
 
 
 
 

 ش.م.ع.ق. شركة الكھرباء والماء القطریة 
   الموحدةالمختصرة  المرحلیة البیانات المالیة

 المنتھیة فيفترة الثالثة أشھر ل

  ۲۰۲۲مارس  ۳۱



۳ 

 . ق.ع.م.ش  القطریة والماء الكھرباء شركة

 الموحدة  المختصرة المرحلیة المالیة البیانات
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱  في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة

 الصفحة  المحتویات 

 ۲-۱ المستقل  الحسابات مراقبتقریر 

 : الموحدة المختصرة البیانات المالیة المرحلیة

 ٤-۳ الموحد المرحلي بیان المركز المالي

 ٥ الموحد  واإلیرادات الشاملة األخرى المرحليبیان الربح أو الخسارة 

 ٦ الموحد المرحلي لكیةبیان التغیرات في حقوق الم

 ۸-۷ الموحدالمرحلي بیان التدفقات النقدیة 

 ۲۳-۹ البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة إیضاحات حول 
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 تقریر حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 

 للمساھمین في  
 ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة  

مقدمة  

القطر�ة   الكهر�اء والماء  الموحدة المرفقة لشر�ة  المرحل�ة المختصرة  المال�ة  الب�انات  ش.م.ع.ق.لقد قمنا �مراجعة 
الموحدة  المختصرة  والب�انات المرحل�ة  ،  ٢٠٢٢  مارس  ٣١  في  �ما("الشر�ة") وشر�اتها التا�عة (جم�عا "المجموعة")  

لتغیرات في حقوق الملك�ة والتدفقات النقد�ة لفترة الثالثة أشهر المنته�ة للر�ح أو الخسارة واإلیرادات الشاملة األخرى وا
 .في ذلك التار�خ، واإل�ضاحات

إن مجلس إدارة    ").الموحدة  ختصرةالم  المرحل�ة  المال�ة  الب�انات("  الموحدة  ختصرةالم  المرحل�ة  المال�ة  الب�انات  إلى
مسؤول عن إعداد وعرض هذه الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصرة الموحدة وفقًا لمع�ار المحاس�ة الدولي    المجموعة 

إن مسؤولیتنا هي إصدار تقر�ر حول هذه المعلومات المال�ة المرحل�ة المختصرة .  "التقار�ر المال�ة المرحل�ة"  ٣٤رقم  
  الموحدة استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة  

"مراجعة المعلومات المال�ة المرحل�ة من    ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمع�ار الدولي الخاص �مهام المراجعة رقم  
قبل المدقق المستقل للمؤسسة". تشتمل أعمال مراجعة المعلومات المال�ة المرحل�ة على االستفسار من المسؤولین عن  

عة تحلیل�ة �اإلضافة إلى إجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة �قل األمور المال�ة والمحاسب�ة وتطبیق إجراءات مراج
كثیرًا عن نطاق التدقیق الذي یتم وفقًا لمعاییر التدقیق الدول�ة، و�التالي ال �مّكننا من الحصول على التأكید الذي  

ا ال نبدي رأي تدقیق. �جعلنا على علم �كافة األمور الهامة التي �مكن تحدیدها من خالل أعمال التدقیق. وعل�ه، فإنن

النتیجة 

استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها، فإنه لم �سترعي انت�اهنا ما �جعلنا نعتقد �أن الب�انات المال�ة المرحل�ة  
لم یتم إعدادها، من �افة    ٢٠٢٢  مارس  ٣١  في  المنته�ة  أشهر  الثالثة  ولفترة  في  �ما  المختصرة الموحدة المرفقة

 .  "المرحل�ة المال�ة الب�انات" ٣٤الماد�ة، وفقًا لمع�ار المحاس�ة الدولي رقم  النواحي  

كي بي ام جي  

منطقة رقم 25 الطريق  الدائري الثالث 

شارع 230 

مبنى 246 

ص.ب.: 4473، الدوحة  

دولة قطر  

تليفون : 44576444 974+ 

فاكس : 7411 4436 974+

home.kpmg/qa : الموقع االلكتروني

كي بي إم جي فرع قطر، مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر بصفتها شركة عضو في شبكة مجموعة الشركات األعضاء المستقلة المنتسبة إلى كي بي إم جي التعاونية  

الدولية )"كي بي إم جي الدولية"(، وهي شركة انجليزية. يشكل اسم شركة كي بي إم جي وشعارها عالمات تجارية مسجلة لشركة كي بي إم جي ا لتعاونية الدولية )"كي بي إم جي  

الدولية"(.  
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تأكید على األمر 

عدم  أوجه  �صف  والذي  ،  الموحدة  الموجزة  المرحل�ة  المال�ة  الب�انات  على)  ٢(  ٨  رقم  اإل�ضاح  إلى  االنت�اه  نلفت
تعدیل   یتم  لم.  أو�ران�ا  في  المستمر  الصراع  �سبب  للمجموعة  المشترك  المشروع  استثمارات  �أحد  المتعلقة  ال�قین

 . األمر بهذا یتعلق ف�ما استنتاجنا

أمر أخر 

٢٠٢١ مارس ٣١ في المنته�ة أشهر الثالثة ولفترة في �ما الموحدة الموجزة المرحل�ة المال�ة الب�انات مراجعة تمت
مؤرخ ، آخر مدقق قبل من  ٢٠٢١ د�سمبر ٣١ في المنته�ة وللسنة في �ما الموحدة المال�ة الب�انات تدقیق وتم ،

استنتاج  عن التوالي على ٢٠٢٢ فبرایر  ١٣ و ٢٠٢١ أبر�ل ٢٨ أعرب. �ه الخاصة والتدقیق المراجعة تقار�ر في
 .�شأنه معدل غیر تدقیق ورأي معدل غیر مراجعة

 جو�ال �االسو�رامان�ام ٢٠٢٢  بر�لأ ١٧
 كي بي إم جي   الدوحة 

 ) ٢٥١سجل مراقبي الحسا�ات رقم ( دولة قطر 
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 ش.م.ع.ق. الكھرباء والماء القطریة شركة 
 الموحد المرحلي بیان المركز المالي

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱في  كما

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲مارس  ۳۱
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 (مدققة) (مراجعة) إیضاحات 

 الموجودات
 الموجودات غیر المتداولة

 ٤٬۸۰٥٬۱۱۰ ٤٬۷٦٦٬۸۱۲ ۷ عقارات وآالت ومعدات 
 ۲۲٬۹۳٥ ۳٥٬۲۸۰ موجودات حق استخدام 

 ۷۸٬٥۷٥ ۷۷٬۰۸۲ موجودات غیر ملموسة وشھرة 
 ٥٬۰۷۲٬٥٤۱ ٥٬۹٥۹٬۷۹۰ ۸ وشركة زمیلة   استثمارات في مشاریع مشتركة

العادلة من خالل   بالقیمة  ملكیة  أسھم حقوق  في  استثمارات 
 ۳٬۱٦٤٬۹٤٤ ۳٬۷۲٦٬٦٥۸ اإلیرادات الشاملة األخرى  

 ۷۹۸٬٤۱۹ ۷۹۰٬٥۸۷ ۹ إیجارات تمویلیة مدینة  
- ۲۰٬۲٥۸ للتحوط الفائدة أسعار لمقایضات  اإلیجابیة  العادلة القیمة

 ۱۰٬٤۷۳ ۱۰٬۰٦٦ أخرىموجودات 
۱٥٬۳۸٦٬٥۳۳ ۱۳٬۹٥۲٬۹۹۷ 

 الموجودات المتداولة
 ٦۳٬۹۱۰ ۳۱٬۷۱۰ مخزون

 ٥٦٦٬۰٤۰ ٤۲٤٬۳۳۳ مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى 
 ۲٤٬۸۸۷ ۲٦٬۹۲۲ ۹ مدینة  تمویلیة إیجارات

 - ۸۷۸ ۱٤ للتحوط الفائدة أسعار لمقایضات  اإلیجابیة  العادلة القیمة
 ۳٬٦۲۷٬۱۱۳ ٥٬۳۸۷٬۱۷٦ ۱۰ لدى البنوك ونقد أرصدة 

٥٬۸۷۱٬۰۱۹ ٤٬۲۸۱٬۹٥۰ 
 ۲٥٥٬٥۳٥ ۲٥٥٬٥۳٥ موجودات محتفظ بھا للبیع 

٦٬۱۲٤٬٥ ٦٬٥٥٤۳۷٬٤۸٥ 
 ۱۸٬٤۹۰٬٤۸۲ ۲۱٬٥۱۳٬۰۸۷ إجمالي الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات  
 حقوق الملكیة 

 ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ۱۱ رأس المال 
 ٥٥۰٬۰۰۰ ٥٥۰٬۰۰۰ احتیاطي قانوني 

 ۳٬۲٤۱٬۸۳٤ ۳٬۲٤۱٬۸۳٤ ۱۲ احتیاطي عام
 ) ۱٬۷۷۸٬۷۰۲( (۸۹٤٬۹۸۱) ۱٤ احتیاطي التحوط  

 ۱٬۰٤۸٬۰۸۱ ۱٬٦۰۹٬۷۹٥ احتیاطي القیمة العادلة 
 (۳٤٬۳٤٤) ۳٤٬۰٥۸ احتیاطي صرف العمالت األجنبیة

 ۷٬٦۸۳٬۹٦٦ ۷٬۱۹۲٬٦٦۰ أرباح مدورة 
 ۱۱٬۸۱۰٬۸۳٥ ۱۲٬۸۳۳٬۳٦٦ حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة األم 

 ۱۷۷٬۱۲٤ ۱۸۱٬٤٥۱ الحصص غیر المسیطرة
 ۱۱٬۹۸۷٬۹٥۹ ۱۳٬۰۱٤٬۸۱۷ إجمالي حقوق الملكیة
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 ش.م.ع.ق. شركة الكھرباء والماء القطریة   
 موحدال  واإلیرادات الشاملة األخرى المرحليالربح أو الخسارة بیان 

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر 
   لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

 مارس ۳۱
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 إیضاحات 
ألف لایر  

قطري
 ألف لایر قطري 

 (مراجعة) (مراجعة)
 

 ۳٦۸٬۸٤۷ ۳٤۹٬٥٦۰(أ) ۱٥ العمالء  مع العقودإیرادات من 
 ۲۰٦٬۹۳٤ ۱۹٥٬۷٦۰ (ب)۱٥ إیرادات التشغیل لإلیجار  

 ۲٥٬۰۱۱ ۱۹٬٥٤۸ التمویلي اإلیجار دخل
٥٦٤٬۸٦۸ ٦۰۰٬۷۹۲ 

 (۳٦٦٬٦۷۲) (۳٦۰٬۳٤٥) ۱٦ تكلفة المبیعات 
 ۲۳٤٬۱۲۰ ۲۰٤٬٥۲۳ إجمالي الربح

 

 ۸۰٬۳۸٦ ۱٦۸٬٤۲٥ إیرادات أخرى 
 (۳۷٬۷٦٦) (٤۰٬٦۷۳) إداریة ومصروفات عمومیة 

 ۲۷٦٬۷٤۰ ۳۳۲٬۲۷٥ ربح التشغیل
 (۲۹٬٤۹٥) (۳۱٬٦٥۹)  تمویل التكالیف 

 ۱۳۱٬۲۰۰ ۹۲٬٤۰٥  الضریبة  خصم  بعد -  زمیلة  وشركة  مشتركة  مشروعات  نتائج  في  حصة
 

 ۳۷۸٬٤٤٥ ۳۹۳٬۰۲۱ ربح الفترة 
 اإلیرادات الشاملة األخرى:

  أو  الربح  إلى  الحقًا  تصنیفھا  إعادة  یمكن  أو  تصنیفھا  إعادة  تم  التي  البنود
 : الخسارة

وشركة شاملة أخرى من مشاریع مشتركة  )  خسائر(حصة في إیرادات  
 ٥۹٤٬۹۹۱ ۸۳۹٬۸۰۲ ۱٤   الصلة   ذات  الضرائب  صافي  -  للتحوط  الفائدة  أسعار  مبادلة  عقود  –زمیلة  
 - زمیلة    وشركة  مشتركة  مشاریع  من  األخر   الشامل لدخل  ا  من  حصة
 (۱۳٬٤۰۱) ٦۸٬٤۰۲ األجنبیة   العملة من العملیات صرف فروق

الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة من عقود مبادلة أسعار الفائدة 
 ۲٥٬۷۷٦ ٤۳٬۹۱۹ ۱٤ الصلة   ذات الضرائب صافي -للتحوط 

۹٥۲٬۱۲۳ ٦۰۷٬۳٦٦ 

 : الخسارة أو  الربح إلى تصنیفھا إعادة یتم لن التي العناصر
القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة  صافي التغیر في 

 ۱۲۲٬۳۱۹ ٥٦۱٬۷۱٤ من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
 ۷۲۹٬٦۸٥ ۱٬٥۱۳٬۸۳۷ اإلیرادات الشاملة األخرى للفترة 

 ۱٬۱۰۸٬۱۳۰ ۱٬۹۰٦٬۸٥۸ إجمالي الدخل الشامل للفترة  
 إلى:  الربح العائد

 ۳۷۱٬۹٥۷ ۳۸۸٬٦۹٤ مالكي الشركة  
 ٦٬٤۸۸ ٤٬۳۲۷ ةمسیطرالغیر   الحصص

۳۹۳٬۰۲۱ ۳۷۸٬٤٤٥ 

 العائد إلى: ) الشاملة الخسارة( الشامل إجمال الدخل
 ۱٬۱۰۱٬٦٤۲ ۱٬۹۰۲٬٥۳۱ مالكي الشركة  

 ٦٬٤۸۸ ٤٬۳۲۷ ةمسیطرالغیر   الحصص
۱٬۹۰٦٬۸٥۸ ۱٬۱۰۸٬۱۳۰ 

 العائد للسھم: 
 ۰٫۳٤ ۰٫۳٥ ۱۸ العائد األساسي والمخفف للسھم (باللایر القطري)



 البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة. ال یتجزأ من ھذه جزءاً  ۱۹إلى  ۱اإلیضاحات المرفقة من تشكل 
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 ش.م.ع.ق. شركة الكھرباء والماء القطریة 
 الموحد  المرحلي غیرات في حقوق الملكیةالتبیان 

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

العائد إلى مساھمي الشركة األم  

 رأس المال 
االحتیاطي  

 القانوني
االحتیاطي  

 العام

احتیاطي  
التحوط للتدفقات  

 النقدیة
احتیاطي القیمة  

 العادلة 

احتیاطي
العمالت  صرف 

 األجنبیة
 األرباح
 اإلجمالي  المدورة 

الحصص  
 المسیطرة غیر 

إجمالي  
 حقوق الملكیة 

ألف  
لایر قطري

ألف  
لایر قطري

ألف
 لایر قطري  

ألف
 لایر قطري  

ألف لایر  
 ألف لایر قطري قطري

ألف
 لایر قطري  

ألف  
لایر قطري

ألف  
لایر قطري

ألف  
لایر قطري

 ۱۱٬۹۸۷٬۹٥۹ ۱۷۷٬۱۲٤ ۱۱٬۸۱۰٬۸۳٥ ۷٬٦۸۳٬۹٦٦ (۳٤٬۳٤٤) ۱٬۰٤۸٬۰۸۱ (۱٬۷۷۸٬۷۰۲) ۳٬۲٤۱٬۸۳٤ ٥٥۰٬۰۰۰ ۱٬۱۰۰٬۰۰۰  ۲۰۲۲ینایر  ۱في كما  الرصید 

 ۳۹۳٬۰۲۱ ٤٬۳۲۷ ۳۸۸٬٦۹٤ ۳۸۸٬٦۹٤ ربح الفترة
 ۱٬٥۱۳٬۸۳۷ ۱٬٥۱۳٬۸۳۷-٦۸٬٤۰۲ ٥٦۱٬۷۱٤ ۸۸۳٬۷۲۱ایرادات شاملة أخرى  

 ۱٬۹۰٦٬۸٥۸ ٤٬۳۲۷ ۱٬۹۰۲٬٥۳۱ ۳۸۸٬٦۹٤ ٦۸٬٤۰۲ ٥٦۱٬۷۱٤ ۸۸۳٬۷۲۱ إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 (۸۸۰٬۰۰۰)-(۸۸۰٬۰۰۰) (۸۸۰٬۰۰۰) ) ۱۱(إیضاح    ۲۰۲۱تعلقة بسنة  أرباح متوزیعات  

 ۱۳٬۰۱٤٬۸۱۷ ۱۸۱٬٤٥۱ ۱۲٬۸۳۳٬۳٦٦ ۷٬۱۹۲٬٦٦۰ ۳٤٬۰٥۸ ۱٬٦۰۹٬۷۹٥ (۸۹٤٬۹۸۱) ۳٬۲٤۱٬۸۳٤ ٥٥۰٬۰۰۰ ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ (مراجعة)   ۲۰۲۲مارس  ۳۱الرصید في  

 ۹٬۹٦٥٬۹۸۷ ۲۰۷٬۷٤٥ ۹٬۷٥۸٬۲٤۲ ٦٬۹۳۹٬۷٦۰ (۱٤٬۲۱٥) ٤٥٤٬٥۱۳ (۲٬٥۱۳٬٦٥۰) ۳٬۲٤۱٬۸۳٤ ٥٥۰٬۰۰۰ ۱٬۱۰۰٬۰۰۰   ۲۰۲۱ینایر  ۱في كما الرصید 

 ۳۷۸٬٤٤٥ ٦٬٤۸۸  ۳۷۱٬۹٥۷ ۳۷۱٬۹٥۷- -- -- - ربح الفترة 
 ۷۲۹٬٦۸٥-۷۲۹٬٦۸٥-(۱۳٬٤۰۱) ۱۲۲٬۳۱۹ ٦۲۰٬۷٦۷ -- -الخسائر الشاملة األخرى  

 ۱٬۱۰۸٬۱۳۰ ٦٬٤۸۸  ۱٬۱۰۱٬٦٤۲ ۳۷۱٬۹٥۷ (۱۳٬٤۰۱) ۱۲۲٬۳۱۹ ٦۲۰٬۷٦۷ -- - الشاملة   إجمالي الخسارة

 (٦۹۳٬۰۰۰)-(٦۹۳٬۰۰۰) (٦۹۳٬۰۰۰) -- -- -- )۱۱(إیضاح  ۲۰۲۰تعلقة بسنة أرباح متوزیعات 

 ۱۰٬۳۸۱٬۱۱۷ ۲۱٤٬۲۳۳ ۱۰٬۱٦٦٬۸۸٤ ٦٬٦۱۸٬۷۱۷ (۲۷٬٦۱٦) ٥۷٦٬۸۳۲ ) ۱٬۸۹۲٬۸۸۳( ۳٬۲٤۱٬۸۳٤ ٥٥۰٬۰۰۰ ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ (مراجعة) ۲۰۲۱مارس  ۳۱الرصید في 
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 الموحد  المرحلي  التدفقات النقدیةبیان 
 ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
 مارس ۳۱ 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  إیضاح

 (مراجعة) (مراجعة)
 األنشطة التشغیلیة 

 ۳۷۸٬٤٤٥ ۳۹۳٬۰۲۱ للفترة ربحال
 : للبنود التالیة تعدیالت

 ٦۷٬۷۸۳ ۷۱٬۱٥۷ استھالك عقارات وآالت ومعدات 
 ۱٬۰٥٤ ۱٬٦۹۰ االستخدام حق موجودات استھالك

 ۱٬۱۳۱ ۷۲ اإلیجار  مطلوبات الفائدة على مصروف
 (۱۳۱٬۲۰۰) (۹۲٬٤۰٥)مشاریع مشتركة وشركة زمیلة أرباح   فيحصة صافي ال
 ۲٬۲۱۳ ۳٬٤٥٥ نھایة الخدمة للموظفین  آتمكاف مخصص
 (٦۰٬۲۳۷) (۱۳٦٬۳٤۰) ۱۷   توزیعات أرباحإیرادات 

 ۱٬٤۹۳ ۱٬٤۹۳ غیر ملموسة  موجوداتإطفاء 
 ۳٬٥۸٥ ۳٬۱۱۹ الحركة مخزون بطيء مخصص 

 ٤۲۰ ٤۰٦ موجودات غیر متداولة استھالك
 - ۷۹ اإلیجار عقد إنھاء في  الربح
 - ۹ والمعدات واآلالت  الممتلكات بیع من الربح

 (۱۳٬۹۳٤) (۲٥٬۱٦۸) ۱۷ فوائد إیرادات  
 ۲۸٬۳٦٤ ۳۱٬٥۸۷ مصاریف فوائد 

 ۲۷۹٬۱۱۷ ۲٥۲٬۱۷٥ رأس المال العامل األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في 
 تعدیالت رأس المال العامل: 

 ٤۱٬٦٥۷ ۲۹٬۰۸۱  مخزون
 (۲٦٬۹٦۰) ۱٤٤٬۳۹۲ أخرى وذمم مدینة ذمم تجاریة مدینة

 ۳٥٬۸٥۳ ٥٬۷۹۷ ذمم تأجیر تمویلي مدینة
 (۲۹٬۸٤۰) ۱۲٬٥٦۷ أخرى  وذمم دائنة ذمم تجاریة دائنة

 ۲۹۹٬۸۲۷ ٤٤٤٬۰۱۲ التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 (٦۸٤) (۱٬۱۷۳) للموظفین  مدفوعة الخدمة النھایة  آتمكاف

 ۲۹۹٬۱٤۳ ٤٤۲٬۸۳۹ األنشطة التشغیلیة من الناتج التدفقات النقدیة صافي 

 االستثماریة األنشطة 
 

 (۳۷٬۸٥٦) (۳۲٬۸٦۹) ۷ معداتوآالت  شراء عقارات
بالقیمة  ملكیة  حقوق  استثمارات  من  مستلمة  أرباح  توزیعات 

 ٦۰٬۲۳۷ ۱۳٦٬۳٤۰ العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
 ۲۰۲٬۸٤٤ ۱۱۳٬۳٦۰ ۸ زمیلة توزیعات أرباح مستلمة من مشاریع مشتركة وشركة

 (٦٤٬۲٤۹)-زمیلة   مشاریع مشتركة وشركة  من  المستحقة  القروض  فيإضافة  
 ۸٬۳۰٤ ۲۲٬٤۸۲ مستلمةفوائد 

 (۱٬۳۰۷٬۰٥٥) (٤۱٤٬۰٥۲) ألجل  الودائع استحقاق تاریخ من المقبوضة المتحصالت
۹۰في ودائع بأجل استحقاق أصلي أكثر من  استثمارات إضافیة 

 ۱٬٤٤۲٬۱٦۰ ٦٥٤٬۹٦۱ یوماً 
 ۳۰٤٬۳۸٥ ٤۸۰٬۲۲۲ االستثماریة ألنشطة من ا الناتج التدفقات النقدیةصافي 



۸ 

 ش.م.ع.ق. شركة الكھرباء والماء القطریة 

 تتمة  - الموحد المرحلي  التدفقات النقدیةبیان 
 ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في       
 مارس ۳۱

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  إیضاحات 

 (مراجعة) (مراجعة)
 األنشطة التمویلیة 

-۲٬۰۰٤٬۷٤۹ ۱۳ قروض وتسھیالت تحمل فوائد عائدات من
 )۲۲٬٤۷۲((۲۹٬۸۹۰) ۱۳ فوائد تحمل التي والتسھیالت القروض سداد

 (٦۷۲٬٤۱٦) (۸٦٤٬۹۲۳)   أرباح مدفوعةتوزیعات 
 (۱٬۷۰۰) (۲۹۱) اإلیجار مطلوبات سداد

 (۱٬۱۳۱) (۷۲) على اإلیجار   المدفوعة الفوائد
 (۳۲٬٥۲٥) (۳۱٬٦٦۲) ستعارات  واال  القروض  على  فوائد مدفوعة

 (۷۳۰٬۲٤٤) ۱٬۰۷۷٬۹۱۱  في األنشطة التمویلیة  )المستخدمالناتج من /(النقد صافي 

 ) ۱۲٦٬۷۱٦( ۲٬۰۰۰٬۹۷٦ في حكمھ في النقد وما   التغیر
 ٦٦۲٬٥۲۰ ٦۲۹٬٤٦۳ ینایر  ۱  في في حكمھنقد وما ال
 ٥۳٥٬۸۰٤ ۲٬٦۳۰٬٤۳۹ ۱۰مارس  ۳۱في  في حكمھنقد وما ال



 ش.م.ع.ق.  القطریة الكھرباء والماء شركة
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۹ 

 المؤسسة  عن نبذة   ۱
السجل  بموجبقطریة تأسست في دولة قطر    عامة   شركة الكھرباء والماء القطریة ش.م.ع.ق. ("الشركة") ھي شركة مساھمة

قطر للمالحة في برج  للشركة في    الرئیسي. یقع المكتب  ۱۹۹۲. بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة في مارس  ۱٤۲۷٥التجاري رقم  
 .  ۱۹۹۸مایو  ۳، الدوحة، دولة قطر. إن أسھم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ ، الخلیج الغربيمنطقة الدفنة

اً بـ "المجموعة" وبشكل  جمیع  مالشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھ  تشمل  الموحدة  المرحلیة المختصرة  البیانات المالیة  إن ھذه
 فردي بـــ "شركات المجموعة"). 

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

 :كالتالي ھي  ۲۰۲۱مارس  ۳۱في الشركات التابعة للشركة كما إن 

 نسبة الملكیة  بلد التأسیس  النشاط الرئیسي   الشركة التابعة
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

٪ ۱۰۰٪ ۱۰۰ قطرتشغیل وصیانة المحطة   . شركة رأس لفان للتشغیل ذ.م.م 
٪ ۸۰٪ ۸۰ قطر تولید الكھرباء وإنتاج المیاه المحالة  .ق. ع.م.ششركة رأس لفان للطاقة 

   :مارس ۳۱ كما في وشركات زمیلةمشاریع مشتركة  االستثمارات التالیة في الشركةلدى 

 نسبة الملكیة  التأسیس بلد   النشاط الرئیسي   الشركة  اسم
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

٪ ٥٥٪ ٥٥ قطر ه الُمحالةا یالم تولید الكھرباء وإنتاج  ش.م.خ.ق. قطر للطاقة 
٪ ٤۰٪ ٤۰ قطر تولید الكھرباء   ش.م.خ.ق. شركة مسیعید للطاقة 

٪ ٤٥٪ ٤٥ قطر ه الُمحالةا یالم تولید الكھرباء وإنتاج  ش.م.خ.ق.شركة رأس قرطاس للطاقة 
االستثمار في مشاریع الكھرباء  نبراس للطاقة ش.م.خ.ق. 

 خارج دولة قطر  ه الُمحالة ای الم و
٪ ٦۰٪ ٦۰ قطر

٪ ٦۰٪ ٦۰ قطر ه الُمحالةا یالم تولید الكھرباء وإنتاج  أم الحول للطاقة ش.م.خ.ق. 
تحدید وتقییم وتطبیق فرص إنتاج  )۱(إیضاح  .ق.ع.م.ش سراج للطاقة 

٪ ٤۹٪ ٤۹ قطرالطاقة الشمسیة  
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  إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  
  ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

۱۰ 
 

 إعداد البیانات المالیة س اأس  ۲
لمعیار المحاسبة   ۲۰۲۲مارس    ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في  فترة اتم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة ل وفقاً 

 ).  "۳٤"التقاریر المالیة المرحلیة" ("معیار المحاسبة الدولي   ۳٤الدولي رقم 
 

 العادلة   بالقیمة  الملكیة  حقوق  استثمارات  باستثناء  التاریخیة،  التكلفة  لمبدأ  وفقًا   المختصرة الموحدة  المرحلیة   المالیة  البیانات  إعداد  تم
   .العادلة بالقیمة قیاسھا حیث یتم المشتقة المالیة األخرى واألدوات  الشاملةاإلیرادات  خالل من

 

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

الم واإلیضاحات  المعلومات  كافة  تتضمن  ال  الموحدة  المختصرة  المرحلیة  المالیة  البیانات  المالیةإن  البیانات  في    الموحدة   طلوبة 
. باإلضافة إلى ذلك، فإن  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  للمجموعة  الموحدة  السنویة ولذلك یجب قراءتھا مع البیانات المالیة  

  ۳۱ة المالیة المنتھیة في ــ ة للسنــــج المتوقعــلیست بالضرورة مؤشراً للنتائ  ۲۰۲۲مارس    ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في  فترة  نتائج  
 .  ۲۰۲۲دیسمبر 

 

   . ۲۰۲۱أبریل  ۲۸تمت الموافقة على إصدار ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة   ۳
مع تلك المتبعة في إعداد البیانات    متوافقةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

في   المنتھیة  للسنة  للمجموعة  السنویة  المفعول ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المالیة  الساریة  الجدیدة  والتفسیرات  المعاییر  باستثناء تطبیق   ،
 .  ۲۰۲۲ینایر  ۱اعتبارا من 

 

المعاییر   تطبیق  إن .  الموحدةالمختصرة   المرحلیة  المالیة  البیانات  ھذه   إعداد عند   المجموعة  قبل  من المعاییر المعدلة التالیة  تطبیق  تم
  إفصاحات   عنھا  ینتج  قد   ولكن  سابقًا،  عنھا  المعلن  للمجموعة  الملكیة  حقوق  أو  الربح  صافي   في  تغییرات  عنھ  ینتج  لمالمعدلة أدناه  

   :السنة  نھایة في إضافیة
 

 المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة 
 

  لم. المبكر بالتطبیق ویسمح ۲۰۲۲ ینایر ۱ بعد تبدأ التي السنویة  للفترات المعاییر على الجدیدة والتعدیالت المعاییر من عدد یسري
 .الموحدة الموجزة المرحلیة المالیة البیانات ھذه إعداد في القادمة المعدلة أو الجدیدة المعاییر من أي بتطبیق مبكراً  المجموعة تقم

 
 تاریخ السریان  المعیار 

 التقاریر   إلعداد  الدولیة  المعاییر  على  تعدیل  -  ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰  بعد  ۱۹-كوفید  بـ  المتعلقة  اإلیجار  امتیازات
 المالیة 

 ۲۰۲۱ إبریل ۱

 )۳۷ الدولي المحاسبة معیار على تعدیالت( العقد إتمام تكلفة - المرھقة العقود
 ۲۰۲۰-۲۰۱۸  المالیة التقاریر إلعداد ةالدولی معاییرال على السنویة التحسینات
 ) ۱٦ الدولي المحاسبة معیار على تعدیالت( المقصود االستخدام قبل العائدات: والمعدات واآلالت الممتلكات

 ) ۳ المالیة التقاریر إلعداد الدولي المعیار على تعدیالت( المفاھیمي اإلطار إلى الرجوع

 ۲۰۲۲ینایر ۱

 

 للمجموعة  الموحدة المختصرة المرحلیة المالیة البیانات على تأثیر أي التعدیالت لھذه یكن لم
 

 المعاییر المصدرة ولم تصبح ساریة المفعول بعد  
للمجموعة   الموحدة  إن المعاییر والتفسیرات المصدرة ولم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة المرحلیة المختصرة

  عندما تصبح ساریة المفعول. ، مبینة أدناه. تنوي المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، إذا كانت ضروریة
 

 تاریخ السریان  المعیار 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱ ۱ الدولي المحاسبة معیار على تعدیالت - متداولة غیر أو متداولة أنھا على المطلوبات تصنیف

  عقود التأمین  :۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
  ۲ الممارسة وبیان ۱ الدولي المحاسبة معیار على تعدیالت - المحاسبیة السیاسات عن اإلفصاح

  ۸ الدولي  المحاسبة معیار على التعدیالت -  المحاسبي التقدیر تعریف
 المحاسبة   معیار  على  تعدیالت  -  واحدة  معاملة  عن  الناشئة  وااللتزامات  باألصول  المتعلقة  المؤجلة  الضرائب

 ۱۲ الدولي
 

 المعیار   على  تعدیالت(   المشترك  المشروع  أو  الزمیلة  وشركتھ  المستثمر  بین  األصول  في  المساھمة  أو  بیع
 ) ۲۸  الدولي المحاسبة ومعیار ۱۰ المالیة للتقاریر الدولي

 االختیاري للتبني متاح
 التاریخ فعال تأجیل /

 مسمى  غیر أجل إلى
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 التقدیرات واألحكام استخدام  ٤
أحكام وتقدیرات وإفتراضات تؤثر على تطبیق   باستخداماإلدارة    ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة قامتإعداد  عند  

 ات التقدیراالحكام وقد تختلف القیم الحقیقیة عن ھذه    .واإلیرادات والمصروفات  الموجودات والمطلوباتالسیاسات المحاسبیة وقیم  
 . واالفتراضات

 
الر والمصادر  المحاسبیة  السیاسات  تطبیق  عند  اإلدارة  جانب  التي وضعت من  الھامة  للمجموعة حول األحكام  للشكوك  ئیسیة 

 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱التقدیرات ھي نفسھا التي تم تطبیقھا على البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 
 
 

 المالیة   المخاطر  إدارة  ٥
 المنتھیة  للسنة   الموحدة  المالیة  البیانات  الواردة في  تلك  مع  للمجموعة  المالیة   المخاطر الخاصة بإدارة  والسیاسات  األھداف  تتوافق

 .  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في
 

 لومات القطاعیة المع       ٦
على   بشكل كاملالمیاه المحالة في دولة قطر. تعتمد عملیة تحلیة المیاه  وتقوم المجموعة بتشغیل وحدات متكاملة إلنتاج الكھرباء  

  عائدات مماثلة. اللمخاطر والنفس    انتخضعوالمیاه المحالة متداخلتان  وإنتاج  الكھرباء  تولید  إنتاج الطاقة الكھربائیة. إن عملیات  
 .تعرض المجموعة قطاع تولید الكھرباء وانتاج المیاه المحالة كقطاع تشغیل واحد ولذلك

 
 وآالت ومعدات   عقارات  ۷

 ستحواذعملیات اال
خالل المجموعة  في    فترة  استحوذت  المنتھیة  أشھر   بتكلفة   موجودات  بشراء  المجموعة  قامت  ،۲۰۲۲مارس    ۳۱الثالثة 

 ).قطري لایر ألف ٤۲،٤۳٥: ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة السنة( قطري لایر ألف  ۳۲٬۸٦۹
 الشطب   /ستبعادعملیات اال

  قطري   لایر  ألف  ۱۷٬۷۱٤  :۲۰۲۲  مارس  ۳۱  في  المنتھیة  أشھر  الثالثة  فترة  خالل  تمت  التي  الشطب/    االستبعاد  عملیات  بلغت
 )قطري  لایر ألف ٦٦،٦۲٤:  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة السنة(
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۱۲ 
 

  

 وشركة زمیلة   مشاریع مشتركة االستثمارات في  ۸
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲مارس  ۳۱   
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري    

 
بلد 

 التأسیس
 نسبة الملكیة
 (مدققة)  (مراجعة) للمجموعة

      

  مشاریع في التالیة االستثمارات المجموعة لدى
     :مشتركة

 

 ۳٬۲۰٥٬۱٤٥  ۳٬۲٦۱٬٥۸۸ ٪ ٦۰ قطر ) ۲و۱(إیضاح   .ق.خ.م.ش شركة نبراس للطاقة 
 ۹۹٤٬٤۸٥  ۱٬۳٥٥٬٦۹٥ ٪ ٦۰ قطر أم الحول للطاقة ش.م.ع.ق.  

 ٤۱۲٬۹٦۰  ۳۸۷٬۱٦۹ ٪ ٥٥ قطر )۱(إیضاح  . ق.خ.م.شقطر للطاقة 
 ۱٥۰٬۲۰۲  ٤۷۷٬۰۰۹ ٪ ٤٥ قطر )٦(إیضاح  .ق.خ.م .ششركة رأس قرطاس للطاقة 

 ۱۳۸٬۳۹۸  ۲۷۸٬۱۷۷ ٪ ٤۰ قطر . ق.خ.م.ششركة مسیعید للطاقة 
   ٥٬۷٥۹٬٦۳۸  ٤٬۹۰۱٬۱۹۰ 

 

شركة   في التالیة االستثمارات المجموعة لدى
 :زمیلة

    
 

 ۱۷۱٬۳٥۱  ۲۰۰٬۱٥۲ ٪ ٤۹ قطر )٥(إیضاح  .ق.خ.م.شسراج للطاقة 
  والشركة المشتركة المشاریع في االستثمارات

 ٥٬۰۷۲٬٥٤۱  ٥٬۹٥۹٬۷۹۰   الزمیلة 
 

  :إیضاحات
 

  لالستحواذ  م.م.ش   القابضة  قطر  شركة  مع")  اتفاقیة("   أسھم  وشراء  بیع  اتفاقیة  المجموعة  أبرمت  ،  اإلدارة  مجلس  موافقة  على  بناءً  )۱(
 الشروط  الستیفاء   االتفاقیة  إتمام  یخضع.  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۰  في.  ش  للطاقة  نبراس  شركة  في  المتبقیة٪  ٤۰  حصة  على

  التوقف  تاریخ قبل الصفقة  بتنفیذ یأذن القطریة والماء الكھرباء شركة مساھمي قرار  ذلك  في بما االتفاقیة في علیھا المنصوص
 . ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ في سیكون الذي ، الطویل

 
  بنك  مع)  قطري  لایر  ملیار  ۲(  أمریكي  دوالر  ملیون  ٥٥۰  بقیمة  مرحلي  قرض  تسھیل  في  الشركة  دخلت  ،  ۲۰۲۲  ینایر  ٥  في

 في  المتبقیة٪  ٤۰  حصة  من.  باالستحواذ  المرتبطة  والتكالیف  والرسوم  الشراء  سعر  لدفع  استخدامھ  لیتم  ،  المحدود  میزوھو
 . ش  للطاقة نبراس شركة

 
 تتضمن  التي   األخرى  الشروط  فإن  ،   ذلك  ومع.  أعاله  المذكورة  الصفقة  على  الشركة  مساھمو  وافق   ،  ۲۰۲۲  فبرایر  ۱۳  في

  نبراس شركة  تصنیف في  المجموعة  استمرت ،  لذلك  ونتیجة ،  معلقة تزال  ال  المختلفة السلطات من  الموافقات  على الحصول 
  المجموعة تستوفي حتى المفعول  ساریة الطرفین بین المشترك المشروع اتفاقیة أن  حیث ، مشترك كمشروع. ع.م.ش للطاقة 
 . التصویت وحقوق المقابل تحویل ذلك في بما األسھم وشراء بیع اتفاقیة شروط جمیع
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 تتمة   – االستثمارات في مشاریع مشتركة وشركة زمیلة  ۸
 

 تتمة  -إیضاحات: 
 في   الشمسیة  للطاقة  أصول   في   األسھم  من٪  ۷٥  على )  نبراس(  استحوذت.  ش  للطاقة   نبراس  شركة  قامت  ،   ۲۰۲۱  عام   خالل  ) ٢(

 المشھد   عانى  ،  ۲۰۲۲  عام  من  األول  الربع  خالل.  قطري  لایر  ملیون  ۷٦٫۷  بقیمة  مؤقتة  بشھرة  االعتراف  تم  حیث  ،  أوكرانیا
  المقاول   مع  وثیق  اتصال   على   نبراس  إدارة  إن.  روسیا  مع  المستمر  الصراع  بسبب  أوكرانیا  في  والسیاسي  واالقتصادي  االجتماعي

  تحدیات  أوكرانیا  في  الكھرباء  متعھد  یواجھ.  تعمل  الشمسیة  الطاقة  محطات  جمیع  أن  إلى  مطمئنة  وھي   ،  والصیانة  للتشغیل  المحلي
  في  بما األوكرانیة الحكومة تقدمھا التي األخرى التسھیالت بعض  خالل من التأثیر ھذا تعویض یتم ، ذلك  ومع ،  الفواتیر تسویة في

  األصول  ذلك   في  بما  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  الدفتریة  القیمة  على   التأثیر  فإن   ،   لذلك.  البنوك  قبل  من   القروض  سداد   تخفیف  ذلك
 الوضع   مراقبة  اإلدارة  ستواصل  ، ذلك  ومع.  جوھري  غیر  حالیًا  یعتبر  نبراس  مستوى  على  بھا  المعترف  المؤقتة  والشھرة  األخرى

 وستواصل  ،  المنظور  المستقبل  في  األوكرانیة  أصولھا  على  المستمر  الصراع  یسببھ  أن  یمكن  الذي  ،  وجد  إن  ،  بدقة  المالي  األثر  لتقدیر
 .اآلثار ھذه لمواجھة بدیلة خیارات استكشاف أیًضا

 تتطلب   ۲۰۱۷  إلى   ۲۰۱٦  من  للسنوات  الدخل   لضریبة  تقییًما)  GTA(  للضرائب  العامة  الھیئة  أصدرت  ،  ۲۰۲۰  سبتمبر  ۳  في   )  ۳(
للطاقة    شركة  لایر  ملیون  ۱۰۰٫٦(  أمریكي  دوالر  ملیون  ۲۷٫٦  بقیمة  إضافیة  ضرائب  لدفع  (QPower) .ق.خ.م. شقطر 
 ). قطري لایر ملیون ۳۷٫۹( أمریكي دوالر ملیون ۱۰٫٤ إلى  تصل غرامات ذلك یشمل). قطري
 

  الذي   الكامل  المبلغ  رافضة  ،  الضرائب  قانون  لمتطلبات  وفقًا  ۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۰  في  GTA  على  مفصالً   رداً   QPower  كتبت
 إلى   استئنافًا  QPower  قدمت  ثم.  المناسب  الوقت  في   QPower  على   الرد  یتم  لم   ذلك  ومع  ،  للضرائب  العامة  الھیئة  بھ  تطالب

 بمخصص   االعتراف  تم  ،  المستلم  الضریبي  الربط  ضوء  في.  االستماع  جلسة  ینتظر  الذي  القانون  أحكام  بموجب  االستئناف  لجنة
 لمذكرة   وفقًا  كمستحق  المبلغ  بنفس  Qpower  اعترفت).  قطري  لایر  ملیون  ٦۲٫۷(  أمریكي  دوالر  ملیون  ۱۷٫۲  بمبلغ  للضریبة

 . ۲۰۲۰  فبرایر ۲  في الموقعة التفاھم
 

 على   عالوة.  Qpower  لصالح  بالضرائب  المتعلقة  الشكوك  ھذه  ،   ردھا  في  ،   GTA  أوضحت  ،  ۲۰۲۲  ینایر  ۲٦  في  ،  ذلك  بعد
 على  للضریبة  الخضوع  بشأن  شفھیًا  قرارھا  االستئناف  محكمة  أبلغت  ،   ۲۰۲۲  ینایر  ۲۷  بتاریخ  االستئناف  محكمة  جلسة   في  ،   ذلك

 لم   التي  األمور  بعض  ھناك  كانت  ،   ذلك   ومع.  GTA  رد   خطاب  مع  یتماشى  ما  وھو  ،   الشركة  أرباح  من  األجانب  المساھمین حصة
 . المكتوب الرسمي  القرار في توضیحھا یتم أن المتوقع من وكان ، االستئناف محكمة قبل من  توضیحھا یتم

 
  تعدیل   إلى  بحاجة  األجنبیة  المساھمة  أن  توضیح  تم  حیث  ،  ۲۰۲۲  فبرایر  ۱٤  في  المكتوب  الرسمي  القرار  خطاب  Qpower  استلمت

 الحظت ٪.  ۳۰ إلى  الناتجة  العقوبات  وتقلیل  للضریبة  الخاضعة   األرباح  من"  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة"   بـ  أیًضا  السماح  عدم  مع
 في  األجنبیة  المساھمة  بتعدیل  یتعلق  فیما  ،  المكتوب  الخطاب  في  توضیحھا  یتم  لم  والتي  بالتفسیر  المتعلقة  االختالفات  بعض  اإلدارة

Qpower  ،  ذلك   على  عالوة.  القطریة  والماء  الكھرباء   شركة  في  األجنبیة  المساھمة  تعدیل  سیتم  مدى  أي  إلى  الخطاب  یحدد  ال  حیث 
 الكھرباء  لشركة  المباشرة  غیر  األجنبیة  المساھمة  على  للضریبة  للخضوع  رجعي  بأثر  بالتطبیق  یتعلق  فیما  أیًضا  صامت  القرار  فإن  ،

 فقط  ۲۰۱۹ عام  في المطلب ھذا تقدیم  تم حیث) المفتوح التقییم سنوات( ۲۰۱۷ و ۲۰۱٦ للسنوات ،  Qpower في القطریة والماء
 ضریبي   تقییم  لتقدیم  GTA  إلى   المسألة  ھذه  رفع  إلى   حالیًا  Qpower  إدارة  تسعى.  الضریبیة  اللوائح  الجدید  التنفیذي  المدیر  سن  بعد

 . الشركة تفسیر على  GTA موافقة عدم حالة في  ، المحكمة في المسألة ھذه لتناول الخیارات استكشاف مع تصحیحي
 

 تقییماتھا  مقابل  كھرماء  من  المقابلة  المدینة   والذمم  الدخل  ضریبة  مخصص  عكس  یتم  ال  ،  المتاحة  الحالیة  والظروف  الحقائق  على  بناءً 
 .االستئناف محكمة من مكتوب رسمي  قرار  إصدار یتم حتى ، متحفظ أساس  على ، المفتوحة الضریبیة
 

 شركة   على  المستحقة  الدخل  ضریبة  مبالغ  بتسویة  أیًضا   المالیة   وزارة  تتعھد  ،   ۲۰۲۰  فبرایر   ۲  في   الموقعة   التفاھم   لمذكرة  وفقًا
Qpower  لدى.  السابقة  للسنوات  Qpower  وفقًا.  والمیاه  الطاقة   شراء  اتفاقیة  لشروط   وفقًا  الدخل   لضریبة  تمریر  ترتیبات  أیًضا 

 ربط  مقابل)  قطري  لایر  ملیون  ٦۲٫۷(  أمریكي  دوالر  ملیون  ۱۷٫۲  بمبلغ  الدخل   ضریبة  مستحقات  Qpower  سجلت  ،  لذلك
 غرامات  أي  أیًضا  ستغطي  أعاله   المذكورة  الترتیبات  أن   تحدید  في  حكمھا  اإلدارة   طبقت.  GTA  من  المبلغ  لنفس  المستلمة  الضریبة
 . السابقة السنوات عن  ، وجدت إن ، دفعھا یجب ضریبیة
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 تتمة   – االستثمارات في مشاریع مشتركة وشركة زمیلة  ۸
 

 تتمة  -إیضاحات: 
ً )  GTA(  للضرائب  العامة  الھیئة  أصدرت  ،  ۲۰۱۹  أغسطس  ۲۹  في )٤         تتطلب  ۲۰۱۸  إلى  ۲۰۱۰  من  للسنوات  الدخل  لضریبة  تقییما

). قطري  لایر  ملیون  ۳۱۰(  أمریكي  دوالر  ملیون  ۸٥  قدرھا  إضافیة  ضرائب  لدفع)  RGPC(   ش.م.ع.ق.  للطاقة  قرطاس  رأس  شركة
 ما للفترة ضریبي إعفاء على الشركة حصلت). قطري لایر ملیون ۹۸٫٤( أمریكي دوالر ملیون ۲۷ إلى تصل غرامات ذلك یشمل

 .۲۰۱۷ ومارس ۲۰۱۱ أبریل بین
 

 تطالب  الذي   الكامل  المبلغ  رافًضا  ،  الضرائب  قانون  لمتطلبات  وفقًا  ۲۰۱۹  سبتمبر  ۲٦  في  GTA  على  مفصالً   ردًا  RGPC  كتب
  بموجب   االستئناف  لجنة  إلى  استئنافًا  RGPC  قدم  ،  ذلك  بعد.  المناسب  الوقت  في  RGPC  على  الرد  یتم  لم  ذلك  ومع  ،  GTA  بھ

  ملیون   ۸٥  بمبلغ  للضریبة  بمخصص  االعتراف  تم  ،  المستلم  الضریبي  التقییم  ضوء  في  ،  ذلك  ومع.  للجلسة  المعلقة  القانون  أحكام
 ).قطري لایر ملیون ۳۱۰( أمریكي دوالر

 
  شركة   على  المستحقة  الدخل  ضریبة  مبالغ  بتسویة  أیًضا  المالیة  وزارة   تتعھد  ،  ۲۰۲۰  فبرایر  ۲  في  الموقعة  التفاھم   لمذكرة  وفقًا

RGPC  مرت  وقد.  السابقة  للسنوات  RGPC   علیھ  وبناءً .  والمیاه  الطاقة  شراء  اتفاقیة  لشروط  وفقًا  الدخل   ضریبة  بترتیبات  أیًضا   ،  
 الضریبي   الربط  مقابل)  قطري  لایر   ملیون  ۳۱۰(  أمریكي  دوالر  ملیون  ۸٥  بمبلغ  الدخل  ضریبة  مستحقات   RGPC  شركة  سجلت
 ضریبیة   غرامات  أي   أیًضا  ستغطي  أعاله  المذكورة  الترتیبات  أن  تحدید  في  حكمھا  اإلدارة  طبقت.  GTA  من  المبلغ  لنفس  المستلم

 .السابقة السنوات عن ، وجدت إن ، دفعھا یجب
 

  للطاقة   موعد  أول  تحقیق  مبدئیًا المقرر  من  كان   ،)  للطاقة  سراج في  األساسي األصل) (۱(  سراج في  الشمسیة  األصول  لبناء    )٥(
 تاریخ   تحقیق  اآلن  المتوقع  ومن  ،   تأجیلھ  تم  البناء  في   أخرى   وعوامل  ۱۹-كوفید  بسبب  ،   ذلك  ومع  ،   ۲۰۲۱  أبریل  في   المستھدفة

 . ۲۰۲۲ مایو ۲۰ في المستھدف المنشأة بتاریخ الوفاء المتوقع ومن ۲۰۲۲ أبریل ۲۳ بحلول المستھدف األول  الطاقة
 

  سراج  سجل  ،   كھرماء  إلى  تمریرھا  تم  والتي  ،  والبناء  والمشتریات   الھندسة  مقاول  قبل  من  الوقت  تمدید   مطالبة  تقدیم  من  الرغم  على
  الخسارة   أو  الربح  بیان  في  كمصروف)  والمتوقعة  الفعلیة(  التأخیر  فترة  كامل  عن  لكھرماء  الدفع  مستحقة   مقطوعة  تعویضات)  ۱(

  للمطالبة   مؤھل)  ۱(  سراج  فإن  ،   EPC  لعقد  وفقًا  ،  ذلك  على  عالوة.  المالیة  التقاریر  إلعداد   الدولیة  المعاییر  لمتطلبات  لالمتثال
  األول   الطاقة  تاریخ  تحقیق  في  التأخیر  عن)  األرباح  خسارة  عن  التعویض  ذلك  في  بما(  EPC  مقاول  من  مقطوعة  بتعویضات
  والمشتریات  الھندسة  مقاول  من  القبض  المستحقة  المقطوعة  التعویضات)  ۱(  سراج  سجل.  المستھدف  المنشأة  وتاریخ  المستھدف

 . الخسارة أو الربح بیان في أخرى كإیرادات والبناء
 

 المقطوعة  بالتعویضات  للمطالبة  ۱  لسراج  تعاقدیًا  حقًا  یمنح  والبناء  والمشتریات  الھندسة  عقد  أن  وقیّمت  ھامة  أحكاًما  اإلدارة  طبقت
  تقریبًا  المؤكد  فمن  ،   ۱  سراج  علیھ  حصل  الذي  الخارجي  القانوني  الرأي  على  وبناءً   والبناء  والمشتریات  الھندسة  مقاول  من  المتأخرة

 .EPC مقاول من الرسوم ھذه یسترد سوف ۱ سراج أن
 
 ؛  التالي النحو  على  الزمیلة والشركة المشتركة المشاریع في المجموعة استثمار في الحركة كانت) ٦(

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۳٬۹۹۹٬۹۹۲  ٥٬۰۷۲٬٥٤۱ السنة /  الفترة بدایة
 ۲۰۹٬٤۱۷  - السنة /  الفترة خالل إضافیة استثمارات

 ٥۷۰٬۱۲۱  ۹۲٬٤۰٥ السنة /  للفترة النتائج حصة
 ٦٦٤٬۰۸٤  ۹۰۸٬۲۰٤ السنة /  للفترة اآلخر الشامل الدخل حصة

 (۳۷۱٬۰۷۳)  (۱۱۳٬۳٦۰) أرباح مستلمة  
 ٥٬۰۷۲٬٥٤۱  ٥٬۹٥۹٬۷۹۰ السنة/  الفترة نھایة
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  إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  
  ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

۱٥ 
 

 إیجارات تمویلیة مدینة  ۹
  الفائدة  بسعر  مخصوًما  اإلیجار  عقد  في  المستحق  اإلیجار  إجمالي  ھي  اإلیجار  عقود  من  المدینة  الذمم  من  األدنى  للحد  الحالیة  القیمة

 اإلیجار   عقود  من   الدخل  إثبات  یتم ). سنویًا٪  ۹٫۳۲:  ۲۰۲۰(  سنویًا٪  ۹٫۳۲  الضمني  الفائدة  معدل  یبلغ.  اإلیجار  عقد   في   الضمني
  ذمم   تكن  لم .  التمویلي  اإلیجار  عقد  في   المجموعة   استثمار  صافي   على  ثابت  دوري  عائد  معدل  یعكس   نمط  أساس   على   التمویلي

 .القیمة منخفضة  أو متأخرة التقریر فترة نھایة في المدینة التمویلي اإلیجار عقود
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۱٬۱٤۷٬۸۷۱  ۱٬۱۲۳٬۳۲٥ إیجارات  االستثمار في إجمالي
 ) ۳۲٤٬٥٦٥(  (۳۰٥٬۸۱٦) تمویلیة غیر مكتسبةإیرادات 

 ۸۲۳٬۳۰٦  ۸۱۷٬٥۰۹ القیمة الحالیة للحد األدنى لإلیجارات المدینة
 

الموحد على النحو التالي:  المرحليتم عرض اإلیجارات التمویلیة المدینة في بیان المركز المالي    
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
 قطري ألف لایر   ألف لایر قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۷۹۸٬٤۱۹  ۷۹۰٬٥۸۷ لمتداو غیرجزء 
 ۲٤٬۸۸۷  ۲٦٬۹۲۲ جزء متداول

 ۸۱۷٬٥۰۹  ۸۲۳٬۳۰٦ 
 

 النقد وما في حكمھ     ۱۰
 

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

 مارس ۳۱  مارس ۳۱  مارس ۳۱ 
 ۲۰۲۲ 

 (مراجعة) 
 ۲۰۲۱ 

 ) دققةم(
 ۲۰۲۱ 

 ) مراجعة(
      

 ۲۳٤٬٥٦۱  ۳٥۳٬۹۱٥  ۳۹۹٬٤۷۱ حسابات جاریة وعند الطلب  –نقد لدى البنوك 
 ۲٬۹۸۲٬٥۰۹  ۳٬۲۷۳٬۱۲۳  ٤٬۹۸۷٬٦۳۰ )۱(إیضاح  ودائع ألجل

 ۷٥  ۷٥  ۷٥ نقد في الصندوق
      

 ۳٬۲۱۷٬۱٤٥  ۳٬٦۲۷٬۱۱۳  ٥٬۳۸۷٬۱۷٦ أرصدة لدى البنوك ونقد 
 (۲٬٦۸۱٬۳٤۱)  ۲٬۹۹۷٬٦٤٥)  (۲٬۷٥٦٬۷۳٦) یوًما  ۹۰أكثر من ذات أجل استحقاق أصلي یخصم: ودائع ألجل 

 ٥۳٥٬۸۰٤  ٦۲۹٬٤٦۸  ۲٬٦۳۰٬٤٤۰ النقدیة  التدفقات لبیان المعادل والنقد النقد

 
 : ) ١(  إ�ضاح 

 التجار�ة. األسعار  فترات متفاوتة اعتماًدا على المتطل�ات النقد�ة الفور�ة للمجموعة والفائدة المحققة �   على   یتم إیداع الودائع ألجل 
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۱٦ 
 

 رأس المال  ۱۱
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 

    المصرح بھ والمصدر والمدفوع:المال   رأس
 ۱٫۱۰۰٫۰۰۰  ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ لایر  قطري للسھم  ۱واقع ب اً سھم ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 
  النقدیة األرباح توزیعات

  لایر   ألف  ۸۸۰٫۰۰۰  بإجمالي  سھم  لكل  قطري  لایر  ۰٫۸۰  بواقع  نقدیة  أرباح  توزیع  على  الشركة  مساھمو  وافق  ،  الفترة  خالل
 ). ۲۰۲۰ لعام قطري لایر  ألف ٦۹۳٫۰۰۰ بإجمالي للسھم قطري  لایر ۰٫٦۳ - ۲۰۲۱ مارس ۳۱( ۲۰۲۱ عام  عن  قطري

 
 العام االحتیاطي ۱۲

 ھذا  توزیع على قیود توجد ال. العام لالحتیاطي األرباح من جزء تخصیص العامة للجمعیة یجوز ، للشركة األساسي للنظام وفقًا 
 .العامة الجمعیة تقرره  الذي النحو  على للشركة المستقبلي للتطویر متاحة االحتیاطي في الموجودة واألموال االحتیاطي

 
 قروض وتسھیالت تحمل فوائد   ۱۳

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 

    
 ٥٬۷۲۷٬٦۱۰  ۷٬۷۰۲٬٤٦۹ )۱القروض والتسھیالت التي تحمل فوائد(

 (٤۷٬۳۸۰)  (٤۸٬٥۱۹) : تكالیف ترتیب التمویل یخصم
 ۷٬٦٥۳٬۹٥۰  ٥٬٦۸۰٬۲۳۰ 
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۱۷ 
 

   
 تتمة   –قروض وتسھیالت تحمل فوائد  ۱۳
 ؛  التالي  النحو على  للمجموعة فائدة تحمل التي والتسھیالت  القروض في الحركة كانت )۱(

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ٦٬۳٥٥٬۸۳۰  ٥٬۷۲۷٬٦۱۰ السنة /  الفترة بدایة
 ٦٤۰٬۰٦۲  ۲٬۰۰٤٬۷٤۹ )۲( السنة /  الفترة خالل علیھا  الحصول تم إضافیةاستعارات 

 (۱٬۲٦۸٬۲۸۲)  (۲۹٬۸۹۰) القروض سداد
 ٥٬۷۲۷٬٦۱۰  ۷٬۷۰۲٬٤٦۹ السنة /  الفترة نھایة

 
 بھا التعھد تم والتي )۲ب راف( و) ۳/ أ راف( و) ۲/أ راف( و)  ۱/أ راف( من إنتاجھا لمنشآت  قروض  على  المجموعة حصلت

 .ھذه اإلنتاج مرافق مقابل أیًضا
 لیتم ، تسھیل وكیل بصفتھا. Mizuho Bank،  Ltd مع مرحلي  قرض تسھیل في  الشركة  دخلت ،  ۲۰۲۲ ینایر ٥ في )۲(

 المتبقیة الحصة على باالستحواذ یتعلق فیما بھا المرتبطة والتكالیف والرسوم الشراء لسعر سدادھا على أساسي بشكل تطبیقھا
 أمریكي دوالر  ملیون ٥٥۰ البالغة القرض تسھیالت تحمل)]. ۱( ۸  إیضاح راجع[  ق.ع.م.ش للطاقة نبراس شركة في٪  ٤۰ البالغة

  واجب القرض. الیوم لذلك المركب المرجعي والمعدل سنویًا٪ ۰٫۲۸٥ البالغ المطبق الھامش بإجمالي فائدة) قطري لایر ملیار ۲(
 .االتفاقیة تاریخ بعد ، واحدة سنة في السداد 

 : یلي كما الموحد المرحلي  المالي المركز بیان في فوائد تحمل التي والتسھیالت القروض عرض یتم) ۳(
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
 قطري ألف لایر   ألف لایر قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۳٬٥۸۲٬۹٥٦  ۳٬٥٥۲٬۸۹۹ حصة متداولة 
 ۲٬۰۹۷٬۲۷٤  ٤٬۱۰۱٬۰٥۱ حصة غیر متداولة 

 ۷٬٦٥۳٬۹٥۰  ٥٬٦۸۰٬۲۳۰ 
 

 عقود مبادلة أسعار الفائدة للتحوط ۱٤
 

 للتدفقات النقدیة احتیاطي التحوط(أ) 
 دیسمبر  ۳۱  مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
 (مدققة)  (مراجعة)  (مراجعة) 

      

 )۲٬٥۱۳٬٦٥۰(  (۲٬٥۱۳٬٦٥۰)  (۱٬۷۷۸٬۷۰۲) ینایر ۱في الرصید 
 ٦۸٤٬۲۱۳  ٥۹٤٬۹۹۱  ۸۳۹٬۸۰۲ المشاریع المشتركةحصة في إیرادات شاملة أخرى من 

أسعار   صافي التغیرات في القیمة العادلة من عقود مبادلة
 ٤۳٬۹۱۹ الفائدة للتحوط لدى الشركة األم  

 
۲٥٬۷۷٦ 

 
٥۰٬۷۳٥ 

 )۱٬۷۷۸٬۷۰۲(  (۱٬۸۹۲٬۸۸۳)  (۸۹٤٬۹۸۱) دیسمبر   ۳۱مارس /  ۳۱الرصید في 
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۱۸ 
 

 تتمھ - أسعار الفائدة للتحوطعقود مبادلة  ۱٤
 

 أسعار الفائدة للتحوط  مبادلةعقود (ب) 
 الموحد كما یلي:المرحلي أسعار الفائدة عن التحوط في بیان المركز المالي  مبادلةعقود القیمة العادلة ل تم عرض

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

    األصول  

 -  ۲۰٬۲٥۸ متداولغیر جزء 
 -  ۸۷۸ جزء متداول

 ۲۱٬۱۳٦  - 
    المطلوبات  

 ۲٬٥٥۲  ۸٬۹۸۳ متداول غیر جزء
 ۲۹٬۷۰۰  ٤۸٦ جزء متداول

 ۹٬٤٦۹  ۳۲٬۲٥۲ 
 الفائدة  سعر معیار إصالح

  بین المعروضة األسعار بعض استبدال ذلك في بما ، العالم مستوى على الرئیسیة الفائدة أسعار لمعاییر  أساسي إصالح إجراء یتم
 بین الفائدة أسعار إصالح" باسم  إلیھا یشار(  تقریبًا المخاطر من خالیة بدیلة بأسعار)  البنوك بین المعروضة األسعار( البنوك
  إصالحھا سیتم أو تعدیلھا تم إما والتي بھا الخاصة التحوط أدوات على المقدمة بین البنوك أسعار المجموعة تعرض"). البنوك
 یتم عندما بدیل مرجعي سعر إلى بعد تحویلھ یتم لم العقد أن المجموعة تعتبر. السوق مستوى على المبادرات ھذه من كجزء
  یتضمن كان  لو حتى ، البنوك بین المعروضة األسعار إلصالح خاضعًا یزال  ال مرجعي سعر إلى العقد بموجب الفائدة فھرسة

 ").المعدل غیر العقد" باسم إلیھ یشار( البنوك بین  المعروض السعر. الحالي السعر وقف مع یتعامل  احتیاطیًا بندًا
 

  بالدوالر مفھرسة  تحوط أدوات ھي التقریر تاریخ في للمجموعة البنوك بین المعروضة الفائدة ألسعار المتبقیة التعرضات إن
  سعر ھو األمریكي بالدوالر لندن في البنوك بین الفائدة لسعر البدیل المرجعي السعر. لندن في البنوك بین الفائدة بسعر األمریكي

  باستثناء(  األمریكي الدوالر إعداد أن المالي السلوك ھیئة أعلنت ، ۲۰۲۱ مارس في). SOFR( المضمون اللیلي التمویل
 .۲۰۲۳ یونیو ۳۰ بعد ممثالً  یكون لن أو تقدیمھ عن إما سیتوقف) وشھرین أسبوع لمدة األمریكي الدوالر إعدادات

 
  مع یتعامل احتیاطي شرط على تحتوي التي تلك تشمل والتي ، المعدلة غیر العقود رصید في جوھري تغییر أي ھناك یكن لم

 .السابق السنوي التقریر تاریخ منذ البنوك بین المعروض  الحالي السعر وقف
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  إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  
  ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

۱۹ 
 

  

 من المیاه والكھرباء    اإلیرادات ۱٥
 مارس ۳۱  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
 (مراجعة)  (مراجعة)  

    

    اإلیرادات من العقود مع العمالء(أ) 
 ۱٥۱٬۷٥٥  ۱٤۱٬۹۸٤ المیاه

 ۲۱۷٬۰۹۲  ۲۰۷٬٥۷٦ الكھرباء 
 ۳٤۹٬٥٦۰  ٣٦٨٬٨٤٧ 
    

    الّسعة  تكالیف  – إیرادات اإلیجار التمویلي (ب) 
 ۱٦۰٬۱۹۲  ۱٤۸٬۷٤۹ المیاه

 ٤٦٬۷٤۲  ٤۷٬۰۱۱ الكھرباء 
 ۱۹٥٬۷٦۰ 

 ۲۰٦٬۹۳٤ 
 ٥۷٥٬۷۸۱  ٥٤٥٬۳۲۰ والكھرباء   المیاه  من اإلیرادات

 

 . والصیانة التشغیل من واإلیرادات  والكھرباء المیاه إمدادات من اإلیرادات العمالء مع المبرمة العقود من اإلیرادات تشمل
 

 .معین وقت في والكھرباء المیاه إمدادات من باإلیرادات االعتراف یتم
الخدمات للعمیل باستخدام طریقة المخرجات.  ب  الوفاءتمام  یتم تحقیق إیرادات العملیات والصیانة على مدار الفترة الزمنیة عند  

الوسیلة العملیة التي تسمح للمجموعة بتحقیق اإلیرادات بالمبلغ الذي یحق للمنشأة إصدار فاتورة بھ، وھذا یتوافق  طبقت المجموعة  
 كامل اإلیرادات داخل دولة قطر.  تحقیقیتم  مباشرة مع القیمة المقدمة للعمیل مقابل أداء المؤسسة للعمل المنجز حتى تاریخھ.

 
 تكلفة المبیعات   ۱٦

 مارس ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في  لفترة  
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  
    

 ۲۰۱٬٦٦۰  ۱۹۳٬۰۹۰ المستھلكة الغاز تكلفة
 ٦۷٬۲۹٤  ۷۰٬۸۳۲ والمعدات واآلالت الممتلكات استھالك
 ٤٤٬۲۹۰  ٤٥٬٥٤۲ الموظفین تكالیف

 ۲۰٬۰٦٤  ۱۱٬٦٥۱ ومستھلكات كیماویات ، غیار قطع
 ۳۹٬۲۳۰ خرى  أ

 ۳۳٬۳٦٤ 

 ۳٦۰٬۳٤٥  ۳٦٦٬٦۷۲ 
 تكلفة المبیعات   ۱۷

 مارس ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  
    

 ۱۳٬۹۳٤  ۲٥٬۱٦۸ الفوائد  إیرادات
  خالل   من  العادلة  بالقیمة  الملكیة  حقوق  استثمارات  من  األرباح  توزیعات  دخل

 ۱۳٦٬۳٤۰ اآلخر  الشامل  الدخل
 

٦۰٬۲۳۷ 
 ٦٬۹۱۷ الفوائد  إیرادات

 ٦٬۲۱٥ 

 ۱٦۸٬٤۲٥  ۸۰٬۳۸٦ 
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۲۰ 
 

 على السھم العائد ۱۸
على المتوسط المرجح لعدد األسهم   للسنة   األم   الشر�ة   لمساهمي المنسوب  على السهم بتقس�م صافي الر�ح  األساسي  �حتسب العائد  

 . الفترة الل  خ القائمة  
 مارس ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
 (مراجعة)  (مراجعة)  
    

 ۳۷۱٬۹٥۷  ۳۸۸٬٦۹٤ ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة األم
 ۱٬۱۰۰٬۰۰۰  ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ القائمة خالل الفترة (یعرض عدد األسھم باآلالف) المتوسط المرجح لعدد األسھم 

 ۰٫۳٤  ۰٫۳٥ العائد األساسي والمخفف للسھم (یعرض بالریال القطري)
 

  
 المخفف للسهم    العائد 

 . للسهم حیث أن الشر�ة األم ل�س لدیها أسهم مخففة محتملة، فإن العائد المخفف للسهم �عادل العائد األساسي  
 

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة  ۱۹
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    االلتزامات: )أ(

 ۲٬۳۳۲  ۱٬۹۱۱ التزامات رأسمالیة  
    
    :مطلوبات محتملة ) ب(

 ٤٥۰٬۲٤٤  ٤٥۰٬۲٤٤  مستندیھضمانات بنكیة وضمانات الشركة واعتمادات 
 ۹٥٬٥٦۲  ۸۹٬٦٤۸ خطابات ضمان 

 ٥۳۹٬۸۹۲  ٥٤٥٬۸۰٦ 

    (ج) التزامات أخرى: 
    أدوات مالیة مشتقة:

 ۱٬۱٤٦٬۲٦۰  ۲٥۳٬۱٦۱ عقود مبادلة أسعار فائدة (المبلغ بالقیمة االسمیة) 
 

 العالقة فصاحات األطراف ذات إ ۲۰
الموظفین باإلدارة والشركات  كبار والمساھمین الرئیسین وأعضاء مجلس اإلدارة و الزمیلةاألطراف ذات العالقة الشركات  تمثل

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

 
 كالتالي:  الربح أو الخسارة واإلیرادات الشاملة األخرى المرحلي الموحدالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان 

 

  مارس    ۳۱ي  فترة الثالثة أشھر المنتھیة ف  طبیعة المعامالت طبیعة العالقة  
   ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري    
 (مراجعة)  (مراجعة)   

      

 ۲٦۳٬۸۳٤  ۲٥٤٬٥۸٦ بیع الكھرباء مساھم كھرماء
 ۳۰۹٬٤۰٤  ۲۸۸٬۸٤۸ بیع المیاه   
 ۲٥٬۰۱۱  ١٩٬٥٤٨ یجارفوائد اإل  

 ۲٬٥٤۲  ۱٬۸۸٦ بیع المیاه  مساھم طاقة لل قطر  
 ۲۰۱٬٦٦۰  ۱۹۳٬۰۹۰  تكلفة الغاز المستھلك  مساھم طاقة قطر لل 
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۲۱ 
 

   
 تتمة   –  األطراف ذات العالقةفصاحات إ ۲۰

 كالتالي:  المرحلي الموحد األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي 
 

 

 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱  ۲۰۲۲مارس    ۳۱  

 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
         

 ۱٤٥٬۱٤۳  ٤۲۸٬۷٥۰  ٥٬۳٤٦  ٤۱۹٬۲۳٥ مساھم   كھرماء
 ۱۳۰٬۲٦۳  ۱۹٬۰۳٦  ۱٥٤٬۹۲٥  ۱٬۲۱۳ مساھم للطاقة قطر 

 -  ٥٬۹۲۰  -  ٦٬٦٦۰ مشروع مشترك  . ق.خ.م.شسراج للطاقة 
 -  ٤٬۱٤٥  -  ٤٬۱٤٥ شركة زمیلة    .ق.خ.م.ششركة نبراس للطاقة 

 -  ٤٬۹۱۸  -  ۱٬۲۸۳ مشروع مشترك  .ق.خ.م. شأم الحول للطاقة 
 -  ۱٬۱۷٦  -  ۲٬۲۹۲ مشروع مشترك  . ق.خ.م.شقطر للطاقة 

شركة راس قرطاس للطاقة  
 مشروع مشترك  .ق.خ.م.ش

۱٬۲۹۷  -  ٥۸٬٦۷٤  - 
شركة مسیعید للطاقة المحدودة  

 مشروع مشترك  .ق.خ.م.ش
٦٥۰  -  ۱٬۱۹۷  

 
- 

  ٤۳٦٬۷۷٥  ۱٦۰٬۲۷۱  ٥۲۳٬۸۱٦  ۲۷٥٬٤۰٦ 
 

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

 
   
   

 مارس ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 لایر قطري  ألف  ألف لایر قطري  
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 ۲٬۹۳۷  ۲٬۹۳۷ اإلدارة  مجلس أعضاء أتعاب

 ۹۰۰  ۱٬۰٦۷ األجل  قصیر - اإلدارة أجر
 ۲٥۸  ۲٥۸ قصیر األجل -اإلدارة مجلس لجنة مكافآت

 ٤٬۲٦۲  ٤٬۰۹٥ 
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۲۲ 
 

   
 القیم العادلة لألدوات المالیة  ۲۱

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 

   الدفتریة مقاربة على نحو معقول للقیمة العادلة.
 

  التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة:، لدى المجموعة الفئات ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 
 

 اإلجمالي   ۳المستوى    ۲المستوى    ۱المستوى   (مراجعة)   ۲۰۲۲مارس ۳۱في 

 
 ألف

 لایر قطري  
 ألف 

 لایر قطري 
 ألف 

 لایر قطري  
 ألف 

 لایر قطري 
        : بالقیمة العادلة مقاسة موجودات مالیة 

        أدوات مالیة مشتقة: 
 ۲۱٬۱۳٦  -  ۲۱٬۱۳٦  - الفائدة  أسعار لمقایضات اإلیجابیة العادلة  القیمة

استثمار حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل  
 ۳٬۷۲٦٬٦٥۸ اإلیرادات الشاملة األخرى  

 
- 

 
- 

 
۳٬۷۲٦٬٦٥۸ 

        

  : بالقیمة العادلةمالیة مقاسة مطلوبات 
 

 
 

   
        أدوات مالیة مشتقة: 

 ۹٬٤٦۹  -  ۹٬٤٦۹  - أسعار الفائدة   القیمة العادلة السالبة لعقود مبادلة
 

 ، كان لدى المجموعة الفئات التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 اإلجمالي   ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  (مدققة)  ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱في 

 
 ألف 

 لایر قطري  
 ألف  

 لایر قطري
 ألف  

 لایر قطري  
 ألف  

 لایر قطري
        : بالقیمة العادلةمقاسة موجودات مالیة 

استثمار حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل  
 ۳٬۱٦٤٬۹٤٤ اإلیرادات الشاملة األخرى  

 
- 

 
- 

 
۳٬۱٦٤٬۹٤٤ 

  : بالقیمة العادلة مالیة مقاسة مطلوبات 
 

 
 

   
        مالیة مشتقة: أدوات 

 ۳۲٬۲٥۲  -  ۳۲٬۲٥۲  - أسعار الفائدة   القیمة العادلة السالبة لعقود مبادلة
 

لقیاس   ۳  و  ۲و  ۱المستویات    بین، ال توجد أیة تحویالت  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱و    ۲۰۲۲مارس    ۳۱المنتھیة في  الفترة / السنة  خالل  
   القیمة العادلة.

 
العادلة لموجود أو مطلوب، تقوم المجموعة باستخدام بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا ما أمكن ذلك. عند قیامھا بقیاس القیمة  

یتم تصنیف القیم العادلة في مختلف المستویات في ترتیب القیمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على 
 النحو التالي: 

 
 السوقیة المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.األسعار  : ۱المستوى   •

    

تقنیات أخرى والتي تكون فیھا جمیع المدخالت التي لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة للموجودات  : ۲المستوى   •
مباشرة (أي مستمدة من األسعار) والمطلوبات، واضحة بصورة مباشرة (أي مثل األسعار) أو غیر  

 على جمیع بیاناتھا.
    

التقنیات التي تستخدم بیانات لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بیانات سوقیة  : ۳لمستوى ا  •
 واضحة (مدخالت غیر واضحة).
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۲۳ 
 

  
 تتمة   – القیم العادلة لألدوات المالیة  ۲۱

 
المحتمل أن یتم تصنیف المدخالت المستخدمة لقیاس الموجود أو المطلوب في مستویات مختلفة من ترتیب القیمة  إذا كان من  

العادلة عندھا یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة في مجملھ في نفس مستوى ترتیب القیمة العادلة كأدنى مستوى للمدخل الھام للقیاس 
 بأكملھ.

 
 . التغییر خاللھا حدث التي التقریر إعداد  فترة نھایة في  العادلة القیمة قیاس تصنیف ستویاتم بین التحویالت المجموعةتدرج 

 
 تقنیات التقییم 

في سوق نشط بناًء على أسعار السوق المدرجة أو عروض  تداولھا  تم  ی  يلموجودات والمطلوبات المالیة التتعتمد القیم العادلة ل
  تستند .  المقدرة  المستقبلیة  النقدیة  للتدفقات  الحالیة  القیمة  أنھا  على  المالیة  للمشتقات  العادلة  القیمة  احتساب  یتم.  أسعار المتعاملین

  االقتراض   ومعدالت  اآلجلة  العقود  وأسعار  المدرجة  المبادلة  معدالت  إلى  العائم  السعر  ذات  المستقبلیة  النقدیة  التدفقات  تقدیرات
  السعر   یعكس  والذي  مماثلة  مصادر  من  إنشاؤه  تم  الذي   العائد  منحنى  باستخدام   المقدرة  النقدیة  التدفقات  خصم  یتم.  البنوك  بین

 یخضع .  الفائدة  أسعار  مقایضات  تسعیر  عند  الغرض  لھذا  السوق  في  المشاركین  قبل  من  المستخدم  الصلة  ذي  البنوك  بین  المعیاري
 على   ذلك  احتساب  ویتم  ،  المقابل  والطرف  للمجموعة  االئتمان  مخاطر  یعكس  الذي  االئتمان  مخاطر  لتعدیل  العادلة  القیمة  تقدیر
 . السندات أسعار أو الحالیة السداد عن  التخلف  مقایضة من المشتقة االئتمان ھوامش أساس

 
 للبیع  بھا محتفظ   موجودات     ۲۲

 لتنفیذ اإلدارة  ووجھ   الصلة  ذات  التحسینات ذلك  في  بما  األرض  بیع  على   المجموعة   إدارة  مجلس  وافق  ، ۲۰۲۰  دیسمبر  ۱٤  في
  كما .  للبیع  بھا  محتفظ  كأصول  الصلة   ذات  التحسینات  ذلك  في  بما  األرض   تصنیف  تم  ،   لذلك   وفقًا.  واحد  عام   غضون  في   البیع  ھذا
  ھناك   یكن  لم  ،  ذلك   على   عالوة.  للغایة  محتمل  البیع  أن   اإلدارة  وتعتبر  بنشاط  األصول  تسویق  یتم  یزال   ال  ،   ۲۰۲۲  مارس  ۳۱  في

 ذات  التحسینات ذلك  في  بما  لألرض الدفتریة  القیمة  أن  حیث  ، الصلة   ذات  التحسینات  ذلك  في  بما  لألرض  الدفتریة  للقیمة  شطب
 . التصرف تكالیف ناقًصا العادلة  قیمتھا عن تقل لم  ، الصلة

 
 األحداث االحقھ     ۲۲

 
 . الموحدة الموجزة المرحلیة المالیة البیانات ھذه فھم  على تأثیر لھا  والتي ، التقریر لتاریخ الحقة جوھریة أحداث ھناك تكن لم
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