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تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
ش.م.ع.ق.السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية ىإل

مقدمة
ش.م.ع.ق.لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لشركة الكهرباء والماء القطرية 

والتي تتضمن بيان ، ٢٠٢٠يونيو٣٠فيكما("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليهم جميعا بــ "المجموعة") 
واإليرادات للربح أو الخسارةوالبيان المرحلي الموحد،٢٠٢٠يونيو٣٠المركز المالي المرحلي الموحد كما في 

الموحدةالمرحليةوالبيانات، ٢٠٢٠يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةالالثالثة أشهر ولفترة الشاملة األخرى
المتممة واإليضاحات ذلك التاريخ، فيالمنتهيةأشهرالستةلفترةالنقديةوالتدفقاتالملكيةحقوقفيتغيراتلل

مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المجموعةإن مجلس إدارة . األخرى
إن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول هذه . "التقارير المالية المرحلية"٣٤وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

الموحدة استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.المعلومات المالية المرحلية المختصرة 

نطاق المراجعة
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي الخاص بمهام المراجعة رقم 

فسار من المسؤولين تشتمل أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية على االست. من قبل المدقق المستقل للمؤسسة"
عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات مراجعة تحليلية باإلضافة إلى إجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة 
يقل كثيرًا عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي ال يمكّننا من الحصول على التأكيد 

األمور الهامة التي يمكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق. وعليه، فإننا ال نبدي رأي الذي يجعلنا على علم بكافة 
تدقيق. 

النتيجة
استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها، فإنه لم يسترعي انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية 

. ٣٤افة النواحي المادية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم المختصرة الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها، من ك

عن إرنست ويونـغ

ـادرــاد نــزيـ
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠٢٠يوليو١٩الدوحة في



ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزًءا١٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 

٢

ش.م.ع.ق.الكھرباء والماء القطریة شركة 
الموحدالمرحليبیان المركز المالي

٢٠٢٠یونیو٣٠في كما

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠اتإیضاح
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)

الموجودات
الموجودات غیر المتداولة

٦٥٫٤٤٠٫٨٧٩٥٬٥٧٣٬٠٤٧عقارات وآالت ومعدات
٣١٫٦٢٤٢٢٬٥٨٤موجودات حق االستخدام 

٨٧٫٥٣٠٩٠٬٥١٥موجودات غیر ملموسة وشھرة
٧٣٫٥٤٧٫٢٢٥٤٬٥٤٥٬٣٥٢استثمارات في مشاریع مشتركة

استثمارات في أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
١٫٨١١٫٩٨٦١٬٩٥٥٬٢١٢اإلیرادات الشاملة األخرى 

٨٩٠١٫٩٠٦٩٧٣٬٦١٣ذمم تأجیر تمویلي مدینة
٦٬٤٨٥-١٢القیمة العادلة الموجبة لعقود مبادلة معدالت فائدة للتحوط

١٥٤٫٣١٦١٤٣٬٦٨٧ةمشتركعیرامشمنمستحققرض
١٣٫٠٩٤١٣٬٩٩٧أخرىموجودات 

١١٫٩٨٨٫٥٦٠١٣٬٣٢٤٬٤٩٢

الموجودات المتداولة
٩٠٫٠١٩٨١٬٤٩٩مخزون

٥٢٣٫٩٥٠٥٠٣٬٤٠٢مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى 
٨١٤٧٫٣٥٤١٤٤٬٠١٤ذمم تأجیر تمویلي مدینة

٢٬٠٦٠-١٢فائدة للتحوطالقیمة العادلة الموجبة لعقود مبادلة معدالت
٩٣٫٠٢٤٫٣١٥٣٬٤٣٨٬٥٩٧أرصدة لدى البنوك ونقد

٣٫٧٨٥٫٦٣٨٤٬١٦٩٬٥٧٢
١٥٫٧٧٤٫١٩٨١٧٬٤٩٤٬٠٦٤إجمالي الموجودات





ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزًءا١٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 

٤

ش.م.ع.ق.الكھرباء والماء القطریة شركة 
موحدالواإلیرادات الشاملة األخرى المرحليالربح أو الخسارة بیان 
٢٠٢٠یونیو٣٠المنتھیة في أشھر ستةاللفترة 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في         
یونیو٣٠

لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
)مراجعة((مراجعة))مراجعة((مراجعة)إیضاحات

١٣٦٢٥٫٦٥٥٥٧٠٫٣٥٩١٫١٩٥٫٦٩٥١٫٠٧٧٫٣٢٥إیرادات من الماء والكھرباء 
٢٩٫٨٨٢٣٣٫٦٩٩٥٩٫٢١٩٦٦٫١١٨فوائد اإلیجار 

٦٥٥٫٥٣٧٦٠٤٫٠٥٨١٫٢٥٤٫٩١٤١٫١٤٣٫٤٤٣
)٧١٦٫٩١٧()٧٩٣٫٠٦٠()٣٧٨٫٦٢١()٤١٢٫٠٧١(تكلفة المبیعات
٢٤٣٫٤٦٦٢٢٥٫٤٣٧٤٦١٫٨٥٤٤٢٦٫٥٢٦إجمالي الربح

١٩٫٩٩٩٣٤٫٠٦٩١١٧٫٥٥٧١٣٨٫٢٨١أخرىتشغیلإیرادات
)٨٦٫٦٤٢()٨٢٫٣٢٣()٤٠٫٨١٦()٣٨٫٩٩٤(إداریةومصروفات عمومیة 

٢٢٤٫٤٧١٢١٨٫٦٩٠٤٩٧٫٠٨٨٤٧٨٫١٦٥ربح التشغیل
)١٣٠٫٣٨١()٨٩٫٥٢١()٦٦٫٧٠٧()٣٧٫٩٠٥(تمویلالتكالیف 

١٦٠٫٩٤٢١٦٥٫٩٣١٢٦٦٫٥٨٣٢٨٦٫١٦٧حصة في أرباح مشاریع مشتركة 
٣٤٧٫٥٠٨٣١٧٫٩١٤٦٧٤٫١٥٠٦٣٣٫٩٥١الفترةربح

اإلیرادات الشاملة األخرى:
إیرادات شاملة أخرى یعاد تصنیفھا إلى بیان 

الربح أو الخسارة في فترات الحقة: 
شاملة أخرى من مشاریع خسائرحصة في 

)٧٠٩٫٦٢٣()٨٤٤٫١٩٠()٤٤٢٫٢٤٩()١٠٤٫٨٩٥(١٢مشتركة
الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة 

)٥٧٫٣٩٧()٧٠٫٣٦٧()٣٥٫٨٤٦()٥٫٨٠٥(١٢للتحوطعقود تبادل أسعار الفائدة من
إیرادات شاملة أخرى ال یعاد تصنیفھا إلى 

الربح أو الخسارة في فترات ال حقة:
صافي التغیر في القیمة العادلة الستثمارات 
حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل 

)٧٧٫٦٧٢()٣٤٣٫٢٢٦(١٩٦٫٢٣٦٤٫٨٠٣اإلیرادات الشاملة األخرى

)٨٤٤٫٦٩٢()١٫٢٥٧٫٧٨٣()٤٧٣٫٢٩٢(٨٥٫٥٣٦الشاملة األخرى للفترة)الخسائراإلیرادات (

)٢١٠٫٧٤١()٥٨٣٫٦٣٣()١٥٥٫٣٧٨(٤٣٣٫٠٤٤الشاملة ) الخسائر(اإلیراداتإجمالي 
إلى:الربح العائد

٣٤٠٫٤٥٤٣١٠٫٤٤٨٦٦٠٫٥٦٣٦١٩٫٥١٦األمالشركةمساھمي
٧٫٠٥٤٧٫٤٦٦١٣٫٥٨٧١٤٫٤٣٥ةمسیطرالغیر ةالحص

٣٤٧٫٥٠٨٣١٧٫٩١٤٦٧٤٫١٥٠٦٣٣٫٩٥١
ةالعائدةالشامل) الخسائر(اإلیراداتإجمال 

إلى:
)٢٢٥٫١٧٦()٥٩٧٫٢٢٠()١٦٢٫٨٤٤(٤٢٥٫٩٩٠األمالشركةمساھمي

٧٫٠٥٤٧٫٤٦٦١٣٫٥٨٧١٤٫٤٣٥ةمسیطرالغیر ةالحص
٢١٠٫٧٤١()٥٨٣٫٦٣٣()١٥٥٫٣٧٨(٤٣٣٫٠٤٤(

:العائد للسھم
للسھم (باللایر العائد األساسي والمخفف

١٤٠٫٣١٠٫٢٨٠٫٦٠٠٫٥٦القطري)



ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزءاً ١٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 

٥

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 
الموحد المرحليغیرات في حقوق الملكیةالتبیان 

٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في ستةلفترة ال

العائد إلى مساھمي الشركة األم 

رأس المال
االحتیاطي 

القانوني
االحتیاطي 

العام

احتیاطي 
للتدفقات التحوط

النقدیة
احتیاطي القیمة 

العادلة
األرباح
اإلجماليالمدورة

غیر ةالحص
المسیطرة

حقوق إجمالي
الملكیة

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف لایر 
قطري

ألف
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

٣٣٨٬٣٤٩٦٬٦٦٠٬٨٤١٩٬٩٩٩٬١٢٤٢٣٥٬٩٤٨١٠٬٢٣٥٬٠٧٢(١٬٨٩١٬٩٠٠)٢٠٢٠١٬١٠٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠٣٬٢٤١٬٨٣٤ینایر ١في كما الرصید 

٦٦٠٫٥٦٣٦٦٠٫٥٦٣١٣٫٥٨٧٦٧٤٫١٥٠-----الفترةربح 
)١٫٢٥٧٫٧٨٣(-)١٫٢٥٧٫٧٨٣(-)٣٤٣٫٢٢٦()٩١٤٫٥٥٧(---الخسائر الشاملة األخرى 

)٥٨٣٫٦٣٣(١٣٫٥٨٧)٥٩٧٫٢٢٠(٦٦٠٫٥٦٣)٣٤٣٫٢٢٦()٩١٤٫٥٥٧(---الشاملة للفترة )الخسائر(اإلیراداتإجمالي 

)٨٧٨٫٠١٥()٢٥٫٥١٥()٨٥٢٫٥٠٠()٨٥٢٫٥٠٠(-----)١٠(إیضاح ٢٠١٩تعلقة بسنة أرباح متوزیعات 

٦٫٤٦٨٫٩٠٤٨٫٥٤٩٫٤٠٤٢٢٤٫٠٢٠٨٫٧٧٣٫٤٢٤)٤٫٨٧٧()٢٫٨٠٦٫٤٥٧(١٬١٠٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠٣٬٢٤١٬٨٣٤(مراجعة)٢٠٢٠یونیو٣٠الرصید في 

٤٩١٫٦٩٠٦٫١٢٥٫٦٤١١٠٫٤٥٥٫٥٨٠٢٥٧٫٦٧٤١٠٫٧١٣٫٢٥٤)١٫٠٥٣٫٥٨٥(٢٠١٩١٬١٠٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠٣٬٢٤١٬٨٣٤ینایر ١في كما الرصید 

٦١٩٫٥١٦٦١٩٫٥١٦١٤٫٤٣٥٦٣٣٫٩٥١-----الفترةربح 
)٨٤٤٫٦٩٢(-)٨٤٤٫٦٩٢(-)٧٧٫٦٧٢()٧٦٧٫٠٢٠(---الخسائر الشاملة األخرى 

)٢١٠٫٧٤١(١٤٫٤٣٥)٢٢٥٫١٧٦(٦١٩٫٥١٦)٧٧٫٦٧٢()٧٦٧٫٠٢٠(---للفترة الشاملة) الخسائر(اإلیراداتإجمالي 

)٨٧١٫٤٥٤()١٨٫٩٥٤()٨٥٢٫٥٠٠()٨٥٢٫٥٠٠(-----)١٠(إیضاح ٢٠١٨تعلقة بسنة أرباح متوزیعات 

٤١٤٫٠١٨٥٫٨٩٢٫٦٥٧٩٫٣٧٧٫٩٠٤٢٥٣٫١٥٥٩٫٦٣١٫٠٥٩)١٫٨٢٠٫٦٠٥(١٬١٠٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠٣٬٢٤١٬٨٣٤(مراجعة)٢٠١٩یونیو٣٠الرصید في 



.المرحلية المختصرة الموحدةمن هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءًا١٨إلى١المرفقة من اإليضاحاتتشكل 

٦

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 
الموحد المرحليالتدفقات النقدیةبیان 

٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في ستةلفترة ال

أشھر المنتھیة في         ستةلفترة ال
یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاح

األنشطة التشغیلیة
٦٧٤٫١٥٠٦٣٣٫٩٥١للفترةربحال

:للبنود التالیةتعدیالت
١٣٧٫١٦٤١٣٩٫٩٤٥عقارات وآالت ومعداتاستھالك 
١٫١٧٤١٫١١٦االستخدامحقموجوداتاستھالك

-٥٫٦٦٢اإلیجارمطلوبات علىةالفائدمصروف
)٢٨٦٫١٦٧()٢٦٦٫٥٨٣(مشاریع مشتركةأرباح فيحصة 

٦٫٠٩٠٢٠٫٧٦١نھایة الخدمة للموظفینآتمكافمخصص
منالعادلةبالقیمةاألسھماستثماراتعلىأرباحاتعیوزتإیرادات 

)٦٤٫٠٦٣()٧٠٫٥٣٤(اإلیرادات الشاملة األخرى خالل
٢٫٩٨٥٢٫٩٨٥غیر ملموسةموجوداتإطفاء 

٧٫١٦٠٨٫٦٣٣مخزون بطيء الحركةمخصص 
٩٠٣٨٨٧إطفاء موجودات غیر متداولة

)٧١٫٣٤٠()٤٥٫٠٣٤(فوائدإیرادات 
٨٤٫٣٩٥١٣٠٫٣٨١مصاریف فوائد 

٥٣٧٫٥٣٢٥١٧٫٠٨٩التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العاملاألرباح
تعدیالت رأس المال العامل:

)٥٫٢٣٨()١٥٫٦٨٠(مخزون
)٨٩٫٠١٥()٢٠٫٥٤٨(أخرىذمم مدینةوذمم تجاریة مدینة

٦٨٫٣٦٧٦١٫٥٩٣ذمم تأجیر تمویلي مدینة
٦٫٢٩٠)٢٤٫٦٩٥(أخرىذمم دائنةودائنةذمم تجاریة 

٥٤٤٫٩٧٦٤٩٠٫٧١٩یةنشطة التشغیلالتدفقات النقدیة من األ
)١٫٤٣٣()٨٧٣(للموظفینمدفوعةالخدمة النھایة آتمكاف

٥٤٤٫١٠٣٤٨٩٫٢٨٦األنشطة التشغیلیةمن التدفقات النقدیةصافي 

االستثماریةاألنشطة 
)٣٦٫٠٠٨()٤٫٩٩٦(٦معداتوآالت عقاراتشراء 

)٩٫٠٩٥()١٥٫٥٣١(استثمار إضافي في مشاریع مشتركة 
الشاملةاإلیراداتخاللمنالعادلةبالقیمةملكیةحقوقاستثمارات

)٢٣٩٫٤٥٤()٢٠٠٫٠٠٠(األخرى
استثمارات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من مستلمة توزیعات أرباح 

٧٠٫٥٣٤٦٤٫٠٦٣اإلیرادات الشاملة األخرىمن خالل 
٤٣٦٫٠٥١٩٠٫٢٨٧مشاریع مشتركةمنمستلمةتوزیعات أرباح 

-)١٠٫٦٢٩(مشتركلمشروعقرض
٤٥٫٠٣٤٤٨٫٣٧٥مستلمةفوائد 

)١١١٫٨٣٨(٦١٤٫٤٩٩یوماً ٩٠صافي الحركة في ودائع بأجل استحقاق أصلي أكثر من 

)١٩٣٫٦٧٠(٩٣٤٫٩٦٢ألنشطة االستثماریةاالتدفقات النقدیة (المستخدمة في) من صافي 



.المرحلية المختصرة الموحدةمن هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءًا١٨إلى١المرفقة من اإليضاحاتتشكل 

٧

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 
تتمة-الموحدالمرحليالتدفقات النقدیةبیان 

٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في ستةلفترة ال

أشھر المنتھیة في         ستةلفترة ال
یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطرياتإیضاح

(مراجعة)(مراجعة)
األنشطة التمویلیة

)١٣٩٫٨٣٩()٣٠٩٫٨٤٠(صافي الحركة في قروض وتسھیالت تحمل فوائد
)٨٣٤٫٢٦٢()٨٥٢٫٥٠٠(١٠أرباح مدفوعةتوزیعات 
)١٨٫٩٥٤()٢٥٫٥١٥(مسیطرةالغیرةحصللمدفوعةأرباحتوزیعات

-)٦٫٥٩٨(اإلیجارمطلوباتسداد
)١٣٠٫٣٨١()٨٤٫٣٩٥(فوائد مدفوعة

)١٫١٢٣٫٤٣٦()١٫٢٧٨٫٨٤٨(في األنشطة التمویلیةةالمستخدمالتدفقات النقدیةصافي 

)٨٢٧٫٨٢٠(٢٠٠٫٢١٧في حكمھالنقد وما في )النقص(الزیادةصافي
٤٨٩٫٠٢٩١٫٤٣٠٫٣٧٦ینایر ١فيفي حكمھنقد وما ال

٩٦٨٩٫٢٤٦٦٠٢٫٥٥٦یونیو٣٠في في حكمھنقد وما ال



ش.م.ع.ق.القطریةالكھرباء والماءشركة
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 

٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في ستة لفترة ال

٨

المؤسسةعننبذة١
قطریة تأسست في دولة قطر تحت السجل عامةشركة الكھرباء والماء القطریة ش.م.ع.ق. ("الشركة") ھي شركة مساھمة

الخلیج برج وقود،. یقع المكتب المسجل للشركة في١٩٩٢مارس. بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة في ١٤٢٧٥التجاري رقم 
. ١٩٩٨مایو ٣ة في بورصة قطر منذ ، الدوحة، دولة قطر. إن أسھم الشركة مدرجالغربي

كانت الشركة تعرف في السابق باسم شركة الكھرباء والماء القطریة ش.م.ق. ووفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري 
، تم تغییر الوضع القانوني للشركة إلى "شركة مساھمة عامة قطریة" وذلك بعد أن تم إجراء التعدیالت٢٠١٥لسنة ١١رقم 

.٢٠١٧مارس٦الضروریة على النظام األساسي للشركة بتاریخ 

ًا بـ "المجموعة" وبشكل جمیعمالشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھتشملالموحدةالمرحلیة المختصرةالبیانات المالیةإن ھذه
فردي بـــ "شركات المجموعة"). 

الكھرباء تطویر وامتالك وتشغیل المحطات لتولیدفي الرئیسي للمجموعة، والذي لم یتغیر منذ السنة الماضیة، نشاط الیتمثل 
العامة القطریة للكھرباء والماء ("كھرماء") المملوكة للدولة. للمؤسسةوتوریدھاه المحالةایالموإنتاج 

:كالتاليھي ٢٠٢٠یونیو٣٠في الشركات التابعة للشركة كما إن 

نسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيالشركة التابعة
٢٠٢٠٢٠١٩

%١٠٠%١٠٠قطرتشغیل وصیانة المحطة .شركة رأس لفان للتشغیل ذ.م.م
%٨٠%٨٠قطرالمحالةیاهالمتولید الكھرباء وإنتاج .ق.ش.مشركة رأس لفان للطاقة 

:وحصص الملكیة التالیة كما في تاریخ التقریر للفترة الحالیة والسابقةالمشاریع المشتركة الشركةلدى 

نسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسياسم الشركة
٢٠٢٠٢٠١٩

%٥٥%٥٥قطره الُمحالةایالمتولید الكھرباء وإنتاج ق..خش.م.قطر للطاقة 
%٤٠%٤٠قطرتولید الكھرباء ق..خش.م.شركة مسیعید للطاقة 

%٤٥%٤٥قطره الُمحالةایالمتولید الكھرباء وإنتاج ق..خش.م.شركة رأس قرطاس للطاقة 
االستثمار في مشاریع الكھرباء ش.م.خ.ق.نبراس للطاقة 

خارج دولة قطره الُمحالةایالمو
%٦٠%٦٠قطر

%٦٠%٦٠قطره الُمحالةایالمتولید الكھرباء وإنتاج ش.م.خ.ق.أم الحول للطاقة 
تحدید وتقییم وتطبیق فرص إنتاج سراج للطاقة

%٦٠%٦٠قطرالطاقة الشمسیة 

إعداد البیانات المالیةس اأس٢
وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم ٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في ستةتم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة لل

). "٣٤"التقاریر المالیة المرحلیة" ("معیار المحاسبة الدولي ٣٤

وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة. ، تم عرض البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة بالریال القطري

ة المرحلیة المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة في البیانات المالیة السنویة إن البیانات المالی
أشھر ستة. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج ال٢٠١٩دیسمبر ٣١ولذلك یجب قراءتھا مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في 

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١لیست بالضرورة مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في ٢٠٢٠یونیو٣٠المنتھیة في 

.٢٠٢٠یولیو١٩تمت الموافقة على إصدار ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ 



ش.م.ع.ق.القطریةالكھرباء والماءشركة
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 

٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في ستة لفترة ال

٩

السیاسات المحاسبیة الھامة٣
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات 

، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ٢٠١٩ديسمبر ٣١المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
. ٢٠٢٠ناير ي١اعتبارا من 

المرحليةالماليةالبياناتعلىتأثيرلهاليسإال أنه ،٢٠٢٠عامفياألولىللمرةيسري مفعولها والتفسيراتبعض التعديالت
للمجموعة.الموحدةالمختصرة

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة 
خالل الفترة الحالية طبقت المجموعة المعايير المعدلة والتحسينات التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية التي يسري مفعولها

: ٢٠٢٠يناير ١للفترات السنوية التي تبدأ في 

العمل التجاري تعريف: ٣الماليةللتقاريرالدوليالمعيارتعديالت
سعرمعيارإصالح: ٣٩الدوليالمحاسبةومعيار٩الماليةللتقاريرالدوليوالمعيار٧الماليةللتقاريريالدولالمعيارتعديالت

الفائدة
المادية تعريف: ٨الدوليالمحاسبةومعيار١الدوليالمحاسبةمعيارتعديالت
٢٠١٨مارس٢٩فيالصادرالماليةللتقاريرالمفاهيمياإلطار

التعديالت والتحسينات أعاله أي تأثير مادي على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.لم يكن لتطبيق 

المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد 
إن المعايير والتفسيرات المصدرة ولم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة للمجموعة 

عندما تصبح سارية المفعول. ، أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير، إذا كانت ضروريةمبينة 

تاريخ السريانالمعيار
٢٠٢٣ینایر ١عقود التأمین:١٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

التقديرات واألحكاماستخدام٤
أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على تطبيق باستخداماإلدارة الموحدة قامتهذه البيانات المالية المرحلية المختصرة إعداد عند 

. اتقد تختلف القيم الحقيقية عن هذه التقدير.واإليرادات والمصروفاتالموجودات والمطلوباتالسياسات المحاسبية وقيم 

صادر الرئيسية للشكوك للمجموعة حول األحكام الهامة التي وضعت من جانب اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية والم
.٢٠١٩ديسمبر ٣١التقديرات هي نفسها التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 



ش.م.ع.ق.القطریةالكھرباء والماءشركة
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 

٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في ستة لفترة ال

١٠

لومات القطاعيةالمع٥
على بشكل كاملالمياه المحالة في دولة قطر. تعتمد عملية تحلية المياه وتقوم المجموعة بتشغيل وحدات متكاملة إلنتاج الكهرباء 

عائدات مماثلة.اللمخاطر والنفس انتخضعوالمياه المحالة متداخلتان وإنتاج الكهرباء توليد إنتاج الطاقة الكهربائية. إن عمليات 
.تشغيل واحدتعرض المجموعة قطاع توليد الكهرباء وانتاج المياه المحالة كقطاع ولذلك

وآالت ومعداتعقارات٦

ستحواذعمليات اال
٩٩,٣٩٩ قطري (ألف٤,٩٩٦بتكلفةعلى موجودات٢٠٢٠يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةاستحوذت المجموعة خالل ال

).٢٠١٩ديسمبر٣١المنتهية في السنة قطري خالل ألف 

ستبعادعمليات اال
شطب تكلفة وألف  قطري٤٤١، قامت المجموعة باستبعاد موجودات بقيمة ٢٠٢٠يونيو٣٠المنتهية في أشهرستةالخالل 

٣١فيالمنتهيةالسنةخالل(ألف  قطري وكان صافي القيمة الدفترية ال شيء١٥,٥٧١بمبلغ إجمالي قدره "C" فحص للفئة
القيمةصافيوكان،قطريألف٦٨,٩٧٨قدرهإجماليبمبلغ" C"للفئةفحصتكلفةبشطبالمجموعةقامت،٢٠١٩ديسمبر
. )شيءالاالستبعادعندالدفترية



ش.م.ع.ق.القطریةالكھرباء والماءشركة
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 

٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في ستة لفترة ال

١١

مشاریع مشتركةاالستثمارات في ٧

لدى المجموعة االستثمارات التالیة في المشاریع المشتركة:

یونیو٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

ألف لایر قطريألف لایر قطري

التأسیسبلد 
نسبة الملكیة
(مدققة)(مراجعة)للمجموعة

٢٫٩٦٧٫٤٠٦٢٬٩١٧٬٦٢٧٪٦٠قطر.ق.خ.م.ششركة نبراس للطاقة 
٤٠٢٫١٠٣٤٣١٬٠٨٧٪٥٥قطر.ق.خ.م.شقطر للطاقة 

١٧٤٫٢٨٤١٬١٣٦٬٧٧٨٪٦٠قطر. ق.خ.م.شأم الحول للطاقة 
-٣٫٤٣٢٪٦٠قطر)١إیضاح سراج للطاقة (

٥١٬٤٦٢-٪٤٥قطر.ق.خ.م.ششركة رأس قرطاس للطاقة 
٨٬٣٩٨-٪٤٠قطر.ق.خ.م.ششركة مسیعید للطاقة 

٣٫٥٤٧٫٢٢٥٤٬٥٤٥٬٣٥٢

:إیضاح
االستثماریغیرلم. للطاقةسراجشركةفيقطريلایرملیون١٥قدرهإضافيمبلغالمجموعةاستثمرتالفترة،خالل) ١(

.المشتركالمشروعفيالمجموعةمساھمةحصةاإلضافي

ةالشامل(الخسائر) /في اإلیرادات حصةالواألرباحمن حصةالبالمشتركة المشاریعفيلالستثماراألخرىتغیرات التتعلق) ٢(
. المستلمةاألرباحتوزیعات واألخرى 

إیجارات تمویلیة مدینة٨

الشركةطبقتلقدش.م.خ.ق.للطاقةلفانرأسشركةمنالمدینةاإلیجاراتمنالشركةحصةالمدینةالتمویلیةاإلیجاراتتمثل
، والذي "إیجاراتعلىیشتملالترتیبكانإذاماتحدید) "٤(رقمالمالیةللتقاریرالدولیةالمعاییرتفسیراتمجلستفسیرالتابعة

١مناعتباًرا. بنفسھابتشییدھاالمؤسسةقامتالتياإلنتاجمرافقعنالمحاسبةفي،٢٠٠٦ینایر ١أصبح ساري المفعول في 
المالیةللتقاریرالدوليالمعیارتطبیقإن. اإلیجارعقود: ١٦المالیةللتقاریرالدوليالمعیارالتابعةالشركةطبقت ،٢٠١٩ینایر
التابعةالشركةقامتالذيالخصممعدل.المسجلة في التقریر السابقالمدینة ة التمویلیاتاإلیجارعلىتأثیرأيلھلم یكن١٦

قیمتھاتنخفضأواستحقاقھاموعدالمدینةالتمویلیةاإلیجاراتتتخطىلم). سنویاً ٪٩٫٣٢: ٢٠١٩(سنویا٪٩٫٣٢ھوباستخدامھ
.الفترةنھایةفي

یونیو٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة)(مراجعة)

١٫٥٠٧٫٠٢٨١٬٦٢٦٬٢٩٥یجاراتاإلفياالستثمار إجمالي
(٥٠٨٬٦٦٨))٤٥٧٫٧٦٨(إیرادات تمویلیة غیر مكتسبة

١٫٠٤٩٫٢٦٠١٬١١٧٬٦٢٧القیمة الحالیة للحد األدنى لإلیجارات المدینة
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١٢

تتمة–إیجارات تمویلیة مدینة٨

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

یونیو٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة)(مراجعة)

١٤٧٫٣٥٤١٤٤٬٠١٤متداولجزء 
٩٠١٫٩٠٦٩٧٣٬٦١٣متداولجزء غیر 

١٫٠٤٩٫٢٦٠١٬١١٧٬٦٢٧
النقد وما في حكمه ٩

لغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة المرحلیة الموحدة، یشتمل النقد وما في حكمھ على البنود التالیة: 

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠٢٠

قطريلایرألف
٢٠١٩

قطريلایرألف
)مدققة()مراجعة(

١٦٨٫٤٧٣١٤٩٬٣٤٧حسابات جاریة وعند الطلب –نقد لدى البنوك 
٢٫٨٥٥٫٧٨٣٣٬٢٨٩٬٢٠٤)١إیضاح (ودائع ألجل

٥٩٤٦نقد في الصندوق

٣٫٠٢٤٫٣١٥٣٬٤٣٨٬٥٩٧أرصدة لدى البنوك ونقد
(٢٬٩٤٩٬٥٦٨))٢٫٣٣٥٫٠٦٩(یوًما٩٠أكثر من ذات أجل استحقاق أصلي یخصم: ودائع ألجل 

٦٨٩٫٢٤٦٤٨٩٬٠٢٩النقد وما في حكمھ

إيضاحات:
ائد بالمعدالت التجارية.وفربح تو،فترات متفاوتة اعتمادا على المتطلبات النقدية الفورية للمجموعةلالودائع قصيرة األجل تودع ) ١(
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١٣

رأس المال١٠
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠

لایر قطريألف ألف لایر قطري
(مدققة)(مراجعة)

المصرح بھ والمصدر والمدفوع:المال رأس
١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠قطري للسھملایر ١قیمة بسھم ١٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

األسهمتجزئة 
١العادي القيمة االسمية للسهم السهم لتكون تجزئةغير العادية للمجموعة على العمومية، وافقت الجمعية ٢٠١٩يونيو٦في 

،٢٠١٩يونيو٢٦فيالسهمتجزئةتنفيذتمفقًا لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية.وذلك  قطري، و١٠ قطري بدالً من 
الجديدةاألسهمإدراجتم. سهما١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠إلىسهما ١١٠,٠٠٠,٠٠٠منبهاالمصرحاألسهمعددإجماليوارتفع

. ٢٠١٩يونيو٢٧مناعتبارًاقطربورصةفي

المدفوعة النقديةاألرباحتوزيعات
لعامقطريألف٨٥٢,٥٠٠بإجماليللسهمقطري٠,٧٧٥بواقعنقديةأرباحتوزيععنالشركةأعلنتالفترةخالل

).٢٠١٨لعامقطريألف٨٥٢,٥٠٠بإجماليللسهمقطري٠,٧٧٥: ٢٠١٩يونيو٣٠(٢٠١٩

قروض وتسھیالت تحمل فوائد ١١
یونیو٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
١٫٠٤١٫٢٥٠١٬٠٧٣٬٦٠٢)١القرض (
١٫٠٩٣٫٥٠٠١٬٠٩٣٬٥٠٠)٢القرض (
٩٥٥٫٤٧٤٩٧٤٬٩٦٦)٣القرض (
٩١٥٫٦٢٤٩١٥٬٦٢٣)٤القرض (
٨٠٤٫٥٢٧٨٢٢٬٨٩٦)٥القرض (
٤٥٧٫٦٦١٤٨٥٬٤٧٤)٦القرض (
٤٨٣٫٣٩٤٤٩٤٬٤٣١)٧القرض (
٣١٦٫٨١٥٣٢٣٬٣١٣)٨القرض (
٢٢٨٫٣٣٥٢٤٢٬٢١٢)٩القرض (
١٨٢٬٢٥٠-)١٠القرض (

٦٫٢٩٦٫٥٨٠٦٬٦٠٨٬٢٦٧إجمالي القروض والتسھیالت التي تحمل فوائد
(٥٥٬١٢٢))٥٣٫٢٧٥(: تكالیف ترتیب التمویل یخصم

٦٫٢٤٣٫٣٠٥٦٬٥٥٣٬١٤٥
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٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في ستة لفترة ال

١٤

تتمة–قروض وتسھیالت تحمل فوائد ١١
: الموحد كما یليالمرحلي في بیان المركز المالي والتسھیالت التي تحمل فوائدتم عرض القروض 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
٢٫٢٥٨٫٤١٥٢٫٤٣٦٫٥٢٥حصة متداولة

٣٫٩٨٤٫٨٩٠٤٫١١٦٫٦٢٠حصة غیر متداولة
٦٫٢٤٣٫٣٠٥٦٫٥٥٣٫١٤٥

لتمویلقروضعلىالحصولمقابلمرھونة) ٢براف(و) ٣/أراف(و) ٢/أراف(و) ١/أراف(اإلنتاجمحطاتإن
.، كما ھو موضح أعالهالمشروعات

الفائدة للتحوطعقود مبادلة أسعار ١٢
للتدفقات النقدیةاحتیاطي التحوط(أ) 

أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 
یونیو٣٠

لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
دیسمبر٣١یونیو ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

ألف لایر قطريلایر قطري
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة))مراجعة((مراجعة)

(١٬٠٥٣٬٥٨٥))١٫٠٥٣٫٥٨٥()١٫٨٩١٫٩٠٠()١٫٣٤٢٫٥١٠()٢٫٦٩٥٫٧٥٧(ینایر١/أبریل ١في الرصید 
حصة في إیرادات شاملة أخرى 

(٧٨٥٬٤٢٤))٧٠٩٫٦٢٣()٨٤٤٫١٩٠()٤٤٢٫٢٤٩()١٠٤٫٨٩٥(من المشاریع المشتركة
صافي التغیرات في القیمة العادلة 

من عقود تبادل أسعار الفائدة 
(٥٢٬٨٩١))٥٧٫٣٩٧()٧٠٫٣٦٧()٣٥٫٨٤٦()٥٫٨٠٥(للتحوط لدى الشركة األم 

٣١یونیو / ٣٠الرصید في 
(١٬٨٩١٬٩٠٠))١٫٨٢٠٫٦٠٥()٢٫٨٠٦٫٤٥٧()١٫٨٢٠٫٦٠٥()٢٫٨٠٦٫٤٥٧(دیسمبر 

أسعار الفائدة للتحوطتبادلعقود (ب) 
الموحد كما یلي:المرحلي أسعار الفائدة عن التحوط في بیان المركز المالي تبادلعقود القیمة العادلة لتم عرض

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
الموجودات 

٢٬٠٦٠-جزء متداول 
٦٬٤٨٥-جزء غیر متداول 

-٨٬٥٤٥
المطلوبات 

٢٥٫٨٧٩٩٬٦٣٥متداولجزء
٧٢٫٦١٤٢٧٬٠٣٦غیر متداولجزء

٩٨٫٤٩٣٣٦٬٦٧١
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١٥

اإلیرادات١٣
یونیو٣٠أشھر المنتھیة في ستةلفترة الیونیو٣٠أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)
: اإلیرادات من العقود مع العمالء

١١٤٫٠٣٦٩١٫٧٣١٢١٣٫٨٠٥١٦٨٫٥٧٩المحالةالماء مبیعات 
١٩٦٫٧١٨١٦٤٫٢٥٧٣٦٩٫٨٧٢٢٩٥٫٩٥٣الكھرباءمبیعات 

العملیات والصیانة: 
٦٥٫٣٨٦٥٨٫٧٠٥١٢٧٫٧٦٢١١٥٫٥٢١الماء

٣٥٫٦٤١٤١٫٧١٦٦٧٫١٤٣٨٠٫٥٣١الكھرباء
٤١١٫٧٨١٣٥٦٫٤٠٩٧٧٨٫٥٨٢٦٦٠٫٥٨٤إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء 

تكالیف –التشغیليإیرادات اإلیجار 
االستیعاب 

١٦٢٫٣٧٩١٦١٫٣٩٤٣٢٣٫٧٦٩٣٢٠٫٧٩٦الماء
٥١٫٤٩٥٥٢٫٥٥٦٩٣٫٣٤٤٩٥٫٩٤٥الكھرباء

٦٢٥٫٦٥٥٥٧٠٫٣٥٩١٫١٩٥٫٦٩٥١٫٠٧٧٫٣٢٥

يتم تحقيق اإليرادات من بيع المياه وبيع الكهرباء في وقت محدد.

للعميل باستخدام طريقة المخرجات. ةالخدمتقديماستيفاء يتم تحقيق إيرادات العمليات والصيانة على مدار الفترة الزمنية عند 
طبقت المجموعة الوسيلة العملية التي تسمح للمجموعة بتحقيق اإليرادات بالمبلغ الذي يحق للمنشأة إصدار فاتورة به، وهذا يتوافق 

ال يوجد التزام أداء غير مستوفاة للفترة المنتهية مقدمة للعميل مقابل أداء المؤسسة للعمل المنجز حتى تاريخه.مباشرة مع القيمة ال
كامل اإليرادات داخل دولة قطر.تحقيقيتم : ال شيء).٢٠١٩يونيو٣٠(٢٠٢٠يونيو٣٠في 

على السھمالعائد١٤
على المتوسط المرجح لعدد األسهم للسنةاألمالشركةلمساهميالمنسوب على السهم بتقسيم صافي الربح األساسي يحتسب العائد 

:الفترةالل خالقائمة 

یونیو٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف لایر قطريلایر قطريألف ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

٣٤٠٫٤٥٤٣١٠٫٤٤٨٦٦٠٫٥٦٣٦١٩٫٥١٦األمالشركةمساھميإلى العائدفترةربح ال
القائمة خالل المتوسط المرجح لعدد األسھم 

١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠)الفترة (یعرض عدد األسھم باآلالف
باللایر یعرضالعائد األساسي والمخفف للسھم (

٠٫٣١٠٫٢٨٠٫٦٠٠٫٥٦القطري)

المخفف للسهم العائد
.حيث أن الشركة األم ليس لديها أسهم مخففة محتملة، فإن العائد المخفف للسهم يعادل العائد األساسي للسهم
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٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في ستة لفترة ال

١٦

والمطلوبات المحتملةااللتزامات ١٥
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة)(مراجعة)

االلتزامات:)أ(
٣٩٫٦٨٩٤٦٬١٨١التزامات رأسمالیة 

:محتملةالمطلوبات ال)ب(
٤٥٠٫٢٨٧٥٥٠٬٤٤٨مؤسسیة مصدرة بالنیابة عن مشاریع مشتركة ضمانات 
١٠٠٫٢٥٠١٠٠٬١٦٠مستندیھاعتمادات

٥٥٠٫٥٣٧٦٥٠٬٦٠٨

:(ج) التزامات أخرى
أدوات مالیة مشتقة:

١٫٢٢٦٫٤٢٧١٬٢٥١٬٠٢٣عقود تبادل أسعار فائدة (المبلغ بالقیمة االسمیة)

فصاحات األطراف ذات العالقةإ١٦
والمساھمین الرئیسین وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفین الرئیسین باإلدارة الزمیلةاألطراف ذات العالقة الشركات تمثل

والشركات والمؤسسات التي تقوم ھذه األطراف بإدارتھا أو التأثیر فیھا بصورة ھامة. یتم اعتماد أسعار وشروط ھذه المعامالت 
من قبل إدارة المجموعة.

كالتالي:الربح أو الخسارة واإلیرادات الشاملة األخرى المرحلي الموحدن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیا

طبیعة 
العالقة

أشھر المنتھیة فيالثالثةفترة لطبیعة المعامالت
یونیو٣٠

أشھر المنتھیة فيستةفترة الل
یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

قطريلایر 
ألف 

لایر قطري
(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

٢٨٣٫٨٥٣٢٥٨٫٦٢٥٥٣٠٫٣٥٩٤٧٢٫٥٢٣بیع الكھرباءمساھمكھرماء
٣٣٨٫٩١٥٣٠٨٫٣٣١٦٥٩٫٤٨٢٥٩٨٫٩١٨بیع المیاه 

٢٩٫٨٨٢٣٣٫٦٩٩٥٩٫٢١٩٦٦٫١١٨یجار فوائد على اإل

٦٥٢٫٦٥٠٦٠٠٫٦٥٥١٫٢٤٩٫٠٦٠١٫١٣٧٫٥٥٩

٢٫٨٨٧٣٫٤٠٣٥٫٨٥٤٥٫٨٨٤بیع المیاه مساھمقطر للبترول

/تكلفة الغاز المستھلكمساھمقطر للبترول
٢٥٤٫٨٦٢٢١٥٫٣٠٩٤٧٨٫٩٠٢٣٨٦٫١٦٨الغازشراءأواستخدام

٣٫٥٩٦٥٫٠٣٥٨٫٣٢٩٩٫٠٠٤إیرادات فوائد بنك قطر الوطني 
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٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في ستة لفترة ال

١٧

تتمة–فصاحات األطراف ذات العالقةإ١٦
كالتالي: المرحلي الموحد األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠

طبیعة العالقة
ذمم تجاریة مدینة 

وأخرى

ذمم تجاریة دائنة 
ومصاریف 

مستحقة الدفع 
ذمم تجاریة مدینة 

وأخرى

ذمم تجاریة دائنة 
ومصاریف 

مستحقة الدفع 
ألف 

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
)مدققة()مدققة((مراجعة)(مراجعة)

٤٦٠٫٥٥٣١٫٦٣٩٤١٣٬٩٥٠٥٬٤٨٩مساھمكھرماء
-١٨٬٨٨٦-٢٠٫٨٢٥مشروع مشترك.ق.خ.م.شسراج للطاقة 

-٨٤٥-٢٫٦٩٨مشروع مشترك.ق.خ.م.ششركة نبراس للطاقة 
-٢٬١٢٣-٣٫١٩٣مشروع مشترك.ق.خ.م.شأم الحول للطاقة 

-٢٬١٧٠-٢٫٣٢٤مشروع مشترك.ق.خ.م.ششركة راس قرطاس للطاقة 
١٫٩٨٨١٤٣٫٥٧٩٢٬٠٧٥١٢٦٬٨٢٦مساھمللبترولقطر 

-١٬١٦٦-١٫٢٢٧مشروع مشترك.ق.خ.م.شقطر للطاقة 
-٤٦٨-٦٥٠مشروع مشترك.ق.خ.م.ششركة مسیعید للطاقة المحدودة 

٤٩٣٫٤٥٨١٤٥٫٢١٨٤٤١٬٦٨٣١٣٢٬٣١٥

١٤٣,٦٨٧بقيمة.ق.خ.م.شللطاقةالحولأمشركةمنمستحقةمبالغعلىالمشتركةالمشاريعمنالمستحقة القروضتشتمل
بمبلغ.ق.خ.م.شللطاقةسراجلشركةفوائدبدونوقرض،سنويًا٪ ٠,٤٦مضافا إليه ليبوربسعربةستمحقطريألف

قطري. ألف١٠,٦٢٩

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

أشھر المنتھیة فيالثالثةفترة ل
یونیو٣٠

فترة الستة أشھر المنتھیة فيل
یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

٢٫١٥٨٧١٧٣٫٤٩٩٣٫٥٤١مكافآت اإلدارة 
٢٫٩٣٨٢٫٩٣٨٥٫٨٧٥٥٫٨٧٥أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

٥٫٠٩٦٣٫٦٥٥٩٫٣٧٤٩٫٤١٦
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القیم العادلة لألدوات المالیة١٧

القیمة العادلة. ال یتضمن الجدول تدرجمستویاتھا في ویوضح الجدول التالي القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، 
القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة في الحالة التي تكون فیھا القیمة ترتیب معلومات 

مقاربة على نحو معقول للقیمة العادلة.الدفتریة

، لدى المجموعة الفئات التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة:٢٠٢٠یونیو٣٠كما في 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى (مراجعة)٢٠٢٠یونیو٣٠في 
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
:بالقیمة العادلةمقاسة موجودات مالیة 

استثمار حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
١٫٨١١٫٩٨٦--١٫٨١١٫٩٨٦اإلیرادات الشاملة األخرى 

١٫٨١١٫٩٨٦--١٫٨١١٫٩٨٦

:بالقیمة العادلةمالیة مقاسة مطلوبات 
أدوات مالیة مشتقة:

٩٨٫٤٩٣-٩٨٫٤٩٣-القیمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

-٩٨٫٤٩٣-٩٨٫٤٩٣

، كان لدى المجموعة الفئات التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة: ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى (مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
:بالقیمة العادلةمقاسة موجودات مالیة 

استثمار حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
١٫٩٥٥٫٢١٢--١٫٩٥٥٫٢١٢اإلیرادات الشاملة األخرى 

القیمة العادلة الموجبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 
٨٫٥٤٥-٨٫٥٤٥-للتحوط  

١٫٩٦٣٫٧٥٧-١٫٩٥٥٫٢١٢٨٫٥٤٥

:بالقیمة العادلةمالیة مقاسة مطلوبات 
أدوات مالیة مشتقة:

٣٦٫٦٧١-٣٦٫٦٧١-القیمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

-٣٦٫٦٧١-٣٦٫٦٧١

لقیاس ٣و ١المستویات بین، ال توجد أیة تحویالت ٢٠١٩دیسمبر٣١و ٢٠٢٠یونیو٣٠المنتھیة في الفترة / السنة خالل 
القیمة العادلة.
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تتمة–القیم العادلة لألدوات المالیة١٧

المجموعة باستخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها ما أمكن عند قيامها بقياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب، تقوم 
ذلك. يتم تصنيف القيم العادلة في مختلف المستويات في ترتيب القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب 

التقييم على النحو التالي:

أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.األسعار السوقية المتداولة (غير المعدلة) في :١المستوى ·

تقنيات أخرى والتي تكون فيها جميع المدخالت التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة :٢المستوى ·
للموجودات والمطلوبات، واضحة بصورة مباشرة (أي مثل األسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة 

بياناتها.من األسعار) على جميع 

التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات :٣لمستوى ا·
سوقية واضحة (مدخالت غير واضحة).

ترتيب القيمة إذا كان من المحتمل أن يتم تصنيف المدخالت المستخدمة لقياس الموجود أو المطلوب في مستويات مختلفة من 
العادلة عندها يتم تصنيف قياس القيمة العادلة في مجمله في نفس مستوى ترتيب القيمة العادلة كأدنى مستوى للمدخل الهام 

للقياس بأكمله.

. التغييرخاللهاحدثالتيالتقريرإعدادفترةنهايةفيالعادلةالقيمةقياستصنيفمستوياتبينالتحويالتالمجموعةتدرج 

تقنيات التقييم
في سوق نشط بناًء على أسعار السوق المدرجة أو عروض تداولها تم ييلموجودات والمطلوبات المالية التتعتمد القيم العادلة ل

أسعار المتعاملين. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تحدد المجموعة القيم العادلة باستخدام تقنيات التقييم.

ها مماثلة التي لالتقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع األدوات المالية التتضمن تقنيات 
الية من المخاطر خأسعار الفائدة الأسعار ملحوظة بالسوق. إن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في تقنيات التقييم تتضمن 

ستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار األسهم والسندات وأسعار صرف العمالت وهوامش االئتمان والعالوات األخرى الم
األجنبية والتقلبات والمخاطر. إن الهدف من استخدام تقنيات التقييم هو الوصول إلى القيمة العادلة التي تعكس سعر األداة 

المالية في تاريخ التقرير والتي يتم تحديدها على أساس سعر السوق الحر.
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١٩كوفیدجائحة تفشي آثار ١٨

. واالقتصاديةالتجاريةاألنشطةتعطيلفيتسببمماالعالم،حولمختلفةجغرافيةمناطقعبر١٩كوفيدجائحةانتشرت
على أساس تقييمًاأجرتوقدالنفط،أسعاراتوتقلبةالحاليعاوضاألفيالمتالحقة التطوراتكثبعنالمجموعةتراقب

رئخساالحسابعلى التغييراتبعضخال إدتم، هذا التقييملونتيجة. ٢٠٢٠يونيو٣٠كما في مالحظتهايمكنالتيالمعلومات
.المستقبليةوالمعلوماتًا حاليمالحظتهايمكنالتيالكلياالقتصادعواملعكستلية المتوقعة االئتمان

الخسائرعلىماديتأثيريس من المتوقع أن يكون هنالك ل،٢٠٢٠يونيو٣٠فيإجراؤهتمالذياإلدارةتقييمعلىبناًء
ائتمانية اتتصنيفذاتنوكبوقطردولةحكومة بةتعلقمالماليةالموجودات أن ، حيث الماليةلموجوداتلالمتوقعةاالئتمانية
شراءاتفاقياتأن، حيث الماليةغيرللموجودات الدفتريةالقيمعلىماديتأثيرك لهنام يكن لباإلضافة إلى ذلك، . مرتفعة

معدالت انتاج فيجوهرية تقلباتحدوث المجموعةتتوقع ، وال األجلطويلةهي اتفاقيات )PWPAs(ءوالماالكهرباء 
.والمياهالكهرباء

للموجوداتالمدرجة المبالغتحديدقيامها بعند الحاليةاالقتصاديةللتقلباتالمحتملةاآلثارفي االعتبارالمجموعةأخذت 
فإن بالسوق االستقراراستمرار غياب في ظلولكن . ٢٠٢٠يونيو٣٠فيكماللمجموعةالماليةوغيرالماليةوالمطلوبات

.السوقتقلباتلحساسةتظلالمسجلةالمبالغ


