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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

٢٠٢٠مارس ٣١في كما

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١اتإیضاح
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)

الموجودات
الموجودات غیر المتداولة
٦٥٬٥١٠٬٧٨٧٥٬٥٧٣٬٠٤٧عقارات وآالت ومعدات

٢٢٬٠١٦٢٢٬٥٨٤موجودات حق االستخدام 
٨٩٬٠٢١٩٠٬٥١٥موجودات غیر ملموسة وشھرة
٧٣٬٤٩٥٬٥٥٣٤٬٥٤٥٬٣٥٢استثمارات في مشاریع مشتركة

استثمارات في أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
١٬٤١٥٬٧٥٠١٬٩٥٥٬٢١٢اإلیرادات الشاملة األخرى 
٨٩٣٧٬٧٦٠٩٧٣٬٦١٣ذمم تأجیر تمویلي مدینة

٦٬٤٨٥-١٢فائدة للتحوطالقیمة العادلة الموجبة لعقود مبادلة معدالت 
١٤٣٬٦٨٧١٤٣٬٦٨٧مشتركمشروعمنمستحققرض

١٣٬٥٧٣١٣٬٩٩٧أخرىموجودات 
١١٬٦٢٨٬١٤٧١٣٬٣٢٤٬٤٩٢

الموجودات المتداولة
٨٩٬٣٤٨٨١٬٤٩٩مخزون

٥٠٣٬٣٩١٥٠٣٬٤٠٢مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى 
٨١٤٥٬٦٨٣١٤٤٬٠١٤ذمم تأجیر تمویلي مدینة

٢٬٠٦٠-١٢القیمة العادلة الموجبة لعقود مبادلة معدالت فائدة للتحوط
٩٣٬٢٩٩٬٨٨٠٣٬٤٣٨٬٥٩٧أرصدة لدى البنوك ونقد

٤٬٠٣٨٬٣٠٢٤٬١٦٩٬٥٧٢
١٥٬٦٦٦٬٤٤٩١٧٬٤٩٤٬٠٦٤إجمالي 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 

٢٠٢٠مارس ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

)مراجعة((مراجعة)
١٣٥٧٠٬٠٤٠٥٠٦٬٩٦٦إیرادات من الماء والكھرباء 

٢٩٬٣٣٧٣٢٬٤١٩فوائد اإلیجار 
٥٩٩٬٣٧٧٥٣٩٬٣٨٥

(٣٣٨٬٢٩٦)(٣٨٠٬٩٨٩)تكلفة المبیعات
٢١٨٬٣٨٨٢٠١٬٠٨٩إجمالي الربح

٩٧٬٥٥٨١٠٤٬٢١٢أخرىتشغیلإیرادات
(٤٥٬٨٢٦)(٤٣٬٣٢٩)إداریةومصروفات عمومیة 

٢٧٢٬٦١٧٢٥٩٬٤٧٥ربح التشغیل
(٦٣٬٦٧٤)(٥١٬٦١٦)تمویلالتكالیف 

١٠٥٬٦٤١١٢٠٬٢٣٦حصة في أرباح مشاریع مشتركة 

٣٢٦٬٦٤٢٣١٦٬٠٣٧الفترةربح
اإلیرادات الشاملة األخرى:

إیرادات شاملة أخرى یعاد تصنیفھا إلى بیان الربح أو الخسارة 
في فترات الحقة: 

(٢٦٧٬٣٧٤)(٧٣٩٬٢٩٥)حصة في إیرادات شاملة أخرى من مشاریع مشتركة
عقود تبادل أسعار الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة من

(٢١٬٥٥١)(٦٤٬٥٦٢)للتحوطالفائدة 
إیرادات شاملة أخرى ال یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة في 

فترات ال حقة:
صافي التغیر في القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة بالقیمة 

(٨٢٬٤٧٥)(٥٣٩٬٤٦٢)العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

(٣٧١٬٤٠٠)(١٬٣٤٣٬٣١٩)الخسائر الشاملة األخرى للفترة

(٥٥٬٣٦٣)(١٬٠١٦٬٦٧٧)إجمالي الخسارة الشاملة
إلى:الربح العائد
٣٢٠٬١٠٩٣٠٩٬٠٦٨األمالشركةمساھمي
٦٬٥٣٣٦٬٩٦٩ةمسیطرالغیر الحصص

٣٢٦٬٦٤٢٣١٦٬٠٣٧
إلى:العائدإجمال الدخل الشامل 

(٦٢٬٣٣٢)(١٬٠٢٣٬٢١٠)األمالشركةمساھمي
٦٬٥٣٣٦٬٩٦٩ةمسیطرالغیر الحصص

(١٬٠١٦٬٦٧٧)(٥٥٬٣٦٣)
:العائد للسھم

١٤٠٫٢٩٠٫٢٨للسھم (باللایر القطري)العائد األساسي والمخفف



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 

٢٠٢٠مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

العائد إلى مساھمي الشركة األم 

رأس المال
االحتیاطي 
القانوني

االحتیاطي 
العام

احتیاطي 
للتدفقات التحوط

النقدیة
احتیاطي القیمة 

العادلة
األرباح
اإلجماليالمدورة

الحصص غیر 
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 

٣٢٠٬١٠٩٣٢٠٬١٠٩٦٬٥٣٣٣٢٦٬٦٤٢-----الفترةربح 
(١٬٣٤٣٬٣١٩)-(١٬٣٤٣٬٣١٩)-(٥٣٩٬٤٦٢)(٨٠٣٬٨٥٧)---الخسائر الشاملة األخرى 

(١٬٠١٦٬٦٧٧)٦٬٥٣٣(١٬٠٢٣٬٢١٠)٣٢٠٬١٠٩(٥٣٩٬٤٦٢)(٨٠٣٬٨٥٧)---للفترة )الشاملةالخسارة(إجمالي الدخل الشامل 

(٨٥٢٬٥٠٠)-(٨٥٢٬٥٠٠)(٨٥٢٬٥٠٠)-----)١٠(إیضاح ٢٠١٩تعلقة بسنة أرباح متوزیعات 

٦٬١٢٨٬٤٥٠٨٬١٢٣٬٤١٤٢٤٢٬٤٨١٨٬٣٦٥٬٨٩٥(٢٠١٬١١٣)(٢٬٦٩٥٬٧٥٧)١٬١٠٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠٣٬٢٤١٬٨٣٤(مراجعة)٢٠٢٠مارس ٣١الرصید في 

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

٣٠٩٬٠٦٨٣٠٩٬٠٦٨٦٬٩٦٩٣١٦٬٠٣٧-----الفترةربح 
(٣٧١٬٤٠٠)-(٣٧١٬٤٠٠)-(٨٢٬٤٧٥)(٢٨٨٬٩٢٥)---الشاملة األخرى الخسائر

(٥٥٬٣٦٣)٦٬٩٦٩(٦٢٬٣٣٢)٣٠٩٬٠٦٨(٨٢٬٤٧٥)(٢٨٨٬٩٢٥)---) للفترة الشاملةالخسارةالشامل (إجمالي الدخل

(٨٥٢٬٥٠٠)-(٨٥٢٬٥٠٠)(٨٥٢٬٥٠٠)-----)١٠(إیضاح ٢٠١٨تعلقة بسنة أرباح متوزیعات 

٤٠٩٬٢١٥٥٬٥٨٢٬٢٠٩٩٬٥٤٠٬٧٤٨٢٦٤٬٦٤٣٩٬٨٠٥٬٣٩١(١٬٣٤٢٬٥١٠)١٬١٠٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠٣٬٢٤١٬٨٣٤(مراجعة)٢٠١٩مارس ٣١الرصید في 
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ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 
الموحد المرحليالنقدیةالتدفقات بیان 

٢٠٢٠مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في         
مارس٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاح

األنشطة التشغیلیة
٣٢٦٬٦٤٢٣١٦٫٠٣٧للفترةربحال

:للبنود التالیةتعدیالت
٦٦٫٢٥١٧١٫٧٥٤وموجودات حق االستخدام استھالك عقارات وآالت ومعدات

)١٢٠٫٢٣٦((١٠٥٬٦٤١)مشاریع مشتركةأرباح فيحصة 
٣٬٦٨٦٢٫٦١٩نھایة الخدمة للموظفینآتمكافمخصص
)٦٤٫٠٦٣((٧٠٬٢٦٩)أرباحاتعیوزتإیرادات 

١٬٤٩٣١٫٤٩٣غیر ملموسةموجوداتإطفاء 
٣٬٥٨٠٤٫٣١٧مخزون بطيء الحركةمخصص 

٤٢٤٤٢٦إطفاء موجودات غیر متداولة
)٣٨٫٤٤٩((٢٦٬٣٥٠)فوائدإیرادات 

٤٩٬٢٥٩٦٣٫٦٧٤مصاریف فوائد 

٢٤٩٫٠٧٥٢٣٧٫٥٧٢التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العاملاألرباح
المال العامل:تعدیالت رأس 

٢٫٨٦٥(١١٬٤٢٩)مخزون
٧٧١(٧٬٦٥٤)أخرىذمم مدینةوذمم تجاریة مدینة

٣٤٬١٨٤٣٠٫٧٩٦ذمم تأجیر تمویلي مدینة
)٢٩٫٤٥٤((٢٥٬٣٩٥)أخرىذمم دائنةوذمم تجاریة دائنة

٢٣٨٬٧٨١٢٤٢٫٥٥٠یةنشطة التشغیلالتدفقات النقدیة من األ
)١٩٧((٤١٨)للموظفینمدفوعةالخدمة النھایة آتمكاف

٢٣٨٫٣٦٣٢٤٢٫٣٥٣األنشطة التشغیلیةمن التدفقات النقدیةصافي 

االستثماریةاألنشطة 
)٢٨٫٢٥٥((٣٬٤٢٢)معداتوآالت شراء عقارات

استثمارات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من مستلمة توزیعات أرباح 
اإلیرادات الشاملة األخرىمن خالل 

٧٠٬٢٦٩٦٤٫٠٦٣

٤٣١٬٦٧٧٧٢٫٧٩٢مشاریع مشتركةمنمستلمةتوزیعات أرباح 
-(١٥٬٥٣٢)٧استثمار إضافي في مشروع مشترك 

اإلیراداتخاللمنالعادلةبالقیمةملكیةحقوقاستثماراتشراء 
األخرىالشاملة

-)٥٣٫١٤٨(

٣٤٬٠١٣٣٦٫٣٢٢مستلمةفوائد 
٢٦٨٬٣٢٥١٥٫٢١٠یوماً ٩٠صافي الحركة في ودائع بأجل استحقاق أصلي أكثر من 

٧٨٥٬٣٣٠١٠٦٫٩٨٤ألنشطة االستثماریةاالتدفقات النقدیة من صافي 



ل  احاتت فقة م اإل ءاً ١٨إلى١ال أ ج ةال ی ال انات ال ه ال ةم ه ح ة ال ة ال حل .ال

٧

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

٢٠٢٠مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في         
مارس٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطرياتإیضاح

(مراجعة)(مراجعة)
األنشطة التمویلیة

)٤٨٫٨٠١((٢٥٬٦٧٢)صافي الحركة في قروض وتسھیالت تحمل فوائد
)٨١٩٫٦٣٩((٨١٩٬١٥٤)١٠أرباح مدفوعةتوزیعات 

)٦٣٫٦٧٤((٤٩٬٢٥٩)فوائد مدفوعة

)٩٣٢٫١١٤((٨٩٤٬٠٨٥)في األنشطة التمویلیةةالمستخدمالتدفقات النقدیةصافي 

)٥٨٢٫٧٧٧(١٢٩٬٦٠٨في حكمھالنقد وما في ) النقص(/الزیادةصافي
٤٨٩٬٠٢٩١٫٤٣٠٫٣٧٦ینایر ١فيفي حكمھنقد وما ال

٩٦١٨٬٦٣٧٨٤٧٫٥٩٩مارس ٣١في في حكمھنقد وما ال
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٨

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

. یقع المكتب المسجل للشركة في شارع المرخیة بمنطقة ١٩٩٢. بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة في مارس ١٤٢٧٥التجاري رقم 
. ١٩٩٨مایو ٣مدینة خلیفة الشمالیة، الدوحة، دولة قطر. إن أسھم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ 

في السابق باسم شركة الكھرباء والماء القطریة ش.م.ق. ووفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري كانت الشركة تعرف 
، تم تغییر الوضع القانوني للشركة إلى "شركة مساھمة عامة قطریة" وذلك بعد أن تم إجراء التعدیالت ٢٠١٥لسنة ١١رقم 

.٢٠١٧مارس ٦الضروریة على النظام األساسي للشركة بتاریخ 

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

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

:كالتاليھي ٢٠٢٠مارس ٣١في الشركات التابعة للشركة كما إن 

نسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيالتابعةالشركة 
٢٠٢٠٢٠١٩

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

:والسابقةوحصص الملكیة التالیة كما في تاریخ التقریر للفترة الحالیة المشاریع المشتركة الشركةلدى 

نسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيالشركةاسم
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
وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي ٢٠٢٠مارس ٣١تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة للثالثة أشھر المنتھیة في 

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

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

تتضمن كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة في البیانات المالیة السنویة إن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة ال
. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج الثالثة أشھر ٢٠١٩دیسمبر ٣١ولذلك یجب قراءتھا مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في 

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ة المالیة المنتھیة في لیست بالضرورة مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسن٢٠٢٠مارس ٣١المنتھیة في 

.٢٠٢٠أبریل ١٩تمت الموافقة على إصدار ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ 
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٩

السیاسات المحاسبیة الھامة٣
انات  اد ال عة في إع ف مع تل ال ة ت ح ة ال ة ال حل ة ال ال انات ال ه ال اد ه عة في إع ة ال اس اسات ال إن ال

ة في  ه ة ال عة لل ة لل ة ال ال ارا ٢٠١٩د ٣١ال ل اع فع ارة ال ة ال ی ات ال ف عای وال اء ت ال اس  ،
. ٢٠٢٠ای ی١م 

یالت ع اتع ال ف لها وال ة مفع اناتعلىتأثلهالإال أنه ،٢٠٢٠عامفياألولىلل ةال ال ةال حل ةال ال
ة ح عة.ال لل

عة  ل ال قة م ق لة ال ع ة وال ی ات ال ف عای وال ال
لها ي  مفع ة ال ال قار ال ة لل ول عای ال ة على ال ال ات ال لة وال ع عای ال عة ال ق ال ة  ال ة ال خالل الف

أ في  ي ت ة ال ات ال ای ١للف : ٢٠٢٠ی

یالت ارتع ع وليال قارال ةلل ال ار تع: ٣ال ل ال الع
یالت ارتع ع ولال قاريال ةلل ال ار٧ال ع وليوال قارال ةلل ال ار٩ال ةومع اس وليال ارإصالح: ٣٩ال ةسعمع الفائ
یالت ارتع ةمع اس وليال ار١ال ةومع اس وليال ة تع: ٨ال اد ال
ار ياإل فاه قارال ةلل ال ادرال ٢٠١٨مارس٢٩فيال

ة.ل  ل  ح ة ال ة ال حل ة ال ال انات ال ات أعاله أ تأث ماد على ال یالت وال ع ال

ع  ل  فع ة ال ح سار رة ول ت عای ال ال
ة  عة م ة لل ة ال حل ة ال ال انات ال ار ال ى تارخ إص ل ح فع ح سارة ال رة ول ت ات ال ف عای وال إن ال

ل.  فع ح سارة ال ما ت ورة ، ع ان ض ، إذا  عای ه ال عة ت ه أدناه. ت ال

ار ع انال خ ال تار
٢٠٢٣ینایر ١عقود التأمین:١٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ام٤ اماس ات واألح ی ق ال
اد ع  ة قامإع ح ة ال ة ال حل ة ال ال انات ال ه ال اماإلدارة ه ث على ت اس اضات ت ات وف ی ام وتق أح

ة وق  اس اسات ال دات ال ج اتال ل وفاتوال ادات وال ی .واإلی ق ه ال ة ع ه ق ق لف الق ال . اتق ت

ات  ی ق ل ال عة ح ك لل ة لل ئ ادر ال ة وال اس اسات ال ي وضع م جان اإلدارة ع ت ال ام الهامة ال األح
ا في ة  ح ة ال ال انات ال قها على ال ي ت ت ها ال ة في هي نف ه ة ال .٢٠١٩د ٣١ولل
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١٠

ع٥ ةال اع مات الق ل
اء  ه اج ال املة إلن ات م ل وح غ عة ب م ال اه و تق ة ال ل ة ت ل . تع ع الة في دولة ق اه ال املال على ل 

ات  ل ة. إن ع ائ ه اقة ال اج ال ل إن اء ت ه اج ال ان ون اخل الة م اه ال عو ال ف انت ا و ال اثلة.الل ات م لعائ ول
ل واح غ اع ت ق الة  اه ال اج ال اء وان ه ل ال اع ت عة ق ض ال .تع

اتعقارات٦ وآالت ومع

ات اال ل اذع س
ة في  ه الثة أشه ال عة خالل ال ذت ال دات٢٠٢٠مارس ٣١اس ج لفةعلى م ٩٩,٣٩٩رال ق (ألف٣,٤٢٢ب

ةرال ق خالل ألف  ة في ال ه ).٢٠١٩د٣١ال

ات اال ل عادع س
الثةخالل  ة في أشهال ه ة ٢٠٢٠مارس ٣١ال ق دات  ج عاد م اس عة  ان صافي ٤٤١، قام ال ، و ألف رال ق

عاد ال شيء ة ع االس ف ة ال ة (خالل الق ة في ال ه ة٢٠١٩د ٣١ال لفة ف للف عة  ت ، قام ال
"C" ره الي ق عاد ال شيء٦٨٬٩٧٨لغ إج ة ع االس ف ة ال ان صافي الق ). ألف رال ق و
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مشاریع مشتركةاالستثمارات في ٧

المشتركة:لدى المجموعة االستثمارات التالیة في المشاریع 

مارس ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

ألف لایر قطريألف لایر قطري

بلد التأسیس
نسبة الملكیة
(مدققة)(مراجعة)للمجموعة

٢٬٩٥١٬٤١٦٢٬٩١٧٬٦٢٧٪٦٠قطر.ق.خ.م.ششركة نبراس للطاقة 
٣٦٩٬٧٧٣٤٣١٬٠٨٧٪٥٥قطر.ق.خ.م.شقطر للطاقة 

١٧٠٬٠١٥١٬١٣٦٬٧٧٨٪٦٠قطرش.م.ع.ق. أم الحول للطاقة 
-٤٬٣٤٩٪٦٠قطر)١إیضاح سراج للطاقة (

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

٣٬٤٩٥٬٥٥٣٤٬٥٤٥٬٣٥٢

:إیضاح
االستثماریغیرلم. للطاقةسراجشركةفيقطريلایرملیون١٥قدرهإضافيمبلغالمجموعةاستثمرتالفترة،خالل) ١(

.المشتركالمشروعفيالمجموعةمساھمةحصةاإلضافي

األخرى ةالشاملفي اإلیرادات حصةالواألرباحمن حصةالبالمشتركة المشاریعفيلالستثماراألخرىتغیرات التتعلق) ٢(
. المستلمةاألرباحتوزیعات و

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

مارس ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة)(مراجعة)

١٬٥٦٦٬٦٦١١٬٦٢٦٬٢٩٥إیجارات فياالستثمار إجمالي
(٥٠٨٬٦٦٨)(٤٨٣٬٢١٨)إیرادات تمویلیة غیر مكتسبة

١٬٠٨٣٬٤٤٣١٬١١٧٬٦٢٧القیمة الحالیة للحد األدنى لإلیجارات المدینة
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١٢

تتمة–تمویلیة مدینةإیجارات٨

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

مارس ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة)(مراجعة)

١٤٥٬٦٨٣١٤٤٬٠١٤متداولجزء 
٩٣٧٬٧٦٠٩٧٣٬٦١٣متداولجزء غیر 

١٬٠٨٣٬٤٤٣١٬١١٧٬٦٢٧

ه ٩ ق وما في ح ال

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

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠٢٠

(مراجعة) 
٢٠١٩

(مدققة) 
ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٧٧٬٨٩٦١٤٩٬٣٤٧حسابات جاریة وعند الطلب –نقد لدى البنوك 
٣٬١٢١٬٩٢٦٣٬٢٨٩٬٢٠٤)١(ودائع ألجل

٥٨٤٦نقد في الصندوق

٣٬٢٩٩٬٨٨٠٣٬٤٣٨٬٥٩٧أرصدة لدى البنوك ونقد
(٢٬٩٤٩٬٥٦٨)(٢٬٦٨١٬٢٤٣))٢(یوًما ٩٠أكثر من ذات أجل استحقاق أصلي یخصم: ودائع ألجل 

٦١٨٬٦٣٧٤٨٩٬٠٢٩النقد وما في حكمھ

احات: إ

الت ) ١( ع ال ققة  ة ال عة والفائ ة لل ر ة الف ق ات ال ل اًدا على ال فاوتة اع ات م ة األجل ف ــــــــــ ــ دائع ق اع ال ی إی
ارة. ال

ة ألك م ) ٢( قاق أصل ارخ اس عة ب م بها ال ي تق دائع ألجل ال ًما ٩٠ال ق.ی أسعار ال ائ  ل ف وت
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١٣

رأس المال١٠
مارس ٣١

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
المصرح بھ والمصدر والمدفوع:المال رأس

١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠قطري للسھملایر ١قیمة بسھم ١٫١٠٠٫٠٠٠

ئة  األسهت
ة ٢٠١٩مارس ٦في  ع ة، وافق ال م عة على الع ة لل ئةغ العاد ن ت ه ل ه العاد ال ة لل ة االس ١الق

ًال م  ، و ١٠رال ق ب ة.و ذل رال ق ال اق ال ة ق لألس ات ه عل فتفًقا ل ئةت هت ن٢٦فيال ،٢٠١٩ی
اليوارتفع دإج حاألسهع ا ١١٠,٠٠٠,٠٠٠مبهاال ا١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠إلىسه ةاألسهإدراجت. سه ی فيال

رصة اراً قب ن٢٧ماع . ٢٠١٩ی

عات ز احت ةاألر ق عة ال ف ال
ةخالل ةأعلالف زععال ةأراحت اقعنق هق رال٠,٧٧٥ب اليلل ع ق رالألف٨٥٢,٥٠٠إج
ة  هق رال٠,٧٧٥: ٢٠١٩مارس٣١(٢٠١٩س اليلل ةعق رالألف٨٥٢,٥٠٠إج ).٢٠١٨س

قروض وتسھیالت تحمل فوائد ١١
مارس ٣١

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
١٬٠٧٣٬٦٠٢١٬٠٧٣٬٦٠٢)١القرض (
١٬٠٩٣٬٥٠٠١٬٠٩٣٬٥٠٠)٢القرض (
٩٦٥٬٢٩٦٩٧٤٬٩٦٦)٣القرض (
٩١٥٬٦٢٤٩١٥٬٦٢٣)٤القرض (
٨١٣٬٤٧٩٨٢٢٬٨٩٦)٥القرض (
٤٨٥٬٤٧٤٤٨٥٬٤٧٤)٦القرض (
٤٨٨٬٧٧٢٤٩٤٬٤٣١)٧القرض (
٣٢٠٬٠٨٩٣٢٣٬٣١٣)٨القرض (
٢٤٢٬٢١٣٢٤٢٬٢١٢)٩القرض (
١٨٢٬٢٥٠١٨٢٬٢٥٠)١٠القرض (

٦٬٥٨٠٬٢٩٩٦٬٦٠٨٬٢٦٧إجمالي القروض والتسھیالت التي تحمل فوائد
(٥٥٬١٢٢)(٥٢٬٨٢٦): تكالیف ترتیب التمویل یخصم

٦٬٥٢٧٬٤٧٣٦٬٥٥٣٬١٤٥



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

٢٠٢٠مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٤

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

مارس ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة)(مراجعة)

٢٬٤٣٩٬٠٠٣٢٫٤٣٦٫٥٢٥حصة متداولة
٤٬٠٨٨٬٤٧٠٤٫١١٦٫٦٢٠حصة غیر متداولة

٦٬٥٢٧٬٤٧٣٦٫٥٥٣٫١٤٥

لتمویلقروضعلىالحصولمقابلمرھونة) ٢براف(و) ٣/أراف(و) ٢/أراف(و) ١/أراف(اإلنتاجمحطاتإن
.المشروعات

عقود مبادلة أسعار الفائدة للتحوط١٢

للتدفقات النقدیةاحتیاطي التحوط(أ) 
دیسمبر ٣١مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة))مراجعة((مراجعة)
(١٬٠٥٣٬٥٨٥)(١٬٠٥٣٬٥٨٥)(١٬٨٩١٬٩٠٠)ینایر١في الرصید 

(٧٨٥٬٤٢٤)(٢٦٧٬٣٧٤)(٧٣٩٬٢٩٥)حصة في إیرادات شاملة أخرى من المشاریع المشتركة
صافي التغیرات في القیمة العادلة من عقود تبادل أسعار 

(٥٢٬٨٩١)(٢١٬٥٥١)(٦٤٬٥٦٢)الفائدة للتحوط لدى الشركة األم 

(١٬٨٩١٬٩٠٠)(١٬٣٤٢٬٥١٠)(٢٬٦٩٥٬٧٥٧)دیسمبر ٣١مارس / ٣١الرصید في 

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

مارس ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة)(مراجعة)

الموجودات 
٢٬٠٦٠-جزء متداول 

٦٬٤٨٥-جزء غیر متداول 

-٨٬٥٤٥
المطلوبات 

٢٤٫٣٣٦٩٬٦٣٥متداولجزء
٦٨٫٣٥٤٢٧٬٠٣٦غیر متداولجزء

٩٢٬٦٩٠٣٦٬٦٧١
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٢٠٢٠مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٥

اإلیرادات١٣
مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مراجعة)(مراجعة)
اإلیرادات من العقود مع العمالء

٩٩٬٧٦٩٩٧٫٥٦١المحالةالماء مبیعات 
١٧٣٬١٥٤١٥٠٫٢٤٩الكھرباءمبیعات 

العملیات والصیانة: 
٦٢٬٣٧٦٤٦٫٨١٤الماء

٣١٬٥٠٢٢٠٫٣٦٤الكھرباء
٣٦٦٬٨٠١٣١٤٫٩٨٨إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء 

تكالیف االستیعاب –إیرادات اإلیجار التمویلي 
١٦١٬٣٩٠١٤٨٫٦٩٢الماء

٤١٬٨٤٩٤٣٫٢٨٦الكھرباء
٥٧٠٬٠٤٠٥٠٦٫٩٦٦

د. اء في وق م ه ع ال اه و ع ال ادات م ب ق اإلی ی ت

ق  جات.  قة ال ام  اس ل  مات للع ة ع رضاء ال م ة ال ار الف انة على م ات وال ل ادات الع ق إی ی ت
لغ ال  لل ال ادات  ق اإلی عة ب ح لل ي ت ة ال ل لة الع س عة ال ة مع ال اش اف م ا ی ه، وه رة  ار فات أة إص

ه. ى تار ل ال ح ة للع س ل مقابل أداء ال مة للع ق ة ال فالق ام أداء غ م ج ال ة في ـال ی ه ة ال مارس ٣١اة للف
قی : ال شيء).٢٠١٩مارس ٣١(٢٠٢٠ .ت ادات داخل دولة ق امل اإلی

على السھمالعائد١٤
ح األساسي  العائ  ق صافي ال ه ب ب على ال يال اه ةل ةاألمال د األسه لل جح لع س ال على ال

ة  ةالل خالقائ :الف
مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مراجعة)(مراجعة)
٣٢٠٬١٠٩٣٠٩٫٠٦٨األمالشركةمساھميإلى العائدفترةربح ال

١٫١٠٠٬٠٠٠١٫١٠٠٬٠٠٠)القائمة خالل الفترة (یعرض عدد األسھم باآلالفالمتوسط المرجح لعدد األسھم 
٠٫٢٩٠٫٢٨باللایر القطري)یعرضالعائد األساسي والمخفف للسھم (

یلت ةتع هر ةال قارنةلف ــال ع ادةل ســفيال جـحال دال ـةاألسهـلعـ ئـةن هـل اح(ال .)١٠إ

ه العائ ف لل ال
ه عادل العائ األساسي لل ه  فف لل لة، فإن العائ ال ففة م یها أسه م ة األم ل ل .ح أن ال
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٢٠٢٠مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٦

االلتزامات والمطلوبات المحتملة١٥
مارس ٣١

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
االلتزامات:)أ(

٤٥٬٨٠٢٤٦٬١٨١التزامات رأسمالیة 

:مطلوبات محتملة)ب(
٥٥٠٬٤٤٨٥٥٠٬٤٤٨مستندیھضمانات بنكیة وضمانات الشركة واعتمادات 

١٠٠٬١٦٠١٠٠٬١٦٠خطابات ضمان 

٦٥٠٬٦٠٨٦٥٠٬٦٠٨

:(ج) التزامات أخرى
أدوات مالیة مشتقة:

١٬٢٣٨٬٩٢٤١٬٢٥١٬٠٢٣عقود 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

فترة الثالثة أشھر المنتھیة فيطبیعة المعامالتطبیعة العالقة
مارس٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مراجعة)(مراجعة)

٢٤٦٬٥٠٦٢١٣٬٨٩٨بیع الكھرباءمساھمكھرماء
٣٢٠٬٥٦٧٢٩٠٬٥٨٧بیع المیاه المحالة 

٢٩٬٣٣٧٣٢٬٤١٩إیرادات إیجار محطة تولید 

٥٩٦٬٤١٠٥٣٦٬٩٠٤

٢٬٩٦٧٢٬٤٨١بیع المیاه المحالة مساھمقطر للبترول

٢٢٤٬٠٤٠١٧٠٬٨٦٠تكلفة الغاز المستھلكمساھمقطر للبترول

٤٬٧٣٣٣٬٩٦٩إیرادات فوائد بنك قطر الوطني 



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

٢٠٢٠مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٧

تتمة–فصاحات األطراف ذات العالقةإ١٦
الي  ان ال ال رجة في ب اف ذات العالقة ال ة مع األ ح األرص حلي ال الي: ال ال

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

طبیعة العالقة
مدینة ذمم تجاریة 
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

٤٢٦٬٣٢٩٤٬٨١٠٤١٣٬٩٥٠٥٬٤٨٩مساھمكھرماء
-١٨٬٨٨٦-١٩٬٩٦٣مشروع مشترك.ق.خ.م.شسراج للطاقة 

-٨٤٥-٣٬٤٥٢مشروع مشترك.ق.خ.م.ششركة نبراس للطاقة 
-٢٬١٢٣-٢٬٢٨٢مشروع مشترك.ق.خ.م.شأم الحول للطاقة 

-٢٬١٧٠-١٬٩٨٩مشروع مشترك.ق.خ.م.ششركة راس قرطاس للطاقة 
١٬٨٥٧١٢٩٬٤٦٢٢٬٠٧٥١٢٦٬٨٢٦مساھمقطر للبترول
-١٬١٦٦-١٬١٣٨مشروع مشترك.ق.خ.م.شقطر للطاقة 

-٤٦٨-٦٥٠مشروع مشترك.ق.خ.م.ششركة مسیعید للطاقة المحدودة 

٤٥٧٬٦٦٠١٣٤٬٢٧٢٤٤١٬٦٨٣١٣٢٬٣١٥

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

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
(مراجعة)(مراجعة)

١٬٣٤١٢٫٨٢٤مكافآت اإلدارة 
٢٬٩٣٧٢٫٩٣٧أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

٤٬٢٧٨٥٫٧٦١
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٢٠٢٠مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٨

لألدوات المالیةالقیم العادلة ١٧

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

الدفتریة مقاربة على نحو معقول للقیمة العادلة.

، لدى المجموعة الفئات التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة:٢٠٢٠مارس ٣١كما في 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى (مراجعة)٢٠٢٠مارس ٣١في 
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
:بالقیمة العادلةمقاسة موجودات مالیة 

استثمار حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
١٬٤١٥٬٧٥٠--١٬٤١٥٬٧٥٠اإلیرادات الشاملة األخرى 

١٬٤١٥٬٧٥٠--١٬٤١٥٬٧٥٠

:بالقیمة العادلةمالیة مقاسة مطلوبات 
مشتقة:أدوات مالیة 

٩٢٫٦٩٠-٩٢٫٦٩٠-القیمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

-٩٢٫٦٩٠-٩٢٫٦٩٠

، 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 ٢٠٢٠مارس ٣١المنتھیة في الفترة / السنة خالل 
القیمة العادلة.
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٢٠٢٠مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٩

تتمة–القیم العادلة لألدوات المالیة١٧

م  ب، تق ل د أو م ج ة العادلة ل اس الق ق امها  . ع ق ها ما أم ذل ي  مالح ق ال انات ال ام ب اس عة  ال
ق  مة في أسال ال خالت ال ادا إلى ال ة العادلة اس ت الق ات في ت لف ال ف الق العادلة في م ی ت

الي: على ال ال

لة) في :١ال · ع اولة (غ ال ة ال ق اثلة.األسعار ال ات م ل دات أو م ج ة ل اق ن أس

لة :٢ال · ة العادلة ال ي لها تأث هام على الق خالت ال ع ال ها ج ن ف ي ت ات أخ وال تق
ة م  ة (أ م اش ل األسعار) أو غ م ة (أ م اش رة م ة  ات، واض ل دات وال ج لل

ع  اناتها.األسعار) على ج ب

انات :٣ل ا· ي ال تع على ب لة وال ة العادلة ال انات لها تأث هام على الق م ب ي ت ات ال ق ال
ة). خالت غ واض ة (م ة واض ق س

لفة م  ات م ب في م ل د أو ال ج اس ال مة لق خالت ال ف ال ل أن ی ت ان م ال ة إذا  ت الق ت
خل الهام  أدنى م لل ة العادلة  ت الق له في نف م ت ة العادلة في م اس الق ف ق ها ی ت العادلة ع

له. أك اس  للق

رج  عةت التال اتبال فم است ةق ةفيالعادلةالق ةنها ادف قإع يال ثال غخاللهاح . ال

ق ات ال تق
ة التع الق العادلة ل ال ات ال ل دات وال ج اولها  یيل وض ت رجة أو ع ق ال اًء على أسعار ال ق ن ب في س

. ق ات ال ام تق اس عة الق العادلة  د ال ، ت ة األخ ال ع األدوات ال ة ل ال  . عامل أسعار ال

ات  ة الت تق ال قارنة مع األدوات ال مة وال ة ال ق فقات ال اذج ال ة ون ال ة ال ق صافي الق ي لال ها اثلة ال
ق ت  ات ال مة في تق خالت ال اضات وال ق. إن االف ال ة  ة الأسعار مل ا أسعار الفائ ة م ال ال

ان والعالوات األخ ال ام االئ الت وه ف الع ات وأسعار ص الت ال وأسعار األسه وال ی مع مة في تق
ة  ال ي تع سع األداة ال ة العادلة ال ل إلى الق ص ق ه ال ات ال ام تق ف م اس . إن اله ا ات وال قل ة وال األج

. ق ال ها على أساس سع ال ی ي ی ت ق وال في تارخ ال
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١٩كوفیدتفشي وباء آثار ١٨

ءفي راتض الحقةال اال علف يی ف وسب ف(الروناف اً عفإنه ،)١٩ك امللالحال
اق ارب اءان يوالال م هال أث العلىل ارةاألع ادال يث یق. ةواالق ف تف اء  لح على١٩و ال
اءعلى ه اهال عةأنوح . وال لال ال تفيل أساسي تع مات ف م افخ اقف،ال قتأث لن ه

ه ال ارةأ االلاإلدارةتقتغل ی في ول ةأوس ات ال.األاس ع

اق عةت راتعال الحقة ال العاوضاألفيال ،أسعاراتوتقلةال ف توقال اً أج على أساس تق
مات عل يال هاال ة. ٢٠٢٠مارس٣١ا في مالح قلون ا ال اتعخال إدت، ه غ ابعلى ال ئاالح

ان قعة االئ املعلة ال ادع لياالق يال هاال ماتًا حالمالح عل ةوال اق . االس

قع االدارة ال د ت ائعلىمادتأثوج ةال ان قعةاالئ داتمال ج ةال ال دات أن ، ح ال ج ةال ال علال ت
فذاتكو قدولةمة  ة اتت ان ، . ةعالائ اك الاإلضافة إلى ذل ن ه قع اإلدارة أن  علىمادتأثت

ةالق ف دات ال ج ةغلل ال اتأن، ح ال اءاتفاق اء ش ه اال عة )PWPAs(ءوال ات ذات  لةهي اتفاق
عة هي وح. األجل جأن ال اء ال ال ه الل ،دولةفيءوال قع ق عةت للأنال نفعال

لفيأعلىأوال  ق ادا إلى ال . اإلدارةتق، اس

ت  عةأخ ارال لةاآلثارفي االع اتال قل ةلل اد ةاالق ال یع ال الغت رجة ال داتال ج اتلل ل وال
ة ال ةوغال ال عةال ق أن ، إال ٢٠٢٠مارس٣١فيالل ال غ م ق الی ل ال الغوت لةال اسةال ح

اتلل ق قل .ال


