
 
 

 )ش.م.ق(الكھرباء والماء القطریة شركة 

 المرحلیة الموحدة المختصرة البیانات المالیة

 ۲۰۱٦یونیو  ۳۰المنتھیة في أشھر  لستةفترة ال

 



 
  )ش.م.ق(شركة الكھرباء والماء القطریة 

  المرحلیةالموحدة  المختصرة البیانات المالیة
  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في لفترة 

 

 
 

 

 ةـصفح                       محتویات

 ۱ تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة

 المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة المعلومات

 ۳-۲  الموحد بیان المركز المالي المختصر

 ٥-٤ الموحد المختصراآلخر  الدخل الشاملو الربح أو الخسارةبیان 

 ٦ الموحد المختصر الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

 ۸ - ۷ الموحد المختصر بیان التدفقات النقدیة

 ۱۸ - ۹ المرحلیة ةالموحد المختصرة یةمالیضاحات حول البیانات الإ

 

 

 

 

 





 
 
 

 المختصرة الموحدة المرحلیة.المالیة  البیاناتمن ھذه ال یتجزأ  ءاً جز تشكل ۱۸إلى  ۹على الصفحات من اإلیضاحات 
۲ 

 

  )ش.م.ق(شركة الكھرباء والماء القطریة 

  الموحد المختصر اليركز المبیان الم
 ألف لایر قطري ۲۰۱٦یونیو  ۳۰في  كما

 
 یونیو  ۳۰ إیضاح 

۲۰۱٦ 
دیسمبر  ۳۱ 

۲۰۱٥ 
 (مدققة)  (مراجعة)  

     الموجودات
     المتداولةالموجودات غیر 

 ٥٫۷۱۳٫۹۱۱  ٥٫۸۹۲٫۲۰۳ ٦ ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۱۷٤٫۹۰۱  ۱۷٤٫۹۰۱ ۷ استثمارات عقاریة

 ۱۱٤٫۳۹٥  ۱۱۱٫٤۱۰  وشھرةموجودات غیر ملموسة 
 ۲٫٦۲٦٫۸۳٤  ۲٫٦۰٤٫۳۳۱ ۸ استثمارات في مشاریع مشتركة 

 ۳٤٤٫٤۳٥  ۳٦۷٫۱۱۹  مالیة متاحة للبیع موجودات 
 ۱٫٤۹۰٫٦۰٥  ۱٫٤۳۱٫۷۸۹ ۹ مدینة ذمم تأجیر تمویلي
 ۲۱٫۸۷۱  ۲۰٫۸۸۱  موجودات أخرى

  ۱۰٫٦۰۲٫٦۳٤  ۱۰٫٤۸٦٫۹٥۲ 
     

     الموجودات المتداولة
 ۱۷۷٫۸۹٥  ۲۸٦٫۸٤۱  مخزون

 ۸۸۷٫۹۸۸  ۷٦٥٫۳۷۱  ذمم تجاریة وأخرى مدینة
 ۱٤٦٫٤۷۷  ۱۳٤٫۹۷٥ ۹ ذمم تمویل مدینة

 ۱٫۷٥۰٫۷۹۸  ۱٫٤۲۹٫٥۷۹  نقد وما یعادل النقد
  ۲٫٦۱٦٫۷٦٦  ۲٫۹٦۳٫۱٥۸ 

 ۱۳٫٤٥۰٫۱۱۰  ۱۳٫۲۱۹٫٤۰۰  إجمالي الموجودات
 

 

 

 

 یتواصل بیان المركز المالي المختصر الموحد على الصفحة التالیة

 

 

 

 





 

٤ 

 )ش.م.ق(شركة الكھرباء والماء القطریة 

  الموحدوالدخل الشامل اآلخر أو الخسارة الربح بیان 
 ألف لایر قطري ۲۰۱٦یونیو  ۳۰في  أشھر المنتھیة لستةاالثالثة ولفترة 

 
 یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  لستةفترة ال  یونیو ۳۰لثالثة أشھر المنتھیة في فترة ال  
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٦  ۲۰۱٥  ۲۰۱٦ إیضاح 
 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  
         

 ۱٫٤۲۰٫۱٦٦  ۱٫٥۱٦٫٦۲۹  ۷٥۳٫۰۱۱  ۷۹۸٫٦٥۹ ۱۳ المبیعات
 )۷۸۲٫۸۷٤(  )۸۱٥٫۷۲۸(  )٤۱۷٫۳٥۹(  )٤۲۱٫۱۰٥(  تكلفة المبیعات
 ٦۳۷٫۲۹۲  ۷۰۰٫۹۰۱  ۳۳٥٫٦٥۲  ۳۷۷٫٥٥٤  إجمالي الربح

 ۳۰٫۷۷۲  ۸۰٫۰۰٥  ٥٫۰٤۸  ٤٦٫۹٤٥  إیرادات أخرى
 )۸۸٫۹۷۸(  )۹۳٫۰۲۹(  )٤٤٫۲٦۸(  )٤۳٫۷٦۸(  إداریةومصاریف عمومیة 

 ٥۷۹٫۰۸٦  ٦۸۷٫۸۷۷  ۲۹٦٫٤۳۲  ۳۸۰٫۷۳۱  ربح التشغیل
 )۳۹٫٥۰۸(  )٦٥٫۱٦۰(  )۲۰٫۲٦۳(  )۳۲٫۸٤۹(   ، بالصافيتكالیف تمویل

 ٥٫۸۲۸  -  ۱۱٫٤۸٥  -  حصة في ربح شركات زمیلة
 ۲۱۰٫۷۷۷  ۱۸٥٫۸۲۱  ۱۱۲٫۷٥۹  ۱۰٤٫٥۹۰  حصة في ربح مشاریع مشتركة

 ۷٥٦٫۱۸۳  ۸۰۸٫٥۳۸  ٤۰۰٫٤۱۳  ٤٥۲٫٤۷۲  الفترةربح 
         

         اآلخرالدخل الشامل 
         ة:مصنفة أو یمكن إعادة تصنیفھا للربح أو الخساربنود 

حصة من الجزء الفعال في التغیرات في القیمة العادلة  -الشركات الزمیلة
 ۱٤٫۲٥٤  -  ٤۷٫۲۳۰  -  لعقود تبادل معدالت فائدة على التحوط

من الجزء الفعال في التغیرات في القیمة العادلة  حصة -مشاریع مشتركة
 )۲٥٫۸۰٥(  )٤۲٫٥٦۹(  )۳۳٫۲۱۲(  )٤۹٫٤٦۰(  لعقود تبادل معدالت فائدة على التحوط

حصة من الجزء الفعال في التغیرات في القیمة العادلة لعقود تبادل 
 ۲۱٫۰۱۷  )۱٦٫٤٥۱(  ۲٥٫٥۹٦  )۱٫٦۹٥(  معدالت فائدة على التحوط للشركة

 )٦٤٫۳۷۲(  )۲۷٫٦۰۰(  ۱٫٥۳۳  )۲٤٫۱۳۹(  صافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیع للشركة
 )٥٤٫۹۰٦(  )۸٦٫٦۲۰(  ٤۱٫۱٤۷  )۷٥٫۲۹٤(  للفترة  خراآل الدخل الشامل

 ۷۰۱٫۲۷۷  ۷۲۱٫۹۱۸  ٤٤۱٫٥٦۰  ۳۷۷٫۱۷۸  الدخل الشامل إجمالي 

 على الصفحة التالیةالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد یتواصل بیان 



 

٥ 

 )ش.م.ق(شركة الكھرباء والماء القطریة 
  (تابع) والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد الربح أو الخسارةبیان 
 ألف لایر قطري ۲۰۱٦یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةالثالثة ولفترة 

 
 
 یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة فيلفترة الستة   یونیو ۳۰ لثالثة أشھر المنتھیة فيالفترة   
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٦  ۲۰۱٥  ۲۰۱٦ إیضاح 
 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  
         

         منسوب إلى: الربح ال
 ۷۳۷٫۱٥۱  ۷۹۱٫۲۷۰  ۳۹۱٫۰۲۲  ٤٤۳٫۸۲۷  مالكي الشركة

 ۱۹٫۰۳۲  ۱۷٫۲٦۸  ۹٫۳۹۱  ۸٫٦٤٥  مساھمات غیر مسیطرة

  ٤٥۲٫٤۷۲  ٤۰۰٫٤۱۳  ۸۰۸٫٥۳۸  ۷٥٦٫۱۸۳ 
         

         منسوب إلى: الالشامل إجمالي الدخل 
 ٦۸۲٫۲٤٥  ۷۰٤٫٦٥۰  ٤۳۲٫۱٦۹  ۳٦۸٫٥۳۳  مالكي الشركة

 ۱۹٫۰۳۲  ۱۷٫۲٦۸  ۹٫۳۹۱  ۸٫٦٤٥  مساھمات غیر مسیطرة

  ۳۷۷٫۱۷۸  ٤٤۱٫٥٦۰  ۷۲۱٫۹۱۸  ۷۰۱٫۲۷۷ 

         العائد على السھم:

 ٦٫۷۰  ۷٫۱۹  ۳٫٥٥  ٤٫۰۳ ۱٤ العائد األساسي والمخفف للسھم (بالریاالت القطریة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المختصرة الموحدة المرحلیة.المالیة  البیاناتمن ھذه ال یتجزأ  ءاً جز تشكل ۱۸إلى  ۹على الصفحات من اإلیضاحات 



 

٦ 

 )ش.م.ق(شركة الكھرباء والماء القطریة 

  تغیرات في حقوق الملكیة المختصر الموحدالبیان 
 ألف لایر قطري ۲۰۱٦یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  لفترة الستة

 
   الشركة األم الملكیة العائدة إلى مساھميقوق ح 

 رأس المال 
حتیاطي ا

 حتیاطي عاما قانوني

حتیاطي تحوط ا
 اتالتدفق
 ةالنقدی

حتیاطي ا
 اإلجمالي أرباح مدورة القیمة العادلة

المساھمات 
 غیر المسیطرة

حقوق  إجمالي
 الملكیة

          
 ۷٫۰۲٤٫٥۳٦ ۲٤۲٫۹۲۳ ٦٫۷۸۱٫٦۱۳ ۳٫۳۹۸٫۷۲۷ ۳۱٦٫۱۷۷ )۱٫۸۲٥٫۱۲٥( ۳٫۲٤۱٫۸۳٤ ٥٥۰٫۰۰۰ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱٥ینایر  ۱الرصید في 

          
          إجمالي الدخل الشامل

 ۷٥٦٫۱۸۳ ۱۹٫۰۳۲ ۷۳۷٫۱٥۱ ۷۳۷٫۱٥۱ - - - - - ربح الفترة
 )٥٤٫۹۰٦( - )٥٤٫۹۰٦( - )٦٤،۳۷۲( ۹٫٤٦٦ - - - خراآل الشامل الدخل

 - - - ۹٦٤( ٫٤٦٦،۳۷۲( ۷۳۷٫۱٥۱ ٦۸۲٫۲٤٥ ۱۹٫۰۳۲ ۷۰۱٫۲۷۷ 
          التعامالت مع مالكي الشركة:

 ۲۰۱٤متعلقة بسنة توزیعات أرباح 
 )۸۳٤٫٤۷۷( )۹٫٤۷۷( )۸۲٥٫۰۰۰( )۸۲٥٫۰۰۰( - - - - - ).۱۰(إیضاح رقم 
 ٦٫۸۹۱٫۳۳٦ ۲٥۲٫٤۷۸ ٦٫٦۳۸٫۸٥۸ ۳٫۳۱۰٫۸۷۸ ۲٥۱٫۸۰٥ )۱٫۸۱٥٫٦٥۹( ۳٫۲٤۱٫۸۳٤ ٥٥۰٫۰۰۰ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ (مراجع) ۲۰۱٥یونیو  ۳۰الرصید في 

 ۷٫٦۰۲٫۳٥۷ ۲٥٦٫۰٤۸ ۷٫۳٤٦٫۳۰۹ ٤٫۰۳۸٫۷۱۰ ۱۷٥٫۲٤٤ )۱٫۷٥۹٫٤۷۹( ۳٫۲٤۱٫۸۳٤ ٥٥۰٫۰۰۰ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱٦ینایر  ۱الرصید في 
          

          إجمالي الدخل الشامل
 ۸۰۸٫٥۳۸ ۱۷٫۲٦۸ ۷۹۱٫۲۷۰ ۷۹۱٫۲۷۰ - - - - - ربح الفترة

 )۸٦٫٦۲۰( - )۸٦٫٦۲۰( - )۲۷٫٦۰۰( )٥۹٫۰۲۰( - - - خراآل الشامل الدخل
 - - - )٥۹٫۰۲۰( )۲۷٫٦۰۰( ۷۹۱٫۲۷۰ ۷۰٤٫٦٥۰ ۱۷٫۲٦۸ ۷۲۱٫۹۱۸ 

          التعامالت مع مالكي الشركة:
 ۲۰۱٥توزیعات أرباح متعلقة بسنة 

 )۸٤۱٫۰۳۸( )۱٦٫۰۳۸( )۸۲٥٫۰۰۰( )۸۲٥٫۰۰۰( - - - - - ).۱۰(إیضاح رقم 
          التغیرات األخرى في حقوق الملكیة:

المساھمة في صندوق دعم األنشطة 
 )۱۳۷( - )۱۳۷( )۱۳۷( - - - - - االجتماعیة والریاضیة 

 ۷٫٤۸۳٫۱۰۰ ۲٥۷٫۲۷۸ ۷٫۲۲٥٫۸۲۲ ٤٫۰۰٤٫۸٤۳ ۱٤۷٫٦٤٤ )۱٫۸۱۸٫٤۹۹( ۳٫۲٤۱٫۸۳٤ ٥٥۰٫۰۰۰ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ (مراجع) ۲۰۱٦یونیو  ۳۰الرصید في 
 المختصرة الموحدة المرحلیة.المالیة  البیاناتمن ھذه ال یتجزأ  ءاً جز تشكل ۱۸إلى  ۹على الصفحات من اإلیضاحات 

 



 

۷ 

 )ش.م.ق(شركة الكھرباء والماء القطریة 

  تدفقات النقدیة المختصر الموحدالبیان 
 ألف لایر قطري ۲۰۱٦یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  لفترة الستة

 
 یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  إیضاح 
  ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  

     األنشطة التشغیلیة
 ۷٥٦٫۱۸۳  ۸۰۸٫٥۳۸  ربح الفترة

     :للبنود التالیة تعدیالت
 ۲۱۰٫۹٥۸  ۲۰٦٫٤٤٤  إھالك ممتلكات وآالت ومعدات

 -  )۱٤٫۲٦۸(  أصل محتفظ بھ للبیع استبعادمن ربح 
 )٥٫۸۲۸(  -  حصة من أرباح شركات زمیلة

 )۲۱۰٫۷۷۷(  )۱۸٥٫۸۲۱(  ةمشتركع یرامشحصة من أرباح 
 ۳٫٦٦۰  ۳٫٥۲٤  الخدمة للموظفین نھایة آتمخصص مكاف

 )۳٫۳۹٥(  )۳٫۳۹٦(  إیراد مؤجل
 )۱۸٫۰۲۲(  )۱۱٫۹٤۰(  إیراد توزیعات أرباح من موجودات مالیة متاحة للبیع

 ۱٫٤۹۳  ۲٫۹۸٥  إطفاء أصول غیر ملموسة
 ۹٫۱۹۳  ۹٫٥۲٦  الحركة مخزون بطيءمخصص 

 ۸۸۷  ۹۹۰  إطفاء موجودات غیر متداولة
 ۹۳٤  -  خسارة من استبعاد استثمار شركة زمیلة

 )۹٫٤۰٥(  )۱٥٫۱٦٤(  إیرادات فوائد
 ٤۸٫۹۱۳  ۷۸٫۳۰۸  مصروفات فوائد 

  ۸۷۹٫۷۲٦  ۷۸٤٫۷۹٤ 
     :في التغییرات

 )۷٥٫۲۷٦(  ۱۲۲٫٦۱۷  ذمم تجاریة وأخرى مدینة -
 ۳۷۱  (۱۱۸٫٤۷۲)   مخزون -
 ٦۳٫۸۲۰  ۷۰٫۳۱۸  ذمم تأجیر تمویلي مدینة -
 ۳۱٫۲٥۰  )۱۹۳٫۲۷۳(  تجاریة وأخرى دائنةذمم  -
 ۸۰٤٫۹٥۹  ۷٦۰٫۹۱٦  التشغیلأنشطة الناتج من النقد  -
 )٤٦۹(  -  نھایة الخدمة للموظفین مدفوعة آتمكاف -

 ۸۰٤٫٤۹۰  ۷٦۰٫۹۱٦  األنشطة التشغیلیةالناتج من صافي النقد 
 
 
 
 
 

 المختصر الموحد على الصفحة التالیة تدفقات النقدیةیتواصل بیان ال

 



 

 المختصرة الموحدة المرحلیة.المالیة  البیاناتمن ھذه ال یتجزأ  ءاً جز تشكل ۱۸إلى  ۹على الصفحات من اإلیضاحات 
۸ 

 )ش.م.ق(شركة الكھرباء والماء القطریة 

   (تابع) تدفقات النقدیة المختصر الموحدالبیان 
 ألف لایر قطري ۲۰۱٦یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  لفترة الستة

 
 
 یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  إیضاح 
  ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  

     االستثماریةاألنشطة 
 )٤٦۹٫۱٥۰(  )۳۸٤٫۷۳٥( ٦ معداتوآالت شراء ممتلكات 

 ٤٫۹۰٦  -  من شركات زمیلة توزیعات أرباح مستلمة
 ۱۷۳٫٦۸٤  ۱٦٥٫٦۱۸  ةع مشتركیرامن مش توزیعات أرباح مستلمة
 )۹۳٤(  -  شركات زمیلة استبعاد استثمارات في

 ۷٦٫۷۸۲  -  شركات زمیلة إضافة إلى استثمارات في
 -  )٥۰٫۲۸٤(  استثمار في موجودات مالیة متاحة للبیع

 )۲٫۱۸۷(  -  استثمار في مشروع مشترك
 -  ۱٤٫۲٦۸  متحصالت من استبعاد أصل محتفظ بھ للبیع

 ۱۸٫۰۲۳  ۱۱٫۹٤۰  من موجودات مالیة متاحة للبیعتوزیعات أرباح 
 ۹٫٤۰٥  ۱٥٫۱٦٤  محصلةفوائد 

 )۱۸۹٫٤۷۱(  )۲۲۸٫۰۲۹(  ألنشطة االستثماریةاالمستخدم في صافي النقد 
     

     األنشطة التمویلیة
 )۸۲٥٫۰۰۰(  )۸۲٥٫۰۰۰( ۱۰ الشركة الكيأرباح مدفوعة لمتوزیعات 

 )۹٫٤۷۷(  )۱٦٫۰۳۸(  توزیعات أرباح مدفوعة لمساھمات غیر مسیطرة
 ٦۹٫٤۰٦  ٦٥٫۲٤۱  قروض وتسھیالت تحمل فوائدصافي التغیرات في 

 )٤۸٫۹۱۳(  )۷۸٫۳۰۸(  فائدة مدفوعة
 )۸۱۳٫۹۸٤(  )۸٥٤٫۱۰٥(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

     
 )۱۹۸٫۹٦٥(  )۳۲۱٫۲۱۸(  النقدما یعادل صافي النقص في النقد و

 ۱٫٦۲۲٫۳۱٥  ۱٫۷٥۰٫۷۹۷  الفترةالنقد في بدایة ما یعادل نقد و
 ۱٫٤۲۳٫۳٥۰  ۱٫٤۲۹٫٥۷۹  النقد في نھایة الفترةما یعادل نقد و
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٩ 

 معلومات عن الشركة ۱

وفقا لقانون الشركات التجاریة قطر دولة في ("الشركة")  (ش.م.ق)اء القطریة ــشركة الكھرباء والم تــتأسس
وتم تسجیلھا لدى وزارة االقتصاد والتجارة في دولة عامة قطریة شركة مساھمة ك ۲۰۱٥لعام  ۱۱القطر رقم 

شارع في المسجل . یقع مكتب الشركة ۱۹۹۲ فبرایر ۲۰المؤرخ في  ۱٤۲۷٥قطر تحت السجل التجاري رقم 
أسھم الشركة مدرجة في بورصة دولة قطر.  ،الدوحة ،۲۲۰٤٦ب .صالمرخیة، منطقة مدینة خلیفة الشمالیة، 

 .۱۹۹۸مایو  ۳قطر منذ 

البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة على البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة (ویشار إلیھا  تشتمل
 مجتمعة بـ "المجموعة").

بغرض  حلىالم الماءانتاج الكھرباء وتغیر عن الفترة السابقة ھو تولید تي لم تواللمجموعة ل ةالرئیسی األنشطة
 توریدھا للھیئة العامة للكھرباء والمیاه القطریة ("كھرماء") المملوكة للدولة.

 الشركات التابعة للشركة على النحو التالي:

 المساھمة  بلد التأسیس النشاط الرئیسي االسم
     

 %۱۰۰  قطر تولید الكھرباء وإنتاج الماء المحلى )ذ.م.م(شركة رأس لفان للتشغیل 
المحدودة شركة رأس لفان للطاقة 

 %۸۰  قطر تولید الكھرباء وإنتاج الماء المحلى (ش.م.ق)

 أیضا المشاریع المشتركة التالیة: لدى المجموعةكما أن 

 المشاریع المشتركة
    

 المساھمة  بلد التأسیس النشاط الرئیسي االسم

 %٥٥  قطر المحلىتولید الكھرباء وإنتاج الماء  )ش.م.ق(شركة قطر للطاقة 

 ةشركة مسیعید للطاقة المحدود
 %٤۰  قطر وإنتاج الماء المحلىتولید الكھرباء  (ش.م.ق)

شركة رأس قرطاس للطاقة 
 %٤٥  قطر تولید الكھرباء وإنتاج الماء المحلى (ش.م.ق) المحدودة

 )ش.م.ق(نبراس للطاقة 
االستثمار في مشاریع الكھرباء والماء 

 %٦۰  قطر قطرالمحلى خارج دولة 

 %٦۰  قطر تولید الكھرباء وإنتاج الماء المحلى )ش.م.ق(للطاقة أم الحول 
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١٠ 

  المحاسبةس اأس ۲

التقاریر " )۳٤(المرحلیة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  الموحدةالمختصرة  البیانات المالیةھذه تم إعداد 
السنویة الموحدة للسنة الماضیة كما في وللسنة المنتھیة في ویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة  "المالیة المرحلیة

ال تتضمن ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة جمیع  .("البیانات المالیة السنویة األخیرة") ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
برغم  یة.لمالالمعلومات المطلوبة للمجموعة الكاملة من البیانات المالیة المعدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر ا

 زالھامة لفھم التغیرات في المركـ مختارة لتوضیح األحداث والمعامالت ذلك فقد تم إدراج إیضاحات تفسیریة
 . األخیرةالســنویة الموحدة المالي للمجمـوعة وأدائھا منذ البیانات المالیة 

 ۱۳ بتاریخ الشركةتم التصریح بإصدار البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة من جانب مجلس إدارة 
 .۲۰۱٦یولیو 

 ستخدام التقدیرات واألحكاما ۳

 وافتراضاتستخدام أحكام وتقدیرات اب اإلدارة قامتالمرحلیة المختصرة الموحدة المالیة  البیاناتإعداد  عند
 روفاتت واإلیرادات والمصمطلوباوال الموجوداتوتطبیق السیاسات المحاسبیة وبالتالي قیم  اختیارتؤثر على 

 قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. الصادر عنھا التقریر. 

والمصادر الرئیسیة للشكوك حول كانت األحكام الھامة التي وضعتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة 
 . ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ھي نفسھا تلك المطبقة على البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في التقدیرات 

 قیاس القیم العادلة

عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تستخدم المجموعة البیانات التي یمكن مالحظتھا بالسوق طالما كان 
المستویات في ترتیب القیمة العادلة استنادا إلى المدخالت ذلك ممكنا. یتم تصنیف القیم العادلة في مختلف 

 المستخدمة في تقنیات التقییم على النحو التالي:

 مطابقة. لموجودات أو مطلوبات): السعر المدرج بالسوق (غیر معدل) في أسواق نشطة ۱المستوى ( •

 مالحظتھایمكن لتي وا ۱بخالف األسعار المدرجة المضنة في المستوى أخرى  مدخالت): ۲المستوى ( •
  .غیر مباشرة (مشتقة من األسعار)سواء بصورة مباشرة (األسعار مثال) أو  للموجودات أو المطلوبات

 ): المدخالت لألصول أو االلتزامات التي ال تستند إلى بیانات یمكن مالحظتھا بالسوق۳المستوى ( •
 .(بیانات ال یمكن مالحظتھا)

المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لموجود أو مطلوب في مستویات مختلفة لو كان من المحتمل تصنیف 
من ترتیب القیمة العادلة عندھا یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة بأكملھ في نفس مستوى ترتیب القیمة العادلة 

 كأدنى مستوى مدخل ھام للقیاس بأكملھ.

 یر.ة العادلة في نھایة فترة التقریر والتي حدث خاللھا التغیتعترف المجموعة بالنقل بین مستویات ترتیب القیم

: القیم العادلة ۱۸تم إدراج المزید من المعلومات حول االفتراض الموضوع لقیاس القیم العادلة باإلیضاح رقم 
 لألدوات المالیة. 
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١١ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤

موحدة المختصرة التخدمة في إعداد ھذه البیانات المالیة المس ات المحاسبیةالسیاسأدناه فإن  ورمذكدا ما ھو فیما ع
دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة فيكما في وللشركة الموحدة البیانات المالیة ھي نفسھا التي تم تطبیقھا على لیة المرح

۲۰۱٥ . 

 التغییرات في السیاسات المحاسبیة

مالیة التي الدولیة للتقاریر الالمعاییر والتحسینات على التعدیالت بتطبیق  المجموعةقامت خالل الفترة الحالیة 
 . ۲۰۱٦ینایر  ۱في تصبح ساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ 

 اإلفصاح حول مبادرة ۱ رقم الدولي المحاسبة معیار على التعدیالت •

 طرق على وضیححول ت ۳۸ رقم الدولي المحاسبة ومعیار ۱٦ رقم الدولي المحاسبة معیار على التعدیالت •
 المقبولة واإلطفاء اإلھالك

 نباتات: حول الزراعة ٤۱ رقم الدولي المحاسبة ومعیار ۱٦ رقم الدولي المحاسبة معیار على التعدیالت •
 منتجة

 حول طریقة حقوق الملكیة في البیانات المالیة المنفصلة ۲۷التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  •

 في حصص على االستحواذ عن حول المحاسبة ۱۱ رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیار على التعدیالت •
 مشتركة مشاریع

 ومعیار ،۱۲ رقم المالیة للتقاریر الدولي والمعیار ،۱۰ رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیار على التعدیالت •
 التوحید استثناء تطبیق: االستثمار حول كیانات ۲۸ رقم الدولي المحاسبة

 "حسابات مؤجلة تنظیمیا" ۱٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •

 ۲۰۱٤-۲۰۱۲ دورة المالیة للتقاریر الدولیة المعاییر على السنویة التحسینات •

 یة.على البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحل اجوھری الم یكن لتبني التعدیالت والتحسینات المذكورة أعاله أثر

 ةالقطاعی معلوماتال ٥

تعمل المجموعة أساساً في تشغیل محطات متكاملة لتولید الكھرباء وتحلیة المیاه في دولة قطر. تعتمد عملیة 
متشابھة.  عائداتوتتعرض لمخاطر والمحلى التحلیة كلیاً على تولید الكھرباء، وتتداخل عملیات الكھرباء والماء 

 أن المجموعةبر عتیبالتالي كھرماء وقطر للبترول في دولة قطر. ، لعمیلینمنتجاتھا بیع كما تقوم الشركة أیضا ب
 جغرافیاً واحداً. واحدا وقطاعا قطاعاً تجاریاً تملك 



 
  )ش.م.ق.( القطریة الكھرباء والماء شركة

  المرحلیة الموحدةالمختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 
 بآالف الریاالت القطریة ۲۰۱٦یونیو  ۳۰المنتھیة في فترة الستة أشھر ل
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 ممتلكات وآالت ومعدات ٦

 استحواذ
 ألف ۳۸٤٫۷۳٥على موجودات بتكلفة استحوذت المجموعة  ۲۰۱٦ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةفترة خالل 

 ).۲۰۱٥ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلایر قطري خالل ألف  ٤٦۹٫۱٥۰لایر قطري (

 استبعاد
لایر  ألف ۲۷٫۹۸۳موجودات بتكلفة استبعدت المجموعة  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في فترة خالل 

ت استبعد ۲۰۱٥یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في . (خالل تبلغ ال شيءدفتریة بقیمة قطري إلجمالي مبلغ ال شيء 
 ).بقیمة دفتریة تبلغ ال شيءإلجمالي مبلغ ال شيء  قطريلایر ألف  ٥٥٫٦۰٥بتكلفة موجودات  المجموعة

 ارتباطات رأسمالیة
دخلت المجموعة في عقد إلنشاء ممتلكات وآالت ومعدات  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في فترة خالل 
یونیو  ۳۰في لفترة الستة أشھر المنتھیة ألف لایر قطري  ۷۸٫۱۲۲ألف لایر قطري (مقابل مبلغ  ٤٤۳٫۲۷۲ مقابل

 . ۲۰۱۷في مارس  اكتمال إنشاء الممتلكات واآلالت والمعدات قید اإلنشاء ) ویتوقع۲۰۱٥

 عقاریةستثمارات ا ۷
 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 -  ۱۷٤٫۹۰۱ في بدایة الفترة / السنة
 ۱۷٤٫۹۰۱  - )۱محول من ممتلكات وآالت ومعدات (

 ۱۷٤٫۹۰۱  ۱۷٤٫۹۰۱ دیسمبر ۳۱في 

 لىإ استنادا. ق.م.ش القطریة الدیار شركة من مشتراة لوسیل في أرض على العقاریة االستثمارات تشتمل )۱(
 ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ في العقاري لالستثمار العادلة القیمة كانت اإلدارة بھا قامت التي الداخلي التقییم عملیة
ال تحید بصورة  ۲۰۱٦ یونیو ۳۰وترى اإلدارة أن القیمة العادلة كما في  قطري لایر ملیون ٤٥۷ بمبلغ

 .۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱جوھریة عن القیمة العادلة المحددة كما في 

 مشاریع مشتركةاالستثمارات في  ۸

 لدى المجموعة االستثمارات التالیة في المشاریع المشتركة:

بلد  
 التأسیس

نسبة 
 الملكیة

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰
 (مدققة)  (مراجعة) 
      

 ۳۷٦٫۳٤۳  ۳۳٥٫٦۰۳ %٥٥ قطر )ش.م.ق.شركة قطر للطاقة (
 )۱( شركة مسیعید للطاقة المحدودة

 - %٤۰ قطر (ش.م.ق)
 

- 
 )۱( شركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة

 - %٤٥ قطر (ش.م.ق)
 

- 
 ۲٫۲٤۸٫۳۰٤  ۲٫۲٦۸٫۷۲۸ %٦۰ قطر  )ش.م.ق.شركة نبراس للطاقة (

 ۲٫۱۸۷  - %٦۰ قطر )۲( )ش.م.ق.(أم الحول للطاقة 
   ۲٫٦۰٤٫۳۳۱  ۲٫٦۲٦٫۸۳٤ 

 شاریعالم ھذه خسائر في المجموعة لحصة نتیجة الصفر إلى االستثمارات لھذه الدفتریة القیم تخفیض تم )۱(
 . سابقة سنوات في بھا المعترف المشتركة

 .۲۰۱۸ سنة خالل التشغیل قید ش.م.ق. للطاقة الحول أم شركة تصبح أن یتوقع )۲(
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١٣ 

 إیجارات تمویلیة مدینة ۹

 المحـدودة للطاقة لفان رأس شركة من المدینة اإلیجارات من الشركة حصة المدینة التمویلیة اإلیجارات تمثل
 إذا ما تحدید") ٤( رقم المالیة للتقاریر الدولیة المعاییر تفسیرات مجلس تفسیر التابعة الشركة طبقت لقد). ش.م.ق.(

 عن المحاسبة فيوذلك  ۲۰۱٦ینایر  ۱والذي أصبح ساري المفعول بدءا من  "إیجارات على یشتمل الترتیب كان
 سنویا %۹٫۳۲ ھو باستخدامھ التابعة الشركة قامت الذي الخصم معدل. بنفسھا بتشییدھا قامت التي اإلنتاج مرافق

 تنخفض أو استحقاقھا موعد المدینة التمویلیة اإلیجارات تتخطى لم). ۲۰۱٥ في سنویا %۹٫۹۹ إلى ۷٫٥۰%(
 .الفترة نھایة في قیمتھا

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۲٫٦٥۷٫٦۱۲  ۲٫٥۱۲٫۷۳۷ ةالمدینالذمم إجمالي  -إیجارات تمویلیة 
 )۱٫۰۲۰٫٥۳۰(  )۹٤٥٫۹۷۳( إیرادات تمویلیة غیر مكتسبة

 ۱٫٦۳۷٫۰۸۲  ۱٫٥٦٦٫۷٦٤ األدنى لإلیجارات المدینةالقیمة الحالیة للحد 

 تم عرض اإلیجارات التمویلیة المدینة في بیان المركز المالي المختصر الموحد على النحو التالي:

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۱٤٦٫٤۷۷  ۱۳٤٫۹۷٥ الجزء المتداول
 ۱٫٤۹۰٫٦۰٥  ۱٫٤۳۱٫۷۸۹ الجزء غیر المتداول

 رأس المال ۱۰
 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل:
 ۱٫۱۰۰٫۰۰۰  ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریاالت قطریة للسھم ۱۰قیمة بسھم  ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 توزیعات األرباح النقدیة المدفوعة

ألف  ۸۲٥٫۰۰۰لایر قطري للسھم بإجمالي مبلغ  ۷٫٥أرباح نقدیة بواقع خالل الفترة أعلنت الشركة عن توزیعات 
 ).۲۰۱٥ألف لایر قطري للسھم في سنة  ۸۲٥٫۰۰۰لایر قطري للسھم بإجمالي مبلغ  ۷٫٥لایر قطري (

 بنكیةالقروض ال ۱۱
 ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    
 ۱٫۳۰۰٫۲٦۰  ۱٫۲۷٤٫٤۲۰ )۱القرض (
 ٦۸٤٫۱۳٥  ٦٦۱٫٥۸۹ )۲القرض (
 ۳٤۱٫۳۲۷  ۳۳۰٫۰۷۸ )۳القرض (
 ٤۲۹٫٥۲۷  ۳٥٥٫٥۸۹ )٤القرض (
 ۳٥۱٫۷٤۳  ٥٥٦٫۱۱٦ )٥القرض (
 ۹۳۲٫٤٦۱  ۹۲٥٫۹۳۳ )٦القرض (
 ۹۱۱٫۲٥۰  ۹۱۱٫۲٥۰ )۷القرض (
 ٥٫۰۱٤٫۹۷٤٫  ٥۹٥۰٫۷۰۳ 

 )۳٥٫٤۹٤(  )۳٤٫٥۲٥( : تكالیف ترتیب التمویل ناقصا
 ٤٫۹۸۰٫٤٥۰  ٤٫۹۱٥٫۲۰۹ 



 
  )ش.م.ق.( القطریة الكھرباء والماء شركة

  المرحلیة الموحدةالمختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 
 بآالف الریاالت القطریة ۲۰۱٦یونیو  ۳۰المنتھیة في فترة الستة أشھر ل
 

١٤ 

 بنكیة (تابع)القروض ال ۱۱

 الموحد كما یلي:المختصر في بیان المركز المالي تم عرض القروض البنكیة 
 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۱٫۱۲٤٫٤۱۲  ۱٫۲۱۰٫٤٥٦ حصة متداولة
 ۳٫۷۹۰٫۷۹۷  ۳٫۷٦۹٫۹۹٤ حصة غیر متداولة

 ٤٫۹۸۰٫٤٥۰  ٤٫۹۱٥٫۲۰۹ 

 عقود مبادلة أسعار الفائدة للتحوط ۱۲
 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۱۷۰٫۷٦٦  ۱۲۷٫۳۳۹ ینایر ۱في 
 )٤۳٫٤۲۷(  ۱٦٫٤٥۱ التغیر في القیمة العادلة محول إلى الدخل الشامل اآلخر

 ۱۲۷٫۳۳۹  ۱٤۳٫۷۹۰ الرصید النھائي

 الموحد كما یلي:المختصر في بیان المركز المالي تم عرض عقود مبادلة أسعار الفائدة عن التحوط 

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۱۰۷٫۳۲۹  ۱۰۷٫۳۲۹ حصة متداولة
 ۲۰٫۰۱۰  ۳٦٫٤٦۱ حصة غیر متداولة

 ۱٤۳٫۷۹۰  ۱۲۷٫۳۳۹ 

 اإلیرادات ۱۳
یة أشھر المنتھلفترة الثالثة  

 یونیو ۳۰ في
 أشھر المنتھیة في الستةلفترة  

 یونیو ۳۰
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥  ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  

        المبیعات التي تمثل اإلیرادات من إمدادات:
 ۷۱٤٫٦۳٦  ۷۲۹٫۰۱۱  ۳۹۷٫۰۰۳  ٤۰۰٫٦۸۰ الكھرباء
 ٦۱٥٫۷۳۹  ۷۱۸٫۰۰٥  ۳۰۸٫۳۸۹  ۳٥۸٫۷۰۰ حلىالماء المُ 

        إیرادات من إیجارات المصنع:
 ۸۹٫۷۹۱  ٦۹٫٦۱۳  ٤۷٫٦۱۹  ۳۹٫۲۷۹  شركة رأس لفان للطاقة المحدودة (ش.م.ق.)

 ۷۹۸٫٦٥
۹  ۷٥۳٫۰۱۱  

۱٫٥۱٦٫٦۲
۹ 

 
۱٫٤۲۰٫۱٦٦ 



 
  )ش.م.ق.( القطریة الكھرباء والماء شركة

  المرحلیة الموحدةالمختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 
 بآالف الریاالت القطریة ۲۰۱٦یونیو  ۳۰المنتھیة في فترة الستة أشھر ل
 

١٥ 

 على السھم العائد ۱٤

المتوسط المرجح  على فترةالمنسوب لمالكي الشركة للیحتسب الربح األساسي العائد على السھم بتقسیم صافي الربح 
 :الفترةالل خلعدد األسھم القائمة 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة  
 یونیو ۳۰ في

 يأشھر المنتھیة ف الستةلفترة  
 یونیو ۳۰

 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥  ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  
        

 ۷۳۷٫۱٥۱  ۷۹۱٫۲۷۰  ۳۹۱٫۰۲۲  ٤٤۳٫۸۲۷ إلى مالكي الشركة ربح الفترة المنسوب
 خالل الفترة القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسھم 

 ۱۱۰٫۰۰۰  ۱۱۰٫۰۰۰  ۱۱۰٫۰۰۰ (باألسھم)
 

۱۱۰٫۰۰۰ 
العائد األساسي والمخفف للسھم (معبر عنھ باللایر 

 ۷٫۱۹  ۳٫٥٥  ٤٫۰۳ القطري)
 

٦٫۷۰ 

 متوقفةأصل محتفظ بھ للبیع وعملیات  ۱٥

ملیون لایر قطري للفترة،  ۱٤٫۲قامت الشركة باستبعاد محطات الوجبة والسیلیة وجنوب الدوحة واعترفت بربح 
والذي تم إدراجھ ضمن الربح أو الخسارة. تم تصنیف ھذه المحطات كمحتفظ بھا للبیع وكانت القیمة الدفتریة في 

 ).۲۰۱٥ت سابقة (ال شيء في تاریخ التقریر ال شيء إذ تم إھالكھا بالكامل في سنوا

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة ۱٦

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٦ یونیو ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

    :مطلوبات محتملة
 ۲۱۳٫۱۷٤  ۱۲۹٫۷۱۱ ضمانات بنكیة وضمانات الشركة واعتمادات مستندیة 

 فصاحات األطراف ذات العالقةإ ۱۷

ین وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفین الرئیسین یاألطراف ذات العالقة الشركات الشقیقة والمساھمین الرئیس تمثل
باإلدارة والشركات والمؤسسات التي تقوم ھذه األطراف بإدارتھا أو التأثیر فیھا بصورة ھامة. یتم اعتماد أسعار 

 وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
 األطراف ذات العالقة المعامالت مع

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة   
 یونیو ۳۰في 

لفترة الستة أشھر المنتھیة  
 یونیو ۳۰في 

األطراف ذات  
 العالقة

۲۰۱٦  ۲۰۱٥  ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  

         المبیعات:
٤۰۰٫٦۸ كھرماء إیرادات من مبیعات الكھرباء

۰  ۳۹۷٫۰۰۳  
۷۲۹٫۰۱

۱ 
 

۷۱٤٫٦۳٦ 
۳٥۳٫۸۸ كھرماء المحلى إیرادات من مبیعات الماء

۱ 
 ۳۰٤٫٥۹۰  ۷۰۹٫۷٤

۲ 
 ٦۰۸٫۷٦۸ 

 ٦٫۹۷۱  ۸٫۲٦۳  ۳٫۷۹۹  ٤٫۸۱۹ قطر للبترول 
 ۸۹٫۷۹۱  ٦۹٫٦۱٤  ٤۷٫٦۱۹  ۳۹٫۲۸۰ كھرماء محطة تأجیر إیرادات 

 
 



 
  )ش.م.ق.( القطریة الكھرباء والماء شركة

  المرحلیة الموحدةالمختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 
 بآالف الریاالت القطریة ۲۰۱٦یونیو  ۳۰المنتھیة في فترة الستة أشھر ل
 

١٦ 

 (تابع) فصاحات األطراف ذات العالقةإ ۱۷

 (تابع) األطراف ذات العالقةالمعامالت مع 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة   

 یونیو ۳۰في 
لفترة الستة أشھر المنتھیة  

 یونیو ۳۰في 
األطراف ذات  

 العالقة
۲۰۱٦  ۲۰۱٥  ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  
         المبیعات:تكلفة 

الم ستاتكلفة الغاز المستھلك / 
 شراء الغازأو 

 قطر للبترول
۲۲۹٫۰۱۳  ۲۱۷٫۱٥۹  ٤۲۲٫۳٤۲ 

 
۳۸٦٫٦٦٤ 

         
         إیرادات أخرى:

 ۸٫۲۹۱  ۱۳٫۱۱۱  ۳٫۹۲۸  ٦٫۰۸۳ بنك قطر الوطني فوائد بنكیة من الودائع

 األطراف ذات العالقةأرصدة 

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱٦ یونیو ۳۰ 
 

ذمم تجاریة 
 مدینة

ذمم تجاریة دائنة  
ومصروفات 

 مستحقة

 
ذمم تجاریة 

 مدینة

 ذمم تجاریة دائنة  
ومصروفات 

 مستحقة
 (مدققة)  (مدققة)  (مراجعة)  (مراجعة) 
        

 ۱٫۷۹۲  ٥۷٦٫٤۷۸  ۲٫٥٥۹  ۳٦۱٫۰٤۹ كھرماء
 ۱٤۲٫٦۳۳  ٤٫٥۷۷  ۲۲٥٫۷٦۲  ٦٫٤٥٦ قطر للبترول

 -  ۲٤٥٫٥۸٦  -  ۱۳۲٫۸۸۰ نبراس للطاقة ش.م.ق.
 -  ۱٤٫۹۰۰  -  ۱۸٫۰۹۰ أم الحول للطاقة ش.م.ق.

 ٥۱۸٫٤۷٥  ۲۲۸٫۳۲۱  ۸٤۱٫٥٤۱  ۱٤٤٫٤۲٥ 

 اإلدارة موظفيمكافأة كبار 

 كالتالي:الفترة خالل كبار موظفي اإلدارة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  كانت

 یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في الستةلفترة  
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 ۹٫۲٤۸  ۸٫٥۱۱ مكافآت إجمالي ال
 
 
 
 



 
  )ش.م.ق(شركة الكھرباء والماء القطریة 

  المالیة المختصرة الموحدة المرحلیةات بیانإیضاحات حول ال
 ألف لایر قطري ۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 

١٧ 

 المالیةالقیم العادلة لألدوات  ۱۸

القیمة العادلة رتیب تلة. ال یتضمن الجدول معلومات یوضح الجدول التالي القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، متضمنة مستویاتھا في ترتیب القیمة العاد
 التي تكون فیھا القیمة الدفتریة مقاربة على نحو معقول للقیمة العادلة. للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة في الحالة

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 

 ۲۰۱٦یونیو  ۳۰
أدوات تحوط 
 القیمة العادلة 

القروض 
 متاحة للبیع والذمم المدینة

مطلوبات 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي مالیة أخرى

          بالقیمة العادلةمقاسة موجودات مالیة 
          

 ۳٦۷٫۱۱۹ - - ۳٦۷٫۱۱۹ ۳٦۷٫۱۱۹ - ۳٦۷٫۱۱۹ - - أسھم حقوق ملكیة

          بالقیمة العادلةغیر مقاسة موجودات مالیة 
 - - - - ۷٦٥٫۳۷۱ - - ۷٦٥٫۳۷۱ - ذمم تجاریة وأخرى مدینة

 - - - - ۱٫٤۲۹٫٥۷۹ - - ۱٫٤۲۹٫٥۷۹ - النقد وما یعادلھ
 - ۲٫۱۹٤٫۹٥۰ - - ۲٫۱۹٤٫۹٥۰ - - - - 

          بالقیمة العادلةمالیة مقاسة مطلوبات 
 ۱٤۳٫۷۹۰ - ۱٤۳٫۷۹۰ - ۱٤۳٫۷۹۰ - - - ۱٤۳٫۷۹۰ عقود مبادلة معدالت فائدة مستخدمة للتحوط

          
          بالقیمة العادلةمالیة غیر مقاسة مطلوبات 

 - - - - ٤٫۹۸۰٫٤٥۰ ٤٫۹۸۰٫٤٥۰ - - - فوائدقروض تحمل 
 - - - - ۱۳۲٫۹۸۰ ۱۳۲٫۹۸۰ - - - ذمم تجاریة دائنة

 - - - ٥٫۱۱۳٫٤۳۰ ٥٫۱۱۳٫٤۳۰ - - - - 
 

 

 

 

 



 
  )ش.م.ق(شركة الكھرباء والماء القطریة 

  المالیة المختصرة الموحدة المرحلیةات بیانإیضاحات حول ال
 ألف لایر قطري ۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 

١٨ 

 (تابع) القیم العادلة لألدوات المالیة ۱۸

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
أدوات تحوط 
 القیمة العادلة 

والذمم القروض 
 متاحة للبیع المدینة

مطلوبات مالیة 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي أخرى

          موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
          

 ۳٤٤٫٤۳٥ - - ۳٤٤٫٤۳٥ ۳٤٤٫٤۳٥ - ۳٤٤٫٤۳٥ - - أسھم حقوق ملكیة

          موجودات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة
 - - - - ۸۸۷٫۹۸۸ - - ۸۸۷٫۹۸۸ - ذمم تجاریة وأخرى مدینة

 - - - - ۱٫۷٥۰٫۷۹۸ - - ۱٫۷٥۰٫۷۹۸ - النقد وما یعادلھ
 - ۲٫٦۳۸٫۷۸٦ - - ۲٫٦۳۸٫۷۸٦ - - - - 

          مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
 ۱۲۷٫۳۳۹ - ۱۲۷٫۳۳۹ - ۱۲۷٫۳۳۹ - - - ۱۲۷٫۳۳۹ عقود مبادلة معدالت فائدة مستخدمة للتحوط

          
          مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة

 - - - - ٤٫۹۱٥٫۲۰۹ ٤٫۹۱٥٫۲۰۹ - - - قروض تحمل فوائد
 - - - - ۳۰۰٫۱۳٥ ۳۰۰٫۱۳٥ - - - ذمم تجاریة دائنة

 - - - ٥٫۲۱٥٫۳٥٫ ٤٤۲۱٥٫۳٤٤ - - - - 

 األحداث الالحقة ۱۹

 لیست ھناك أحداثا الحقة لھا تأثیر على فھم ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة. 

 .۱وارد على صفحة حول مراجعة البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة  ینالحسابات المستقبل يتقریر مدقق
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