البنك الرئيسي لترتيب قرض يبلغ 
 ٣١في  بالكاملالتسهيالت  تم سدادلقد . االتفاقيةحسب في السنة  ١,٥+ تحتسب الفوائد بسعر ليبور . فنطاس أ
 .٢٠١٠أكتوبر 

 

 .ق.م.يمثل حصة من القروض البنكية لشركة قطر للطاقة ش ثالثالقرض ال )٣(

  
 .كية لشركة مسيعيد للطاقة المحدودةيمثل حصة من القروض البن رابعالقرض ال )٤(

  
القرض ألجل . ١/دخلت الشركة في اتفاقية تسهيالت مع مجموعة من البنوك لتمويل مرافق محطة رأس أبو فنطاس أ )٥(

 ٣١كما في . ٪١,٠٥إلى  ٪٠,٦٠دوالر أمريكي يحمل فوائد بسعر ليبور زائد هامش بين مليون  ٢٨٨,٢البالغة قيمته 
ديسمبر  ٣١) ( مليون لایر قطري ٨٩٠,١( مليون دوالر أمريكي  ٢٤٤,٢٠ إجمالي المسحوببلغ  ٢٠١٠ديسمبر 
يستحق سداد القرض على أقساط نصف سنوية ). مليون لایر قطري ٧٠٨,٩٥ = مليون دوالر أمريكي ١٩٤,٥: ٢٠٠٩

نهاية الفترة الذي يتوفر وبنسبة سداد محددة مسبقًا تحتسب مقابل المبلغ األصلي القائم في  ٢٠١٠ يونيو ٣٠تبدأ في 
 .فيها

  
دوالر أمريكي إلنشاء ثالث وحدات مليون  ١٤٤,١دخلت الشركة في اتفاقية تمويل إسالمي بشكل استصناع بمبلغ  )٦(

ديسمبر  ٣١كما في  .١/تحلية مياه من عدة مراحل وتشكل الوحدات جزء من محطة تحلية كاملة في رأس أبو فنطاس أ
 ١١٦,١٠: ٢٠٠٩مليون لایر قطري  ٤٤٤,٠٨( مليون دوالر أمريكى  ٢٢١,٨٣ سحوبالمالمبلغ بلغ إجمالي  ٢٠١٠

 ).مليون لایر قطري ٤٢٣,١٩= مليون دوالر أمريكي 
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-٥٩- 

   
  تتمة -القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد   ٢٩

  
قيمة بلغ ت. Cدخلت الشركة في اتفاقية قرض متجدد مع مجموعة من البنوك لتمويل إنشاء مرافق محطة رأس لفان  )٧(

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في . ٪٠,٤٠دوالر أمريكي ويحمل فائدة بسعر ليبور زائد هامش قدره مليون  ٣٠٠القرض 
يستحق سداد ). مليون لایر قطري ١,٠٩٣,٥(مليون دوالر أمريكي  ٣٠٠ سحبت الشركة مبلغ القروض بالكامل وقدره

 .٢٠٠٨إبريل  ٢١ن في السنة الثالثة من تاريخ حيالقرض في أو قبل تاريخ االنتهاء الذي ي

  
 .يمثل حصة الشركة من قروض شركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة الثامنالقرض  )٨(

  
هذه التسهيالت تمثل  .ق.م.المحدودة ش طاقةالقرض التاسع يمثل تسهيالت قرض للشركة التابعة، شركة رأس لفان لل )٩(

دوالر أمريكي مليون  ٥٤٥طويل األجل بقيمة  لقرض ٢٠٠١نوفمبر  ٢٠بتاريخ إتفاقية ائتمانية مع مجموعة من البنوك 
يحمل القرض فوائد باألسعار التجارية ويستحق السداد وفقًا لجدول . دوالر أمريكيمليون  ٢٧,٢٥وقرض إحتياطى بقيمة 

ون برهن على هذا القرض ألجل مضم .٢٠١٩قسط يستحق في مايو آخر مع  ٢٠٠٤محدد للسداد إبتداء من نوفمبر 
 .مرافق المصنع التى قامت الشركة ببنائها على أرض مستأجرة من قطر للبترول

 
  قروض ألجل أخرى  ٣٠

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٥٤٠,٠٠٠    ٤٤٠,٠٠٠  )١) (كهرماء(قرض من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 
  ٢٣,٨٨٥    ١٧,٩١٣  )٢(قرض من قطر للبترول 

        
  ٥٦٣,٨٨٥    ٤٥٧,٩١٣  
        

        :كاألتي  بيان المركز الماليتظهر في 
  ١٠٥,٩٧٢    ١٠٥,٩٧٢  الجزء المتداول

  ٤٥٧,٩١٣    ٣٥١,٩٤١  الجزء غير المتداول
        
  ٥٦٣,٨٨٥    ٤٥٧,٩١٣  
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-٦٠- 

   
  تتمة -قروض ألجل أخرى  ٣٠

  
  إيضاحات  

  :هذا القرض يمثل المبلغ المستحق لكهرماء كمقابل لشراء المحطات التالية   )١(  
  راس ابو فنطاس أ  -    
  الوجبة  -    
  السيليه  -    
  الدوحة جنوب  -    

  
، وفقًا لشروط اتفاقية )١( ١٦كما ورد في اإليضاح . ٢٠١٠أقساط سنوية ابتداء من  ٦ علىهذا القرض يستحق سداده     

بلغ صافي ي. ا حتى تسدد قيمة البيع بالكاملفيهتتصرف أي من هذه المحطات أو يمكن للشركة أن تبيع  ال الشراء
ديسمبر  ٣١مليون ريـال قطري كما فـي  ١٦٨,٢ األقمار الصناعيةومحطات " أ"القيمة الدفترية لمحطة راس ابو فنطاس 

  ).مليون لایر قطري ٢٠٩,٨٩:  ٢٠٠٩( ٢٠١٠
  

. لمبلغ المستحق لمؤسسة قطر للبترول كمقابل لشراء محطة تحلية المياه بدخان التابعة لقطر للبترولهذا القرض يمثل ا  )٢(  
، حسب االتفاقية ال تستطيع الشركة )٢( ١٦كما ورد في اإليضاح . قسط سنوي متساوي ١٢يستحق سداد القرض على 

مليون لایر  ٤٥,٥القيمة الدفترية للمحطة بلغ صافي ت. بيع المحطة أو التصرف فيها حتى تسدد قيمة البيع بالكامل
  ).مليون لایر قطري ٤٨,٢٤:  ٢٠٠٩( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١قطري كما في 

  
  اإليرادات المؤجلة  ٣١

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٥٤,٣٣٥    ٤٧,٥٤٣  يناير ١الرصيد في 
  )٦,٧٩٢(    )٦,٧٩٢(  إيرادات حققت خالل السنة

        
  ٤٧,٥٤٣    ٤٠,٧٥١  ديسمبر ٣١الرصيد في 

       
        :تظهر في بيان المركز المالي على النحو التالي

  ٦,٧٩٢    ٦,٧٩٢  الجزء المتداول
  ٤٠,٧٥١    ٣٣,٩٥٩  الجزء غير المتداول

        
  ٤٧,٥٤٣    ٤٠,٧٥١  

 
المتعلقة باتفاقية  )Alstom Power(المستحقة االستالم مـن شـركـة / تمثل القيمـة العادلة لقطع الغيار المستلمة  إيـرادات مـؤجلـة  

يتم إطفاء هذه اإليرادات المؤجلة  .)Alstom Power(التسوية الخاصة بعقد محطة رأس ابو فنطاس ب بين كهرماء وشركة 
  ."ب"ثابتة على مدى الفترة اإلنتاجية التقديرية المتبقية من محطة رأس أبو فنطاس بأقساط الموحد تدريجيًا وتظهر في بيان الدخل 
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-٦١- 

   
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ٣٢

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

        : بيان المركز الماليالحركة في المخصصات كما تظهر في 
  ٤٣,٦٩٤    ٥١,٢٠٠  يناير ١المخصص كما في 
  -    ٦,٥٤١  تملك شركات تابعة
  ٨,٩٣٨    ١١,٣٩٨  المخصص للسنة

  )١,٤٣٢(    )٥,١٠٤(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
        

  ٥١,٢٠٠    ٦٤,٠٣٥  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  

  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع ٣٣
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٦٤٤,٧٢١    ٩٨٧,٥١٠  دائنون تجاريون
  ٤٠٠,٧٧٢    ٧٤١,٦١٣  مصاريف مستحقة الدفع

  ٢٣,١٨٩    ٣٠,٥٢٧  )٣٥إيضاح ( مخصص للمساهمة لألنشطة االجتماعية والرياضية
  ٢٢,٠٠٥    ٧٨,٢٠٦  )٩إيضاح (أضرار مقررة لكهرماء 

  ١١,٢١٧    ١٧,٤٤٧  توزيعات أرباح غير مدفوعة
  ٧٤٢    ١,٨٠٤  للموظفين القطريينمساهمة في صندوق التقاعد 

        
  ١,١٠٢,٦٤٦    ١,٨٥٧,١٠٧  

  
  المشتقات ٣٤

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ١,٠٦١,٥٨٧    ١,٤٥٨,٣٢١  )١(حصة من القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية 
  ١٤٠,٥٨٢    ٣٤٨,١٥٩  )٣(و )٢(تحوطات التدفقات النقدية 

        
  ١,٢٠٢,١٦٩    ١,٨٠٦,٤٨٠  
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-٦٢- 

   
  تتمة -المشتقات  ٣٤

  
  :إيضاحات   

في المحدودة  للطاقةوشركة رأس قرطاس ق .م.شق وشركة مسيعيد للطاقة المحدودة .م.دخلت شركة قطر للطاقة ش )١(
قامت . بأسعار ثابتة بقروضأسعار الفائدة العائمة على قروضها  بدالستبهدف إ عقود مختلفة لتبادل أسعار الفائدة

مليون لایر قطري كما  ١,٤٥٨,٣٢الشركة باحتساب حصتها النسبية من القيمة العادلة من عقود المشتقات والتي بلغت 
 ).مليون لایر قطري ١,٠٦١,٥٩:  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

 

 ديسمبر ٣١كما في  الستبدال قروضها بأسعار عائمة بقروض بأسعار فائدة ثابتةللشركة ستة عقود تبادل أسعار فائدة  )٢(
على أساس مبلغ  ٢٠١٨يوليو  ٣٠وهي مصنفة كتحوطات لمدفوعات مستقبلية بأسعار ليبور خالل الفترة حتى  ٢٠١٠

لتفاوض على شروط عقود تبادل أسعار الفائدة لتتوافق مع لقد تم ا. مليون لایر قطري كحد أقصى ١,١٢٠افتراضي قدره 
مليون لایر قطري  ١٩٦,٧٠بلغت القيمة العادلة السالبة لهذه التحوطات  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في . شروط االلتزامات

لتحوطات التدفقات  كاحتياطىوالتي أدرجت في حقوق المساهمين ) مليون لایر قطري ١٤٠,٥٨:  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(
 .نقدية وكمطلوبات مشتقات في المطلوبات المتداولةال

 
  

أسعار فائدة مخصصة للتحوط  عقود ة المشتراه، لديها عقد لتبادلعالمحدودة، الشركة التاب طاقةشركة رأس لفان لل )٣(
يتكون العقد من خمس صفقات منفصلة للتبادل وهي متوافقة . لمخاطر إرتفاع أسعار الفائدة على المسحوبات من قرض

إلى  ٢٠٠١ديسمبر  ١٧جزء كبير من التزامات دين قائمة بأسعار فائدة عائمة لدي الشركة وعلى مدى الفترة من  مع
ديسمبر بلغت حصة الشركة من تحوطات التدفق النقدي نتيجة لشراء الشركة التابعة  ٣١كما في . ٢٠١٣نوفمبر  ٣٠

 .مليون لایر قطري ١٥١,٤٦
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  الرياضية صندوق األنشطة اإلجتماعية و   ٣٥

تماعية والرياضية جة مخصصات لمساهمتها في صندوق دعم األنشطة االمجموعسجلت ال ٢٠٠٨لسنة  ١٣وفقًا للقانون رقم   
 ٢٠١٠ووفقًا إليضاحات القانون التي صدرت في . ٢٠٠٩لعام قطري  مليون لایر ٢٣,١٩بمبلغ الموحد مباشرة في بيان الدخل 

 ٢٠٠٩أعتبرت المخصصات في . الموحد المدورة بدًال من تسجيلها خالل بيان الدخليجب أن تكون المخصصات من األرباح 
  .٢٠٠٩كتعديل لألرباح المدورة لعام 

  
لایر قطري لصندوق األنشطة األجتماعية  ٢٨,٨٩ة مخصصًا من األرباح المدورة بمبلغ مجموعخالل السنة أحتسبت ال  

. ٢٠١٠ديسمبر  ٣١األرباح العائدة إلى المساهمين للسنة المنتهية في  من صافي ٪٢,٥يمثل هذا المبلغ . والرياضية القطري
  .إلى إدارة اإليرادات العامة والضرائبمليون لایر قطري  ٢١,٥٥وقدره  ٢٠٠٩المخصص لسنة   مبلغ خالل السنة تم تحويل

  
  التحليل القطاعي ٣٦

تعتمد عملية التحلية كليًا على . وتحلية المياه في دولة قطرتعمل الشركة أساسًا في تشغيل محطات متكاملة لتوليد الكهرباء   
يتم بيع اإلنتاج لعميلين أثنين ، وبالتالي فإن . وتتداخل عمليات الكهرباء والماء وتتعرض لمخاطر متشابهة، توليد الكهرباء 

  .الشركة تعتبر قطاعًا تجاريًا وجغرافيًا واحداً 
  

  المحتملةااللتزامات الرأسمالية والمطلوبات   ٣٧
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري  

      :اإللتزامات
  ١,٧٦٢,٢٥٤    ٣١,٨٠٢  )١(التزامات رأسمالية 

       
  ١٥,٠٤٨    ١٠,٧١١  )٢(التزامات إيجارات تشغيلية 

       
        مطلوبات محتملة

  ١٩٢,٩٢٥    ٢٢٦,٦٣٧  )٣(ضمانات بنكية واعتمادات مستندية 
  

  :إيضاحات   
 :االلتزامات الرأسمالية تشمل التالي )١(

 
:  ٢٠٠٩( ١/رأس أبو فنطاس أالدفع للمقاولين في مشروع  ال توجد مبالغ مستحقة ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في   )أ 

 ).مليون لایر قطري ٢٧٧,٧٢
  
 صفر ق .م.بلغت حصة الشركة النسبية في التزامات شركة مسيعيد للطاقة ش ٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في   )ب 

 ).مليون لایر قطري ٢٦٣,٠٦:  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(مليون لایر قطري 
  

بلغت حصة  الشركة النسبية في التزامات شركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في   )ج 
 ).مليون لایر قطري ٨٧٠,٥٧:  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(مليون لایر قطري  ٣١,٨٠
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-٦٤- 

   
  تتمة -المحتملة االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات   ٣٧

  
 :تشمل التشغيليةالتزامات اإليجارات  )٢(

وفقًا التفاقية استئجار ق .م.المحدودة شحصة الشركة في التزامات اإليجارات التشغيلية الخاصة بشركة مسيعيد للطاقة 
بقيمة اإليجار مشتركة مسئولة طوال مدة االتفاقية عن التزامات محتملة الاألرض مع قطر للبترول، حيث تكون الشركة 

 :فيما يلي التزامات اإليجارات المستقبلية. السنوي لألرض التي شيدت عليها الشركة المشتركة محطتها

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٣٨٢    ٣٨٢  مستحقة خالل سنة واحدة
  ٢,٢٩٠    ١,٩٠٨  سنوات ٥ – ٢مستحقة خالل 

  ١٢,٣٧٦    ٨,٤٢١  سنوات ٥مستحقة خالل أكثر من 
        

  ١٥,٠٤٨    ١٠,٧١١  المجموع
  

 الضمانات البنكية واالعتمادات المستندية )٣(

 للجهات الممولهالضمانات البنكية واالعتمادات المستندية تشمل الحصة النسبية للشركة من الضمانات البنكية المقدمة 
:  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري كما في   ٦٠,١٤ق والبالغة .م.شركة قطر للطاقة شل

 ).مليون لایر قطري ١٨٩,٩٤
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-٦٥- 

   
  إفصاحات األطراف ذات العالقة  ٣٨

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسين باإلدارة   
يتم اعتماد األسعار وشروط هذه . هذه األطراف بإدارتها أو التأثير فيها بصورة هامةوالشركات والمؤسسات التي تقوم 

  .المعامالت من قبل إدارة الشركة
  

  :كانت على النحو التاليالموحد المعامالت مع األطراف ذات العالقة المضمنة في بيان الدخل   
  

    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف    
  قطري لایر    لایر قطري  الطرف ذو العالقة  

      
          :المبيعات

  ١,٥١٥,٥١٦   ١,٨٠١,٠٢٧  كهرماء  إيرادات من مبيعات الكهرباء
  ٩١٨,٠٤٤   ١,٠٩٦,٢٦٧  كهرماء  إيرادات من مبيعات الماء

  ١٣,٢٥٠    ١٤,٤٧٢  قطر للبترول  
  ٢٠٤,٠٥٨    ٥١٨,٤٦٨  كهرماء   من إيجارات محطة إيرادات

          
          :تكلفة المبيعات

  ٧٤٥,٧٠٥    ٩٦٢,٠١٩  قطر للبترول  شراء الغاز/ المستهلك تكلفة الغاز 
          

          :إيرادات أخرى
  ٦١,٤٦٦    ٥٩,٦١٠  بنك قطر الوطني  فوائد بنكية من الودائع
  ٢٣,٢٣٧    ٤,٥٥٦  شركة رأس لفان للكهرباء  توزيعات أرباح مستلمة

  
  :الموحد بيان المركز المالياألرصدة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في 

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  

مدينون 
    تجاريون

دائنون 
تجاريون 
ومصاريف 
    مستحقة

مدينون 
    تجاريون

دائنون تجاريون 
ومصاريف 
  مستحقة

  ألف    ألف    ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري  لایر قطري    لایر قطري  

              
  ٢٨,٠٩١    ٣٧١,٣٥٤    ٤,٩٣٦    ١,٣٣٨,٣٧٩  كهرماء

  ١٤١,٠٥٣    ٢,٢٧٢    ٣٤٤,٦٦٧    ٣,٤٧٤  قطر للبترول
                
  ١٦٩,١٤٤    ٣٧٣,٦٢٦    ٣٤٩,٦٠٣    ١,٣٤١,٨٥٣  
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-٦٦- 

   
  تتمة -إفصاحات األطراف ذات العالقة   ٣٨

  
  مكافأة كبار المسئولين باإلدارة  
  :الشركة كالتاليبلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين الرئيسيين خالل الفترة بإدارة   

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري  

       
  ١٧,٦٠٧    ١٩,٦٦١  مكافآت إدارية

       
  ١١,٧٠٠    ١١,٧٠٠  مكافأة عن اجتماعات مجلس اإلدارة

  
  إدارة المخاطر المالية  ٣٩

  
  األهداف والسياسات  
الغرض األساسي . تحمل فوائدوتسهيالت وذمم دائنة أخرى وقروض دائنين تجاريين على تشتمل المطلوبات الرئيسية للمجموعة   

المدينين ولدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل . لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على تمويل لعمليات المجموعة
ة استثمارات متاحة للبيع كذلك تمتلك المجموع. وأرصدة لدى البنوك والنقد وهي ناتجة مباشرة من عمليات المجموعة التجاريين

  .وتدخل في صفقات مشتقات األدوات المالية
  

. إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر أسعار السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة  
بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية على إيرادات  تغيرات األسعارتتمثل مخاطر السوق في أن تؤثر 
بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر ، التي تقوم اإلدارة . المجموعة أو على أدواتها المالية

  :نلخصها فيما يلي
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-٦٧- 

   
  تتمة - إدارة المخاطر المالية  ٣٩

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

ة على لمجموعة في عقود لتبادل أسعار الفائدة، وفيها توافق امجموعإلدارة هذه المخاطر تدخل ال). وتسهيالت تحمل فوائد
. سعار فائدة ثابتة وأسعار فائدة عائمة تحتسب بالرجوع إلى مبلغ أساسي مفترضتبادل، في فترات محددة ، الفرق بين مبالغ بأ

  . هذه العقود تصمم للتحوط اللتزامات دين أساسية
  

  :كالتاليللمجموعة كان موقف أسعار الفائدة المحملة على األدوات المالية بيان المركز المالي في تاريخ   
  

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

        :أدوات مالية بأسعار فائدة ثابتة
  ٢,٣٠٦,٩١٢    ٢,٠٧٤,١٢٦  موجودات مالية
  -    -  مطلوبات مالية

        
  ٢,٣٠٦,٩١٢    ٢,٠٧٤,١٢٦  
        

        :أدوات مالية بأسعار فائدة عائمة
  -    -  موجودات مالية
  )١١,٤٩٠,٨٦٩(    )١٣,٩٥٨,٧٦٤(  مطلوبات مالية

        
  )١١,٤٩٠,٨٦٩(    )١٣,٩٥٨,٧٦٤(  
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-٦٨- 

   
  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٣٩

  
  تتمة -مخاطر أسعار الفائدة   

  
نقطة أساس، مع ثبات  ٢٥لتغيرات معقولة محتملة في أسعار الفائدة بعدد الموحد الجدول التالي يعكس حساسية بيان الدخل   

هو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة لسنة واحدة، بناء على  الموحد لـإن حساسية بيان الدخ. جميع المتغيرات األخرى
يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار . ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار فائدة عائمة كما في 

  :الفائدة مساويًا ومعاكسًا لتأثير الزيادات المبينة
  

  .ةمجموعحقوق المساهمين بال ال يوجد تأثير على  
  

في نقاط التغير   
 التأثير على الربح   األساس

  الف لایر قطري      
٢٠١٠        

  )٣٤,٨٩٧(    ٪٢٥+  أدوات مالية بأسعار متغيرة
        

٢٠٠٩        
  )٢٨,٧٢٧(    ٪٢٥+  أدوات مالية بأسعار متغيرة

  
  مخاطر أسعار األسهم  
  .بورصة قطراستثمارات المجموعة مدرجة في كافة إن   

  
الجدول التالي يعكس حساسية مجموع التغيرات في القيمة العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة في أسعار األسهم، مع ثبات جميع   

  .ومعاكسًا لتأثير الزيادات المبينة مساوياً يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم . المتغيرات األخرى
  

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
سعر التغير في   

  السهم
التأثير على   

حقوق المساهمين
التغير في سعر   

  السهم
التأثير على حقوق  

  المساهمين
  الف        الف      
  لایر قطري        لایر قطري      
                

  ٥٥,٠٤٧    ٪٢٠    ٧١,٦٤٨    ٪٢٠  أسهم متداولة
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-٦٩- 

   
  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٣٩

  
  مخاطر العمالت األجنبية  
تعتقد . العمالت األجنبية في أن تتقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةتتمثل مخاطر   

  .اإلدارة أن تعرض الشركة لمخاطر العمالت ضئيل
  

مريكي، ال بالدوالر األ مرتبطوحيث أن اللایر القطري . ألجل مودعة باللایر القطري والدوالر األمريكي مجموعةإن جميـع ودائع ال  
  .تمثل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت أجنبية هامة

  
  مخاطر االئتمان  
وتنشأ أساسًا  للمجموعةتتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويسبب بذلك خسارة مالية   

  . للمجموعة من األرصدة التجارية المدينة
  

في دولة بيان المركز المالي ينحصر إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية بالنسبة لألرصدة التجارية المدينة كما في تاريخ   
. ة من مبالغ مستحقة من كهرماء، وهي الموزع الوحيد للكهرباء في قطرمجموعإضافة إلى ذلك تتكون الذمم المدينة بال. قطر

. محدودةع التزاماتها، تعتقد اإلدارة أن المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالذمم المدينة وحيث أن كهرماء ملزمة تعاقديًا بدف
  .باإلضافة إلى ذلك يتم إدراج هذه الذمم المدينة بعد مراجعة إلمكانية استردادها

  
يكون تعرض والنقد، بما في ذلك األرصدة لدى البنوك بالنسبة للمخاطر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى،   

مخاطر مساويًا للقيمة الدفترية لهذه الموجودات على الحد األقصى للالمجموعة للمخاطر من عجز العمالء عن السداد، ويكون 
  :النحو التالي

  
  ٢٠٠٩   ٢٠١٠  
  الف   الف  
  لایر قطري   لایر قطري  
        

  ٢,٣٠٦,٩١٢    ٢,٠٧٤,١٢٦  أرصدة لدى البنوك
  ١٥٨    ٥٢٤,٧٧٥  ذمم مدينة أخرى

        
  ٢,٣٠٧,٠٧٠    ٢,٥٩٨,٩٠١  
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-٧٠- 

   
  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٣٩

  
  مخاطر االئتمان تتمة  
إن مخاطر االئتمان بالنسبة لألرصدة البنكية محدودة حيث أنها تودع لدى بنوك محلية أو أجنبية ذات تصنيفات ائتمانية جيدة   

  .من قبل وكاالت تصنيف ائتماني عالمية
  

  مخاطر السيولة  
بها في التواريخ المحددة للحد من مخاطر السيولة بااللتزام بشروط اتفاقيات القروض وبسحب القروض المتعهد المجموعة تعمل   

  .ة من سداد التزاماتها عند االستحقاقمجموعللسحب وذلك لتمكين ال
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  - ٧١  -

  
  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٣٩

  
  تتمة - مخاطر السيولة  
  .وأسعار الفائدة السائدة بالسوق بناء على تواريخ السداد التعاقدية ٢٠١٠ديسمبر  ٣١غير المخصومة في المالية ة مجموعالالجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات   

  
 ٦أقل من   

   سنوات ٥ – ١  أشهر إلى سنة ٦    شهور
 ٥أكثر من 
  سنوات

 
  اإلجمالي

  الف   الف   الف   الف    الف  
  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري  
                    

                    ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
  ١,٨٥٧,١٠٧    -   -    -    ١,٨٥٧,١٠٧  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

١٤,١٨٣,٠٧٤    ١٠,٤٨٠,٧٣٠    ٢,١٤٥,٦١١    ٢٣١,١٧٢    ١,٣٢٥,٥٦١  تحمل فوائدوتسهيالت قروض 
  ٤٥٧,٩١٣    -    ٣٥١,٩٤١    ١٠٠,٠٠٠    ٥,٩٧٢  قروض ألجل أخرى

                    
١٦,٤٩٨,٠٩٤    ١٠,٤٨٠,٧٣٠    ٢,٤٩٧,٥٥٢    ٣٣١,١٧٢    ٣,١٨٨,٦٤٠  اإلجمالي



  ق.م.الكهرباء والماء القطرية ششركة 
  

   الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

 

  - ٧٢  -

   
  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٣٩

  
  تتمة - مخاطر السيولة  

  
 ٦أقل من   

   سنوات ٥ – ١  أشهر إلى سنة ٦    شهور
 ٥أكثر من 
  سنوات

 
  اإلجمالي

  الف   الف   الف   الف    الف  
  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري  
                    

                    ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
  ١,١٠٢,٦٤٦    -   -    -    ١,١٠٢,٦٤٦  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

  ١١,٩٧٥,٥٣٣    ٢,٤٥٦,٩٩٦    ٨,٦٩٧,٤٨٦    ٧٦٢,٨٠١    ٥٨,٢٥٠  قروض وتسهيالت تحمل فوائد
  ٥٦٣,٨٨٥    -    ٤٥٧,٩١٣    ١٠٠,٠٠٠      ٥,٩٧٢  قروض ألجل أخرى

                    
  ١٣,٦٤٢,٠٦٤    ٢,٤٥٦,٩٩٦    ٩,١٥٥,٣٩٩    ٨٦٢,٨٠١    ١,١٦٦,٨٦٨  اإلجمالي



  ق.م.الكهرباء والماء القطرية ششركة 
  

   الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

 

  - ٧٣  -

  
  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٣٩

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

تقوم الشركة بإدارة بنية رأسمالها وٕادخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات في األحوال . والستمرارية تطور األعمال مستقبالً 
ة بأنه صافي إيرادات التشغيل مقسومًا مجموععلى رأس المال، والذي تعرفه ال ة بمراقبة العائديقوم مجلس اإلدار  .االقتصادية

ة تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في مجموعلم تدخل ال. نعلى إجمالي حقوق المساهمي
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  
إن سياسة . تراقب المجموعة رأسمالها باستخدام نسبة مديونية رأس المال، وهي الدين مقسومًا على رأس المال زائد الدين  

ة ضمن المديونية القروض مجموعتحتسب ال. ٪٨٠و  ٪٤٠المال بين  المجموعة هو المحافظة على نسبة مديونية رأس
يشتمل . والتسهيالت التي تحمل فوائد وقروض ألجل أخرى ودائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى ناقص النقد والبنود المماثلة للنقد

  .احتياطي األرباح غير المحققةصافي ة بعد خصم مجموعرأس المال على حقوق المساهمين في ال
  

  ٢٠٠٩   ٢٠١٠  
  الف   الف  
  لایر قطري   لایر قطري  
        

 ١١,٤٩٠,٨٦٩    ١٣,٩٥٨,٧٦٤  القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد
  ٥٦٣,٨٨٥    ٤٥٧,٩١٣  قروض ألجل أخرى

  ١,١٠٢,٦٤٦    ١,٨٥٧,١٠٧  ن وذمم دائنة أخرىو دائنون تجاري
  )٢,٣٠٦,٩٦٢(    )٢,٠٧٤,١٧٦(  األرصدة لدى البنوك ونقد: ناقص 

        
 ١٠,٨٥٠,٤٣٨    ١٤,١٩٩,٦٠٨  صافي المديونية

        
  ٣,٥٨٩,٦٩٠    ٣,٧٦٢,٧٩٤  حقوق المساهمين

  ١,١١٨,١٩٨    ١,٥٧٩,٠٤٠  صافي احتياطي األرباح غير المحققة 
        

  ٤,٧٠٧,٨٨٨    ٥,٣٤١,٨٣٤  إجمالي رأس المال
        

 ١٥,٥٥٨,٣٢٦    ١٩,٥٤١,٤٤٢  رأس المال وصافي الدين
        

  ٪٧٠    ٪٧٣  نسبة مديونية رأس المال



  ق.م.الكهرباء والماء القطرية ششركة 
  

   الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

 

  - ٧٤  -

   
  القيمة العادلة لألدوات المالية  ٤٠

  .تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية ومشتقات أدوات مالية  
  

والمطلوبات المالية . واستثمارات متاحة للبيع ومدينين الموجودات المالية تشتمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك  
تتكون مشتقات األدوات المالية من عقود تبادل . وقروض ألجل أخرى وقروض وتسهيالت تحمل فوائدتشتمل على دائنين 

  .أسعار فائدة
  

  تدرج القيمة العادلة  
تستخدم المجموعة التدرج التالي لإلفصاح . يمة العادلةتحتفظ المجموعة باألدوات المالية التالية بالق ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في   

  :عن وتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم
  

  .لموجودات أو مطلوبات مماثلة عاملةفي أسواق ) غير المعدلة(األسعار المتداولة   :  ١المستوى 
واضحة بصورة ام على القيمة العادلة المسجلة ، لها تأثير هتقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي   :   ٢المستوى 

  .مباشرة أو غير مباشرة
التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات سوقية   :  ٣المستوى 

  .واضحة
  
  

ديسمبر  ٣١
  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى    ٢٠١٠
  الف

   لایر قطري
  الف

   لایر قطري
  الف

   لایر قطري
  الف

  لایر قطري
  

              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 

  



  ق.م.الكهرباء والماء القطرية ششركة 
  

   الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

 

  - ٧٥  -

    
  تتمة – القيمة العادلة لألدوات المالية  ٤٠
  

ديسمبر  ٣١
  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى    ٢٠٠٩
  الف

   لایر قطري
  الف

   لایر قطري
  الف

   لایر قطري
  الف

  لایر قطري
  

              موجودات مالية بالقيمة العادلة
 -    -   ٢٧٥,٢٣٤   ٢٧٥,٢٣٤  استثمارات متاحة للبيع 

     
              مطلوبات بالقيمة العادلة

 -  ١,٢٠٢,١٦٩   -  ١,٢٠٢,١٦٩  عقود تبادل أسعار الفائدة –مشتقات 

  
للقيمة العادلة، ولم تحدث  ٢والمستوى  ١لم تحدث تحويالت بين المستوى  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المالية المنتهية في   

  .للقيمة العادلة ٣تحويالت إلى أو من المستوى 
  

  المحاسبية الهامةالقرارات التقديرات   ٤١
  

  انخفاض قيمة الذمم المدينة  
يتم . تقوم اإلدارة بعمل تقدير لألرصدة التجارية المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل المبالغ بالكامل  

أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها استحقت السداد منذ فترة . هذا التقدير للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردي
ورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول الفترة الزمنية التي مضى على استحقاقها على طويلة فيتم تقديرها بص

  .تاريخيةاسترداد  فتراتأساس 
  

  انخفاض قيمة البضاعة  
في حال وجود بضاعة قديمة أو غير صالحة . تدرج البضاعة في السجالت بالتكلفة أو القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل  

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

  .ى أساس أسعار البيع التاريخيةوفقًا لنوع البضاعة ودرجة التقادم و عدم الصالحية عل
  

  األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات  
يتم التقدير بعد أن . تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك  

تقوم اإلدارة سنويًا بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار . عييؤخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبي
  .اإلنتاجية للموجودات وطريقة االستهالك ويتم تعديلها للفترات المستقبلية إذا رأت اإلدارة ذلك


