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 شركة الكهرباء والماء القطرٌة )ش.م.ق.(

  بٌان المركز المالً الموحد

 ةقطرٌال ترٌاالآالؾ الب 4136دٌسمبر  53فً  كما

 

 
  2013دٌسمبر  31   4136دٌسمبر  53 إٌضاح 

     الموجودات

     المتداولةغٌر الموجودات 

     
 520542542  523282387 5 ممتلكات وآالت ومعدات

 1262335  1202365 6 شهرةالملموسة والموجودات ؼٌر ال

 1152487  2792678 7 استثمارات فً شركات شقٌقة
 7032845  225672039 8 استثمارات فً مشارٌع مشتركة

 4542146  4852368 9 موجودات مالٌة متاحة للبٌع
 127752050  126372081 10 مدٌنة تموٌلً ذمم تؤجٌر

 422152  232731 11 أخرىوداولة متموجودات ؼٌر 
 292846  - 12 أصول مصنفة محتفظ بها للبٌع

  1024412649  823012403 

     

     الموجودات المتداولة

 2752656  1942988 13 مخزون
 5852434  5512946 14 ذمم تجارٌة وأخرى مدٌنة

 1372884  1372969 10 ذمم تؤجٌر تموٌلً مدٌنة
 127252570  126222315 15 دل النقدنقد وما ٌعاال

  225072218  227242544 

 1120252947  6:9:89;349  إجمالً الموجودات

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌتبع لبٌان المركز المالً الموحد فً الصفحة التالٌة.
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 شركة الكهرباء والماء القطرٌة )ش.م.ق.(

  الموحد الدخلبٌان 

 بآالؾ الرٌاالت القطرٌة 4136ر دٌسمب 53للسنة المنتهٌة فً 

 

 

 2013  4136 إٌضاح 

     

     

 2.903.563  229882706 25 المبٌعات

 (1.597.671)  (126782580) 26 تكلفة المبٌعات

 1.305.892  .1.310.12  إجمالً الربح

     

 822583  1612977 27 إٌرادات أخرى

 (2232676)  (2342108) 28 إدارٌةومصروفات عمومٌة 

 121642799  122372995  ربح التشغٌل

 (1512127)  (922093) 29 ، بالصافًتكالٌؾ تموٌل

 182993  282015 7 شقٌقةشركات أرباح حصة من 

 3782844  3922593 8 مشارٌع مشتركةأرباح حصة من 

 124112509  397889731  الربح

     

     منسوب إلى:

 1.384.043  125302003  مالكً الشركة

 27.466  362507  األقلٌة الؽٌر مسٌطرة

 1.411.509  397889731  اإلجمالً

     العائد للسهم 

للسهم الواحد )معبر عنه باللاير والمخفض العائد األساسً 
 12.58  13.91 30 القطري للسهم(
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 شركة الكهرباء والماء القطرٌة )ش.م.ق.(

  امل اآلخر الموحدالربح أو الخسارة والدخل الشبٌان 

 بآالؾ الرٌاالت القطرٌة  4136دٌسمبر  53للسنة المنتهٌة فً 

 

 

 2013  4136 إٌضاح 
     

 124112509  397889731  ربحال

     

     الدخل الشامل اآلخر:
     

     الربح أو الخسارةالبنود التً ٌعاد أو قد ٌعاد تصنٌفها إلى 

 (32890)  (542006) 7 شقٌقةحصة من الخسارة فً شركات 

 1672137  (812735) 8 حصة من )الخسارة(/ الربح من شركات المشارٌع المشتركة 

 512141  312222 9 للموجودات المالٌة المتاحة للبٌعصافً التؽٌر فً القٌمة العادلة 

 1202560  (12859) 24 الجزء الفعال من التؽٌرات فً القٌمة العادلة لتبادالت التحوط

 3342948  (1062378)  الدخل الشامل اآلخر

 127462457  396819354  إجمالً الدخل الشامل 

     

     منسوب إلى:

 127082785  124232625  مالكً الشركة 

 372672  362507  مساهمات ؼٌر مسٌطرة

  396819354  127462457 
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 شركة الكهرباء والماء القطرٌة )ش.م.ق.(

  الموحد غٌرات فً حقوق الملكٌة لتابٌان 

 بآالؾ الرٌاالت القطرٌة 4136دٌسمبر  53للسنة المنتهٌة فً 
 
   المنسوبة إلى مالكً الشركة 

 

 رأس المال

 (38)إٌضاح 

االحتٌاطً 

 القانونً

 (39إٌضاح )

االحتٌاطً 

 العام 

 (:3إٌضاح )

احتٌاطً 

 التحوط 

احتٌاطً 

 القٌمة العادلة

 األرباح

 اإلجمالً ةحتجزالم

مساهمات غٌر 

 اإلجمالً مسٌطرة
          

 765:46393 4376614 ;76388698 463746469 4556:36 (836348;36) 56:.5.463 711.111 3.111.111 4135ٌناٌر  3الرصٌد فً 

          إجمالً الدخل الشامل
 ;36633671 496688 365:66165 365:66165 - - - - - الربح 

 :6;5566 316418 5466964 - 736363 4956813 - - - مل اآلخرالدخل الشا

 - - - 4956813 736363 365:66165 3691:69:7 596894 369686679 

          معامالت مع مالكً الشركة

          مساهمات وتوزٌعات أرباح
 (:975654) (:45654) (9516111) (9516111) - - - - - (53)إٌضاح  4134تعلقة بسنة أرباح متوزٌعات 

مساهمات لصندوق دعم األنشطة االجتماعٌة 
 (566971) - (566971) (566971) - - - - - (54)إٌضاح  4135والرٌاضٌة لسنة 

 805610771 0968;44 803310:16 409930761 77;4:60 (308:90747) 504630:56 7110111 301110111 4136ٌناٌر  3/ 4135دٌسمبر  53الرصٌد فً 

          مالً الدخل الشاملإج
 367886731 586719 367516115 367516115 - - - - - الربح 

 (:318659) - (:318659) - 536444 (3596811) - - - الدخل الشامل اآلخر

 - - - (3590811) 530444 307510115 (306450847) 585719 306810354 

          معامالت مع مالكً الشركة
 - - - (3116111) - - - - 3116111 هم مجانٌةإصدار أس
 (9956551) (456551) (9716111) (9716111) - - - - - (53)إٌضاح  4135تعلقة بسنة أرباح متوزٌعات 

 3116111 - - - - (:716111) (9716111) (456551) (9956551) 

مساهمات لصندوق دعم األنشطة االجتماعٌة 
 (46:38) - (46:38) (46:38) - - - - - (54 )إٌضاح 4135والرٌاضٌة لسنة 

 - - - (716111) - - - 716111 - تحوٌل لالحتٌاطً القانونً

 901460758 45;4640 809:30835 0949:;505 5380399 (30:470347) 504630:56 7710111 30311011 4136دٌسمبر  53الرصٌد فً 
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 شركة الكهرباء والماء القطرٌة )ش.م.ق.(

  تدفقات النقدٌة الموحد البٌان 
 بآالؾ الرٌاالت القطرٌة 4136دٌسمبر  53للسنة المنتهٌة فً 

 
 2013  4136 إٌضاح 

     األنشطة التشغٌلٌةالتدفقات النقدٌة من 

 124112509  125662510  ربح ال
     :للبنود التالٌة تعدٌالت

 451.535  4532065 5 إهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 (182993)  (282015) 7 شقٌقةن أرباح شركات حصة م

 (3782844)  (3922593) 8 مشارٌع مشتركةحصة من أرباح 

 62349  52776 21 نهاٌة الخدمة للموظفٌن آتمكاف مخصص
 (62792)  (62792) 27 إٌرادات مإجلة 

 (212495)  (242756) 27 إٌراد أرباح موزعة من موجودات مالٌة متاحة للبٌع
 (15)  (316) 27 استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات ربح من

 (432675)  - 27 ربح من استبعاد موجودات مالٌة متاحة للبٌع
 52970  52970 28 إطفاء أصول ؼٌر ملموسة

 20.867  182998 28 مخزون بطًء الحركةمخصص 
 -  292846 28 مخصص خسارة انخفاض قٌمة موجودات محتفظ بها للبٌع

 12304  12710 28 ات ؼٌر متداولةإطفاء موجود
 -  181 28 مخصص خسارة انخفاض ذمم تجارٌة مدٌنة

 (202433)  (162162) 29 إٌراد فوائد
 175.029  105.200 29 تكالٌؾ التموٌل

 32166  32251 29 رسوم بنكٌة

  12721.873  1.585.482 
     :فً التؽٌٌرات

 (12.986)  33.307   مدٌنةتجارٌة وأخرى ذمم 
 72.233  612670   مخزون

 96.648  1372884  ذمم تؤجٌر تموٌلً مدٌنة
 (219.529)  (892361)   دائنةتجارٌة وأخرى ذمم 

 1.527.188  12865.373  الناتج من أنشطة التشؽٌلالنقد 
 (2.474)  (846) 21 خدمة موظفٌن مدفوعةنهاٌة  آتمكاف

 1.524.714  86.749:.3  ٌلٌةاألنشطة التشغالناتج من صافً النقد 

     االستثمارٌةاألنشطة التدفقات النقدٌة من 

 (763.166)  (7272042) 5 معداتوآالت شراء ممتلكات 
 20  445 5 المتحصل من بٌع ممتلكات وآالت ومعدات 

 -  (2072262) 7 شقٌقةاقتناء شركات 

 142211  172084 7 شقٌقةتوزٌعات أرباح مستلمة من شركات 
 3082332  4182665 8 توزٌعات أرباح مستلمة من مشارٌع مشتركة
 (2192000)  (129712000) 8 إضافات إلى استثمارات فً مشارٌع مشتركة

 65.028  - 9 استثمارات متاحة للبٌع المتحصل من بٌع
 (102935)  - 11 خرىاألمتداولة الموجودات ؼٌر الصافً الحركة فً 

 212495  242756 27 جودات مالٌة متاحة للبٌعموتوزٌعات أرباح من 
 202433  162162  محصلةفوائد 

 (563.582)  (4;3.:4964)  ألنشطة االستثمارٌةالمستخدم فً اصافً النقد 

     
 

 

 

 



 

 تشكل جزءاً ال ٌتجزأ من هذه البٌانات المالٌة الموحدة. 49إلى  10اإلٌضاحات الواردة على الصفحات من 

9 
 

 شركة الكهرباء والماء القطرٌة )ش.م.ق.(

  التدفقات النقدٌة الموحد )تابع(بٌان 
 بآالؾ الرٌاالت القطرٌة 4136دٌسمبر  53للسنة المنتهٌة فً 

 
 2013  4136 إٌضاح 

     التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة

 (7302000)  (7502000) 31 لمساهمً الشركة أرباح مدفوعةتوزٌعات 
 (232328)  (232329)  للمساهمات ؼٌر المسٌطرة أرباح مدفوعةتوزٌعات 

 1812713  162711 11 مشروع مشتركثانوي من سداد قرض 
 (1252972)  (1002000) 22 طرؾ ذي عالقةلض قرسداد 

 (120492295)  124252479 19 صافً الحركة فً قروض وتسهٌالت تحمل فوائد

 (1752029)  (1052200)  فوائد مدفوعة
 (32166)  (32251)  رسوم بنكٌة

 (1.925.077)  681.631  األنشطة التموٌلٌة (المستخدم فًالناتج من / )صافً النقد 

     

 (9632945)  (3159477)  النقدما ٌعادل فً النقد و( النقص)صافً 

 226892515  127252570  ٌناٌر 1النقد فً ما ٌعادل نقد و

 127252570  398449537 15 دٌسمبر  53النقد فً ما ٌعادل نقد و
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 الصادر عنها التقرٌر الشركة 3

 7وفقا لقانون الشركات التجارٌة القطري رقم هً شركة أسست  )الشركة( ق.م.ء القطرٌة ششركة الكهرباء والما
السجل التجاري قطر بدولة فً وتم تسجٌلها فً وزارة االقتصاد والتجارة مساهمة قطرٌة عامة كشركة  4114لسنة 
ر للصناعات التحوٌلٌة فً بناٌة شركة قطللشركة المسجل  مقرالٌقع . 4;;3مارس  38تارٌخ وذلك ب 36497رقم 
 5بورصة قطر منذ أسهم الشركة مسجلة للتداول فً  .، دولة قطرالدوحةش، قة الخلٌج الؽربً شارع الكورنٌبمنط
  .:;;3ماٌو 

ومنفردة بـ "شركات  )ٌشار إلٌها مجتمعة بـ "المجموعة"شركاتها التابعة تتضمن البٌانات المالٌة الموحدة الشركة و
 (. المجموعة"

 .المحلى الماءوإنتاج فً إنتاج الكهرباء ، والذي لم ٌتؽٌر منذ السنة الماضٌة، الرئٌسً للمجموعةنشاط ال ٌتمثل

 هٌكل المجموعة كما ٌلً:

 الشركات التابعة

 نسبة الملكٌة  بلد التأسٌس النشاط الرئٌسً االسم
     

 (ذ.م.م)شركة رأس لفان للتشؽٌل 
صٌانة وتشؽٌل محطة راس لفان 

 %100  قطر للطاقة

 %80  قطر وإنتاج الماء المحلىتولٌد الكهرباء  المحدودة )ش.م.ق(شركة رأس لفان للطاقة 

     

     المشارٌع المشتركة

 نسبة الملكٌة  بلد التأسٌس النشاط الرئٌسً االسم
 %55  قطر وإنتاج الماء المحلىالكهرباء  تولٌد (5( )ش.م.ق)شركة قطر للطاقة 

 %40  قطر تولٌد الكهرباء  (7) للطاقة المحدودةشركة مسٌعٌد 

 %45  قطر وإنتاج الماء المحلىتولٌد الكهرباء  (9) شركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة

 (10نبراس للطاقة ش.م.ق )
االستثمار فً مشارٌع الكهرباء 

 %60  قطر والمٌاه خارج دولة قطر

     

     شقٌقةالشركات ال

 نسبة الملكٌة  بلد التأسٌس سًالنشاط الرئٌ االسم
 %38289  جزر كٌمان تولٌد الكهرباء  س الواحة المحدودةإٌه إي ا

 %15  عمان تولٌد الكهرباء  (مع..م..ششركة فٌنٌكس للطاقة )

 شركة فٌنٌكس للصٌانة والعملٌات )ذ.م.م(

شركة فٌنٌكس صٌانة وتشؽٌل 
 %15  عمان للطاقة ش.م.ع.م

     

من قبل مجلس  4136دٌسمبر  53صدار البٌانات المالٌة الموحدة للشركة للسنة المنتهٌة فً تم التصرٌح بإ
 .4137ٌناٌر  47اإلدارة بتارٌخ 

 مجموعةللمعامالت الرئٌسٌة لا 4

 فٌما ٌلً التعامالت واالتفاقٌات الرئٌسٌة للمجموعة مرتبة حسب الترتٌب الزمنً:

د لشراء محطة تولٌ)"الحكومة"( مع حكومة دولة قطر أبرمت الشركة اتفاقٌة  ;;;3فبراٌر  31فً  (3)
استنادا إلى االتفاقٌة تم تكلٌؾ الشركة بتشؽٌل وإدارة محطة  .)راؾ ب( الكهرباء فً رأس أبو فنطاس "ب"

 الطاقة.

)ٌشار إلٌها فٌما المإسسة العامة للكهرباء والماء أبرمت الشركة اتفاقٌة شراء الكهرباء مع  4113أبرٌل  فً (4)
والتً بدأ ( 3)راؾ ب/" 3لإلمداد بالطاقة الكهربائٌة من محطة راس أبو فنطاس "ب/ـ "كهرماء"( بعد ب

 .4114أؼسطس  ;4تشؽٌلها تجارٌاً فً 
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 )تابع( لشركةلمعامالت الرئٌسٌة لا 4

التالٌة من المإسسة العامة للكهرباء والماء )كهرماء( األربع قامت الشركة بشراء المحطات  4115ٌناٌر  فً (5)
بالكهرباء والماء من ملٌون لاير قطري، وتم توقٌع اتفاقٌة شراء كهرباء وماء مع كهرماء لإلمداد  811مبلػ ب

 :هذه المحطات

 " ؛محطة رأس أبو فنطاس " أ 

 ؛الوجبة 

 ؛السٌلٌة 

 ؛جنوب الدوحة 

قٌة ما لم ٌصدر من االتفاقٌة على أن االتفاقٌة مشروطة ومن ضمن الشروط أن ال ٌسري مفعول االتفا 8المادة نص ت
 مرسوم أمٌري ٌمنح الشركة امتٌازاً الستخدام األرض التً تقع علٌها المحطات وأن ٌكون المرسوم ساري المفعول

 4115ٌونٌو  3من االتفاقٌة المذكورة على أنه فً حالة عدم صدور المرسوم حتى  8/4كما تنص المادة واألثر. 
ى حل ما وأن ٌتم تعدٌل االتفاقٌة المذكورة إلى المدى الالزم الذي تجتمع األطراؾ للمناقشة واالتفاق علٌجب أن 

تمثل اإلٌرادات من هذه  .لم تحصل الشركة على المرسوم األمٌري نهاٌة فترة التقرٌركما فً  .ٌعكس الحل المطلوب
ة % فً سن41.83)نسبة  4136دٌسمبر  53المنتهٌة فً سنة لمن إجمالً إٌرادات الشركة ل %4166المحطات 

   محطة الوجبة حٌث أنه ٌتم االحتفاظ بهذه الوحدة للبٌع كما هو موضح باإلٌضاح اإلٌرادات من ( باستبعاد 4135
على االتفاقٌة المذكورة أعاله حٌث ٌواصل الطرفان التفاوض وهما واثقان من  تتعدٌال. لم تدخل أٌة 34رقم 

 .الحصول على المرسوم األمٌري

بشراء محطة تحلٌة المٌاه التابعة لمإسسة قطر للبترول مقابل مبلػ إجمالً  قامت الشركة 4115ٌناٌر فً  (6)
االتفاقٌات التالٌة مع قطر  أٌضابعد إبرام اتفاقٌة الشراء أبرمت الشركة  .ملٌون لاير قطري 93688قدره 

 للبترول تتعلق بمحطة التحلٌة فً دخان:

 ؛اتفاقٌة تؤجٌر األرض 

 ؛اتفاقٌة شراء ماء 

 ؛بالوقود اتفاقٌة تزوٌد 

كونت الشركة شركة مشتركًة مع شركتً انترناشٌونال باور بً ال سً وشٌوبو الٌكترٌك باور كومبانً  (7)
وهً مشروع تحت السٌطرة . أسست الشركة الجدٌدة 4116للماء والطاقة فً سنة لمشروع راس لفان "ب" 

تتوزع ملكٌة . لمشروعق" لتنفٌذ هذا ا.م.تحت اسم "شركة قطر للطاقة ش 4117فً ٌناٌر المشتركة 
 المشروع المشترك كالتالً:

 77 شركة الكهرباء والماء القطرٌة% 

  61      ًسانترناشونال باور بً ال% 

 ً7   شٌوبو الٌكترٌك باور كومبان% 

"اتفاقٌة شراء كهرباء وماء" مع كهرماء لتوفٌر الكهرباء والمٌاه أبرمت الشركة  4117أكتوبر شهر خالل  (8)
عقد أعمال . فً أعقاب إبرام اتفاقٌة الشراء قامت الشركة بالدخول فً 4فنطاس ب من محطة رأس أبو

والٌة دٌالوٌر وشركة فٌزٌا  هندسة وشراء وتشٌٌد مع شركة جنرال إلٌكترٌك إنترناشٌونال الخاضعة لقوانٌن
 . 4بأبو فنطاس ألعمال تشٌٌد مشروع رأس إٌتالمبٌانتً إس بً أي أي وهً شركة تؤسست فً إٌطالٌا 
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 )تابع( لشركةلمعامالت الرئٌسٌة لا 4

ماروبٌنً و قطر للبترول لمشروع  شركةونت الشركة شركة مشتركًة مع ك 4118 دٌسمبرشهر خالل  (9)
 .لتنفٌذ هذا المشروع 4119ٌناٌر  37جدٌد فً مشروع مشترك س ٌستم تؤمسٌعٌد للكهرباء و تحلٌة الماء. 

ع ملكٌة تتوزكشرٌك فٌها.  شٌوبو الٌكترٌك باور كومبانًقاب قبول فً أع ;411تم تعدٌل االتفاقٌة فً ماٌو 
 :المشروع المشترك كالتالً

 61 شركة الكهرباء والماء القطرٌة% 
  51 ماروبٌنً                  شركة% 
              41  قطر للبترول% 
 ً31   شٌوبو الٌكترٌك باور كومبان% 

شراء مٌاه" مع كهرماء لتورٌد مٌاه من محطة الشركة فً راس دخلت الشركة فً "اتفاقٌة  4119ماٌو  فً (:)
)وهً توسعة لرأس أبو فنطاس أ(. فً أعقاب إبرام االتفاقٌة دخلت الشركة أٌضاً فً عقد  3أبو فنطاس أ 

ألعمال للهندسة والمشترٌات واإلنشاء مع فٌزٌا إٌتالمبٌانتً إس بً أي أي وهً شركة تؤسست فً إٌطالٌا 
 . 3أ أبوفنطاسرأس تشٌٌد مشروع 

وقطر للبترول آر إل سً باور هولدٌنج مشترك مع مشروع شركة فً الشركة  دخلت :411 مارس فً (;)
راس لفان ج وهو شركة تتم السٌطرة المشتركة علٌها تحت اسم شركة راس قرطاس للطاقة لمشروع 
المشروع المشترك ع ملكٌة تتوز. لتنفٌذ هذا المشروع :411مارس  47والتً تم تؤسٌسها فً ش.م.ق 

 :كالتالً

 67 شركة الكهرباء والماء القطرٌة% 

 61 شركة آر إل سً باور هولدٌنج% 

 37               قطر للبترول% 

العالمٌة المحدودة وقطر القابضة ش.م.م قطر للبترول اتفاقٌة مساهمة مع فً الشركة  دخلت 4135خالل  (31)
.ق وذلك بؽرض تطوٌر واقتناء مشارٌع طاقة ومٌاه نشاء مشروع مشترك باسم شركة نبراس للطاقة ش.مإل

 . 4136وتورٌد الوقود ذي الصلة بها ومرافق تحمٌل وتفرٌػ خارج قطر. 

 81 شركة الكهرباء والماء القطرٌة% 
  41 العالمٌة المحدودةقطر للبترول% 
  41              القابضة ش.م.مقطر% 

 س إعداد البٌانات المالٌةاأس 5

 امفقرة االلتز أ()

 معاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة.أعدت البٌانات المالٌة الموحدة وفقاً لل

 س القٌاساأس ب()

 المتاحة للبٌعالمالٌة ات موجودالالمعدل بإعادة تقٌٌم فقاً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة الموحدة تم أعداد هذه البٌانات المالٌة و
 .ومبادلة معدالت الفائدة للتحوط

  ٌفٌة وعملة العرضالوظالعملة  ج()

تقاس البنود المضمنة فً البٌانات المالٌة لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام عملة البٌئة االقتصادٌة األساسٌة 
شركة من الشركات التابعة للشركة والعاملة فً دولة قطر ٌعتبر التً تعمل فٌها الشركة )"العملة الوظٌفٌة"(. لكل 

وعملة هو العملة الوظٌفٌة هذه البٌانات المالٌة الموحدة باللاير القطري و عرضتم لوظٌفٌة. اللاير القطري هو العملة ا
 للشركة.العرض 
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 )تابع( س إعداد البٌانات المالٌةاأس 5

 التقدٌرات واألحكام استخدام د()

إثر على تطبٌق أحكام وتقدٌرات وإفتراضات ت ستخدامبااإلدارة  تقوملبٌانات المالٌة الموحدة هذه اإعداد  عند
قد تختلؾ القٌم الحقٌقٌة عن هذه  .واإلٌرادات والمصروفات الموجودات والمطلوباتالسٌاسات المحاسبٌة وقٌم 

 . اتالتقدٌر

التعدٌالت على التقدٌرات المحاسبٌة فً ُتدرج الخاصة بها بصورة مستمرة.  واالفتراضاتالتقدٌرات تتم مراجعة 
فإن المعلومات حول وجه الخصوص على  ٌها وفً أي فترة الحقة تتؤثر بهذا التعدٌل.الفترة التً تم تعدٌل التقدٌر ف

التً لها آثار جوهرٌة على والسٌاسات المحاسبٌة فً تطبٌق الهامة  واألحكامالتقدٌرات المجاالت الهامة للشكوك حول 
 الموحدة تم وصفها أدناه:المبالػ المحققة فً البٌانات المالٌة 

 ذمم التجارٌة واألخرى المدٌنةانخفاض قٌمة ال

بتكوٌن مخصص لالنخفاض ٌمثل تقدٌراتها للخسائر المتكبدة فٌما ٌتعلق بالذمم التجارٌة واألخرى  اإلدارةتقوم 
المكونات الرئٌسٌة لهذا المخصص هً المكون المحدد للخسارة المتعلق بالمخاطر الهامة على نحو فردي المدٌنة. 

لم من الموجودات المتماثلة فٌما ٌتعلق بالخسائر التً تم تكبدها ولكنه  ٌنه لمجموعاتومكون خسارة جماعً ٌتم تكو
ٌتم تحدٌدها بعد. ٌتم تحدٌد مخصص الخسارة الجماعٌة استنادا إلى البٌانات التارٌخٌة إلحصائٌات الدفع للموجودات 

 المالٌة المماثلة.

 ت والمعداتالصلة للممتلكا والقٌم الباقٌة ومعدالت اإلهالك ذات األعمار اإلنتاجٌة

بعد دراسة  تحدد إدارة الجامعة األعمار اإلنتاجٌة المقدرة لممتلكاتها ومعداتها الحتساب اإلهالك. ٌتم تحدٌد هذا التقدٌر
االستخدام المتوقع للموجود والبلى والتقادم الفعلً. تقوم اإلدارة بمراجعة القٌمة الباقٌة واألعمار اإلنتاجٌة سنوٌا. ٌتم 

 تعدٌل مصروؾ اإلهالك المستقبلً عندما تعتقد اإلدارة بؤن األعمار اإلنتاجٌة تختلؾ من التقدٌرات السابقة.

 انخفاض قٌمة المخزون

ٌتم االحتفاظ بمواد المخزون بالتكلفة أو صافً القٌمة القابلة للتحقق. عندما تصبح مواد المخزون قدٌمة أو مهجورة 
القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالػ الهامة بصفة فردٌة ٌتم إجراء هذا التقٌٌم على أساس ٌتم إجراء تقدٌر لصافً قٌمتها 

فردي. بالنسبة للمبالػ ؼٌر الهامة بصفة فردٌة ولكنها قدٌمة أو ال ٌتم استخدامها ٌتم تقٌٌمها بصورة جماعٌة وٌتم 
 البٌع التارٌخٌة. استنادا إلى أسعاروضع مخصص بناء على نوع المخزون ودرجة قدمه أو تقادمه 

 انخفاض قٌمة الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع

بالنسبة لالستثمار فً ورقة حقوق ملكٌة فإن الدلٌل الموضوعً على انخفاض القٌمة ٌتضمن االنخفاض الهام أو 
 طوٌل األجل فً القٌمة العادلة ألقل من التكلفة.

 4112ٌناٌر 1ٌة المفعول من أو بعد المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات التً تصبح سار )هـ(

جمٌع المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدلة ذات الصلة بعملٌاتها  المجموعةخالل السنة الحالٌة تبنت 
م على السٌاسات المحاسبٌة ا. لم ٌكن للتبنً أثر ه4112ٌناٌر  1فً كما التشؽٌلٌة والتً تصبح سارٌة المفعول 

 ة لتبنٌها ولٌس هناك أثر هام على البٌانات المالٌة الموحدة للمجموع.مجموعة نتٌجلل

 عن مقاصة الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة 24التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم 

ت المتطلبات المتعلقة بمقاصة الموجودات المالٌة والمطلوبا 24توضح التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم 
المالٌة. على وجه التحدٌد توضح التعدٌالت معنى "لدٌه فً الوقت الحالً الحق القانونً القابل لإلنفاذ فً 

 المقاصة" و "التحقق والتسوٌة فً نفس الوقت". تم تطبٌق التعدٌالت بؤثر رجعً.
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 )تابع( س إعداد البٌانات المالٌةاأس 5

 )تابع( 4112ٌناٌر 1ح سارٌة المفعول من أو بعد المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات التً تصب )هـ(

ومعٌار المحاسبة  14والمعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  11التعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
 "الكٌانات االستثمارٌة" 42الدولً رقم 

االستثماري وٌطلب من الكٌان الصادر عنه الكٌان  11تعرؾ التعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
التقرٌر الذي ٌستوفً تعرٌؾ الكٌان االستثماري عدم توحٌد شركاته التابعة وبدال عن ذلك قٌاس شركاته التابعة 

 بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فً بٌاناته المالٌة الموحدة والمنفصلة.

إلدخال  42ومعٌار المحاسبة الدولً رقم  14دولً للتقارٌر المالٌة رقم تم إجراء تعدٌالت الحقة على المعٌار ال
 متطلبات إفصاح جدٌدة للكٌانات االستثمارٌة.

عن إفصاحات المبلػ القابل لالسترداد بالنسبة للموجودات ؼٌر  23التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم 
 المالٌة

متطلبات اإلفصاح عن المبالػ القابلة لالسترداد بالنسبة  23رقم  تزٌل التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً
للوحدة المنتجة للنقد التً تم تخصٌص الشهرة أو الموجودات ؼٌر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجٌة ؼٌر المحددة 

ضافة إلى لها فً حالة عدم وجود انخفاض فً القٌمة أو رد النخفاض قٌمة الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة. باإل
ذلك، تدخل هذه التعدٌالت متطلبات إفصاح إضافٌة تطبق على توقٌت قٌاس المبلػ القابل لالسترداد للموجود أو 
الوحدة المنتجة للنقد بالقٌمة العادلة ناقصا تكالٌؾ االستبعاد. تتضمن هذه اإلفصاحات الجدٌدة ترتٌب القٌمة العادلة 

المستخدمة والتً تتماشى مع اإلفصاح المطلوب بموجب معٌار التقارٌر واالفتراضات الرئٌسٌة وأسالٌب التقٌٌم 
 ، قٌاس القٌمة العادلة.12المالٌة الدولً رقم 

 من لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة حول الضرائب 41التفسٌر رقم 

ضرائب )تعدٌالت على معٌار من لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة حول ال 41ٌقدم التفسٌر رقم 

( توجٌهات حول المحاسبة عن الضرائب فً البٌانات المالٌة للشركة التً تقوم بدفع 24المحاسبة الدولً رقم 
 ضرائب.

 المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات المصدرة ولكنها لم تصبح سارٌة المفعول بعد )و(

المعاٌٌر والتفسٌرات للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد ٌسري مفعول عدد من المعاٌٌر الجدٌدة والتعدٌالت على 
المعاٌٌر ذات الصلة بالمجموعة واردة  ولم ٌتم تطبٌقها عند إعداد هذه البٌانات المالٌة الموحدة. 4137ٌناٌر  3

أنها ال  المحاسبٌة من تبنً هذه المعاٌٌر كما المجموعة أن ٌكون هناك أي أثر هام على سٌاساتها تتوقعأدناه. ال 
 تخطط لتبنً هذه المعاٌٌر بصورة مبكرة. 

 " األدوات المالٌة" ;المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 ;5الستبدال معٌار المحاسبة الدولً رقم  4136فً ٌولٌو  ;تم نشر المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
موجهات منقحة حول  ;الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  "األدوات المالٌة: التحقق والقٌاس" القائم. ٌتضمن المعٌار

تصنٌؾ وقٌاس األدوات المالٌة متضمنا نموذج خسائر االئتمان المتوقعة الجدٌد الحتساب انخفاض قٌمة 
الموجودات المالٌة ومتطلبات محاسبة التحوط العامة الجدٌدة. كما أنه ٌرحل أٌضا موجهات االعتراؾ وإلؽاء 

ساري  ; الدولً رقمتقارٌر المالٌة معٌار ال. ٌصبح ;5لمالٌة من معٌار المحاسبة الدولً رقم االعتراؾ لألدوات ا
مع السماح بتبنٌه مبكرا. تقوم المجموعة بتقٌٌم األثر  :413ٌناٌر  3المفعول لفترات التقارٌر التً تبدأ فً أو بعد 

 . ;تقارٌر المالٌة رقم المحتمل على بٌاناته المالٌة والناتج من تطبٌق المعٌار الدولً لل
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 )تابع( س إعداد البٌانات المالٌةاأس 5

 المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات المصدرة ولكنها لم تصبح سارٌة المفعول بعد )تابع( )و(

 إٌراد العقود مع العمالء - 37المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

ر عمل شامل لتحدٌد ما إذا كان من الممكن أن ٌتم االعتراؾ إطا 37ٌنشئ المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
باإلٌراد ومقدار هذا اإلٌراد ومتى ٌتم ذلك. ٌحل المعٌار محل موجهات االعتراؾ باإلٌرادات الحالٌة بموجب 

عقود اإلنشاء والتفسٌر من لجنة  33اإلٌرادات ومعٌار المحاسبة الدولً رقم  :3معٌار المحاسبة الدولً رقم 
برامج والء العمالء. ٌصبح المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  35ٌر المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة رقم تفس
 مع السماح بتبنٌه مبكرا. 4139ٌناٌر  3ساري المفعول لفترات التقارٌر السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد  37

 إٌضاحات للطرق المقبولة لإلهالك واإلطفاء 23م ومعٌار المحاسبة الدولً رق 13معٌار المحاسبة الدولً رقم 

 على الكٌانات استخدام طرٌقة اإلهالك المستند إلى اإلٌراد 13تحظر التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم 

افتراضا قابال للدحض  23لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات. تدخل التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم 
ٌراد لٌس أساسا مناسبا إلطفاء الموجود ؼٌر الملموس. ٌمكن دحض هذا االفتراض فقط لو كان الموجود بؤن اإل

ؼٌر الملموس معبر عنه كمقٌاس لإلٌراد أو عندما ٌمكن إثبات أن إٌراد واستخدام المنافع االقتصادٌة من الموجود 
 1لً للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد تطبق التعدٌالت بؤثر مستقب ؼٌر الملموس مترابطان على نحو كبٌر.

 .4113ٌناٌر 

 "خطط المنافع المحددة: اشتراكات الموظفٌن" 91التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم 

كٌفٌة قٌام الكٌان بالمحاسبة عن االشتراكات التً ٌقوم بها  19توضح التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم 
اؾ ثالثة فً خطط المنافع المحددة وذلك استنادا إلى ما إذا كانت تلك االشتراكات تعتمد على الموظفون أو أطر

عدد سنوات الخدمة التً ٌإدٌها الموظؾ. بالنسبة لالشتراكات المستقلة عن عدد سنوات خدمة الموظؾ، ٌمكن 
فٌها تقدٌم الخدمة ذات الصلة أو للكٌان إما أن ٌعترؾ باالشتراكات كتخفٌض من تكلفة الخدمة فً الفترة التً ٌتم 

أن ٌنسبها إلى فترات خدمة الموظفٌن باستخدام طرٌقة وحدة االئتمان المتوقعة بٌنما ٌطلب من الكٌان بالنسبة 
 لالشتراكات التً تعتمد على عدد سنوات الخدمة أن ٌقوم بنسبتها لفترات خدمة الموظفٌن.

ودورتها للسنوات  0290إلى  0292للتقارٌر المالٌة للسنوات من  التحسٌنات السنوٌة على دورة المعاٌٌر الدولٌة
 0292إلى  0299من 

ودورتها  2012إلى  2010تتضمن التحسٌنات السنوٌة على دورة المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة للسنوات من 

مالٌة. تنطبق معظم عدد من التعدٌالت على مختلؾ المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر ال 2013إلى  2011للسنوات من 

وٌسمح بالتبنً المبكر )بجانب  2014ٌولٌو  1التعدٌالت بؤثر مستقبلً للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 
االشتراطات االنتقالٌة لكل حالة على حدة( وفً هذه الحالة تنطبق أٌضا التعدٌالت التبعٌة على المعاٌٌر الدولٌة 

 للتقارٌر المالٌة األخرى.

 ات المحاسبٌة الهامةالسٌاس 6

الرئٌسٌة المطبقة فً إعداد هذه البٌانات المالٌة الموحدة واردة أدناه وقد تم تطبٌقها بثبات على السٌاسات المحاسبٌة 
 جمٌع السنوات المعروضة فً هذه البٌانات المالٌة الموحدة.
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 )تابع( الهامة السٌاسات المحاسبٌة 6

 البٌانات المالٌة أساس توحٌد )أ(

 تجمٌع األعمال
)أنظر  تحاسب المجموعة عن تجمٌع األعمال باستخدام طرٌقة االقتناء عند تحوٌل السٌطرة إلى المجموعة

. عموما ٌقاس المقابل المحول فً االقتناء بالقٌمة العادلة كما هو الحال بالنسبة لصافً "الشركات التابعة" أدناه(
ارها على نحو سنوي النخفاض القٌمة. أي مكسب من مشترٌات الموجودات المقتناة. أٌة شهرة تنشؤ ٌتم اختب

المساومة ٌتم االعتراؾ به مباشرة فً الربح أو الخسارة. ٌتم صرؾ تكالٌؾ االقتناء المتكبدة فٌما عدا إلى الحد 
 الذي تتعلق فٌه بإصدار أٌة أوراق مالٌة مدٌنة أو حقوق ملكٌة. 

سوٌة عالقات كانت قائمة مسبقا. عموما ٌتم االعتراؾ بهذه المبالػ فً ال ٌتضمن المقابل المحول مبالػ متعلقة بت
 الربح أو الخسارة.

أي مقابل محتمل مستحق الدفع ٌتم قٌاسه بالقٌمة العادلة فً تارٌخ االقتناء. إذا تم تصنٌؾ المقابل المحتمل كحقوق 
ة. بخالؾ ذلك فإن التؽٌٌرات الالحقة فً فً حقوق الملكٌ وٌةتسالمحاسبة عن التتم وملكٌة ٌجب أن ال ٌعاد قٌاسه 

 القٌمة العادلة للمقابل المحتمل ٌتم االعتراؾ بها فً الربح أو الخسارة. 

 الشركات التابعة
الشركات التابعة هً شركات تسٌطر علٌها المجموعة. تسٌطر المجموعة على شركة عندما تكون معرضة أو 

مارها فً الشركة وٌكون لدٌها المقدرة على التؤثٌر على تلك العائدات لدٌها الحقوق فً العائدات المتؽٌرة من استث
من خالل سلطتها على الشركة. ٌتم إدراج البٌانات المالٌة للشركات التابعة فً البٌانات المالٌة الموحدة من التارٌخ 

 الذي تبدأ فٌه تلك السٌطرة وإلى تارٌخ توقفها.

 المساهمات غٌر المسٌطرة
همات ؼٌر المسٌطرة بحصتنا التناسبٌة فً صافً األصول القابلة للتحدٌد للشركة المقتناة فً تارٌخ ٌتم قٌاس المسا

 االقتناء.

التؽٌٌرات فً مساهمة المجموعة فً الشركة التابعة والتً ال ٌنتج عنها فقدان للسٌطرة تتم المحاسبة عنها على 
 أنها معامالت حقوق ملكٌة.

 فقدان السٌطرة 
مجموعة السٌطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم بإلؽاء االعتراؾ عن موجودات ومطلوبات الشركة عندما تفقد ال

التابعة، وأٌة مساهمات ؼٌر مسٌطرة ذات صلة وؼٌرها من عناصر حقوق الملكٌة. ٌتم إثبات أي مكسب أو 
سابقة بالقٌمة العادلة عند خسارة ناتجة فً الربح أو الخسارة. ٌتم قٌاس أي حصة محتفظ بها فً الشركة التابعة ال

 فقدان السٌطرة. 

 المساهمة فً شركات مستثمر فٌها تتم المحاسبة عنها بطرٌقة حقوق الملكٌة
تشتمل مساهمات المجموعة فً شركات مستثمر فٌها تتم المحاسبة عنها بطرٌقة حقوق الملكٌة على مساهمات فً 

 ومشارٌع مشتركة. شقٌقةشركات 

شركات التً ٌوجد للمجموعة تؤثٌر هام، ولٌست سٌطرة أو سٌطرة مشتركة، على سٌاساتها هً ال شقٌقةالشركات ال
المالٌة والتشؽٌلٌة. المشروع المشترك هو ترتٌب تملك فٌه المجموعة سٌطرة مشتركة حٌث ٌكون للمجموعة حقوق 

 فً صافً أصول الترتٌب بدال من حقوق فً موجوداته أو التزامات فً مطلوباته. 

ٌتم . حقوق الملكٌةطرٌقة والمشروعات المشتركة باستخدام  شقٌقةحاسبة عن المساهمة فً الشركات الالمتم ت
االعتراؾ بها مبدئٌا بالتكلفة والتً تتضمن تكالٌؾ المعاملة. فً أعقاب االعتراؾ المبدئً تتضمن البٌانات المالٌة 

ر للشركات المستثمر فٌها التً تتم المحاسبة الموحدة حصة المجموعة فً الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخ
 عنها بطرٌقة حقوق الملكٌة وحتى تارٌخ توقؾ النفوذ الهام أو السٌطرة المشتركة علٌها.

 



 
  ش.م.ق() القطرٌة الكهرباء والماء شركة

  إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
 بآالؾ الرٌاالت القطرٌة 4136دٌسمبر  53للسنة المنتهٌة فً 

 

06 

 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 6

 أساس توحٌد البٌانات المالٌة )تابع(

 لمعامالت المستبعدة عند التوحٌدا
ت وأي دخل ؼٌر محقق ونفقات ناشئة عن المعامالت بٌن شركات المجموعة. ٌتم ٌتم استبعاد األرصدة والمعامال

بطرٌقة التً تتم المحاسبة عنها استبعاد األرباح ؼٌر المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فٌها 
تبعاد الخسائر ؼٌر حقوق الملكٌة فً مقابل االستثمار إلى حد حصة المجموعة فً الشركة المستثمر فٌها. ٌتم اس

المحققة بنفس الطرٌقة التً تستبعد بها المكاسب ؼٌر المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال ٌوجد فٌه دلٌل على 
 انخفاض القٌمة.

 والمعدات واآلالتممتلكات ال )ب(

 والقٌاسالتحقق 
 المتراكمة.  ر االنخفاض فً القٌمةاآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً اإلهالك المتراكم وخسائقاس بنود الممتلكات وت

. البرمجٌات المشتراة والتً تشكل جزءا الموجوداقتناء تتضمن التكلفة المصروفات التً تنسب بصفة مباشرة إلى 
مكمال لوظٌفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من تلك المعدة. التكالٌؾ المبدئٌة لقطع الؽٌار المدرجة ضمن 

 تتم رسملتها.  4لٌة المستلمة لصٌانة المولدات التوربٌنٌة الثالثة فً راؾ بقطع الؽٌار الرأسما

ٌتم إلؽاء االعتراؾ عن بند الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال ٌكون من المتوقع تحقٌق منافع اقتصادٌة 
والمعدات ٌتم تحدٌدها بمقارنة مستقبلٌة من استخدامه أو استبعاده. أرباح وخسائر استبعاد بند الممتلكات واآلالت 

متحصالت االستبعاد مع القٌمة الدفترٌة للممتلكات واآلالت والمعدات وٌتم االعتراؾ بها بالصافً الربح أو 
 الخسارة.

 النفقات الالحقة
ِٓ ٌى واْ  بٕذٌٍفي اٌميّت اٌذفتريت  اٌّعذاثاآلالث وو حذ بٕىد ِىىٔاث اٌّّتٍىاثأ استبذايتُ االعتراف بتىٍفت ي

اٌّحتًّ تذفك ِٕافع التصاديت ِستمبٍيت ِضّٕت في رٌه اٌّىىْ إًٌ اٌشروت وِٓ اٌّّىٓ لياس اٌتىٍفت بصىرة 

ِىثىق بها. يتُ إٌغاء االعتراف باٌميّت اٌذفتريت ٌٍّىىْ اٌّستبذي. يتُ االعتراف بتىاٌيف اٌخذِت اٌيىِيت ٌٍّّتٍىاث 

 ها.عٕذ تىبذ اٌربح أو اٌخسارةواآلالث واٌّعذاث في 

 اإلهالك
ٌتم احتساب اإلهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا قٌمها الباقٌة المقدرة باستخدام طرٌقة 

 القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجً المقدر وٌتم االعتراؾ بها فً الربح أو الخسارة.

 رة الحالٌة وفترات المقارنة على النحو التالً:األعمار اإلنتاجٌة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات للفت

 :اإلنتاجمرافق 

 سنة 39697 رأس أبو فنطاس "ب"
 سنة 41 "3رأس أبو فنطاس "ب/

 سنة 34 رأس أبو فنطاس أ
 سنة  47 3رأس أبو فنطاس أ 

 سنة  34 (3) الوجبة
 سنة 34 السٌلٌه

 سنة 34 سوبر جنوب الدوحة
 سنة 47 بدخان هاٌمحطة تحلٌة الم

 سنة 47 4أبو فنطاس ب رأس
 نواتس 9-5 والمعدات المكتبٌة  األثاث والتركٌبات

 سنوات 6 السٌارات
 سنوات C" 5-7الصٌانة الدورٌة "تكالٌؾ 
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 6

 )تابع( والمعدات واآلالتممتلكات ال )ب(

 )تابع( اإلهالك

فاً أعقااب التوجٌهاات التاً  4111جبة لتولٌد الطاقة خالل عاام أوقفت الشركة عملٌاتها التشؽٌلٌة لمحطة الو (1)
 تم تلقٌها من حكومة دولة قطر. 

ال ٌتم إهالك األعمال الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ. بمجرد اكتمال هذه الموجودات ٌعااد تصانٌفها إلاى الفئاة الصاحٌحة مان 
 الممتلكات واآلالت والمعدات وإهالكها وفقا لذلك. 

والمعادات فاً تاارٌخ كال تقرٌار واآلالت اإلهالك والقٌمة الباقٌة واألعمار اإلنتاجٌة للممتلكاات  تتم مراجعة طرٌقة
 كان ذلك مالئما. وتسوٌتها، إن 

 الموجودات غٌر الملموسة والشهرة )ج(

 التحقق والقٌاس
 المتراكمة.  الشهرة الناشئة من اقتناء شركات تابعة ٌتم قٌاسها بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض فً القٌمة

على اتفاقٌات شراء طاقة ومٌاه اقتنتها المجموعة ولها عمر التً تشتمل الموجودات ؼٌر الملموسة األخرى 
 ٌتم قٌاسها بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأٌة خسائر تراكمٌة النخفاض القٌمة.إنتاجً محدد 

 النفقات الالحقة
من المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة المضمنة فً الموجود المحدد الذي النفقات الالحقة فقط عندما تزٌد تتم رسملة 

م االعتراؾ بجمٌع النفقات األخرى، متضمنة النفقات فً الشهرة والعالمات التجارٌة األخرى المكونة ٌت. تتعلق به
 الربح أو الخسارة عند تكبدها.داخلٌا فً 

 اإلطفاء
ملموسة ناقصا قٌمها الباقٌة المقدرة باستخدام طرٌقة القسط الثابت ٌحتسب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات ؼٌر ال

 على مدى أعمارها اإلنتاجٌة المقدرة وٌتم االعتراؾ بها فً الربح أو الخسارة. ال ٌتم إطفاء الشهرة.

 سنة. 22العمر اإلنتاجً المقدر التفاقٌة شراء الطاقة هو 

الباقٌة تتم مراجعتها فً تارٌخ كل تقرٌر وتسوٌتها، إن كان ذلك  طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجٌة المقدرة والقٌم
 مالئما. 

 األدوات المالٌة (د)

المجموعة بتصنٌؾ موجوداتها المالٌة ؼٌر المشتقة فً الفئات التالٌة: قروض وذمم مدٌنة وموجودات مالٌة  قامت
 متاحة للبٌع.

 ً فئة المطلوبات المالٌة األخرىالمجموعة بتصنٌؾ مطلوباتها المالٌة ؼٌر المشتقة ف قامت

 االعتراف وإلغاء االعتراف -الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة غٌر المشتقة 
 فً تارٌخالتجارٌة واألخرى المدٌنة( والذمم  القروض المدٌنة)تعترؾ المجموعة مبدئٌا بالقروض والذمم المدٌنة 

)األرصدة لدى البنوك والموجودات المالٌة المتاحة للبٌع( نشوئها. وٌتم االعتراؾ بكافة الموجودات المالٌة 
 األخرى بشكل مبدئً فً تارٌخ المتاجرة.)القروض والذمم التجارٌة واألخرى الدائنة( والمطلوبات المالٌة 

 تقوم المجموعة بإلؽاء االعتراؾ عن موجود مالً عند انتهاء الحقوق التعاقدٌة فً التدفقات النقدٌة من الموجود أو
عند تنازلها عن الحقوق فً استالم التدفقات النقدٌة التعاقدٌة من الموجود من خالل معاملة ٌتم فٌها نقل كافة 

الملكٌة كما ، أو أنها ال تقوم بالتنازل وال االحتفاظ بجمٌع مخاطر وفوائد مخاطر وفوائد ملكٌة الموجودات المالٌة
 أنها ال تحتفظ بالسٌطرة على الموجود المحول.
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 األدوات المالٌة )تابع( (د)

 االعتراف وإلغاء االعتراف -الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة غٌر المشتقة 
تلؽً المجموعة االعتراؾ عن مطلوب مالً عندما تتفرغ من أو تلؽً التزاماتها التعاقدٌة أو عند انتهاء تلك 

 االلتزامات.

والمطلوبات المالٌة وٌتم عرض القٌمة الصافٌة فً بٌان المركز المالً فقط وحصرا المالٌة ة الموجودات تتم مقاص
حق قانونً فً مقاصة المبالػ وتنوي إما تسوٌتها على أساس الصافً أو تحقق  المجموعةعندما ٌكون لدى 

 د المطلوب فً نفس الوقت.ٌالموجود وتسد

 القٌاس -الموجودات المالٌة غٌر المشتقة 

 ٌتم قٌاس الموجودات ؼٌر المشتقة للمجموعة كما ٌلً:

 القروض والذمم المدٌنة

ٌتم االعتراؾ بهذه الموجودات مبدئٌا بالقٌمة العادلة مضافا إلٌها التكالٌؾ المنسوبة بصفة مباشرة للمعاملة. فً 
 الفائدة الفعلً.أعقاب االعتراؾ المبدئً ٌتم قٌاسها بالتكلفة المطفؤة باستخدام طرٌقة معدل 

 الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع

مضافا إلٌها التكالٌؾ المنسوبة بصفة مباشرة للمعاملة. فً مبدئٌا ٌتم االعتراؾ بهذه الموجودات بالقٌمة العادلة 
 أعقاب االعتراؾ المبدئً ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة وٌتم االعتراؾ بالتؽٌٌرات علٌها، بخالؾ خسائر االنخفاض

فً القٌمة وفروق صرؾ العمالت األجنبٌة على أدوات الدٌن، فً الدخل الشامل اآلخر وٌتم تجمٌعها فً القٌمة 
العادلة. عند إلؽاء االعتراؾ عن هذه الموجودات تتم إعادة تصنٌؾ الربح أو الخسارة المتراكمة فً حقوق الملكٌة 

 إلى الربح أو الخسارة.

 القٌاس -المطلوبات المالٌة غٌر المشتقة 

مخصوما منها أٌة تكالٌؾ تنسب بصفة مباشرة مبدئٌا ٌتم االعتراؾ بالمطلوبات المالٌة ؼٌر المشتقة بالقٌمة العادلة 
للمعاملة. فً أعقاب االعتراؾ المبدئً ٌتم قٌاس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفؤة باستخدام طرٌقة معدل الفائدة 

 الفعلً. 

 اسبة التحوطاألدوات المالٌة المشتقة ومح
 . لدٌها تحتفظ المجموعة بؤدوات مالٌة للتحوط عن مخاطر معدالت الفائدة

مبدئٌا ٌتم االعتراؾ بالمشتقات بالقٌمة العادلة وٌتم االعتراؾ بؤٌة تكالٌؾ تنسب بصفة مباشرة للمعاملة فً الربح 
العادلة وٌتم عموما االعتراؾ  أو الخسارة عند تكبدها. فً أعقاب االعتراؾ المبدئً تقاس المشتقات بالقٌمة

 بالتؽٌٌرات علٌها فً الربح أو الخسارة.

المبلػ المتراكم فً حقوق الملكٌة ٌتم االحتفاظ به فً الدخل الشامل اآلخر وٌعاد تصنٌفه إلى الربح أو الخسارة فً 
 نفس الفترة أو الفترات التً ٌإثر فٌها البند المتحوط له على الربح أو الخسارة.

أو انتفائها أو انتهائها أو بٌعها أو الة التً تتوقؾ فٌها أداة التحوط عن استٌفاء معاٌٌر محاسبة التحوط فً الح
إنهاءها أو ممارستها أو فً حالة إبطال التخصٌص عندها ٌتم إٌقاؾ أداة التحوط بؤثر مستقبلً. فً حالة عدم توقع 

 مبلػ المتراكم فً حقوق الملكٌة إلى الربح أو الخسارة.حدوث المعاملة المتوقعة عندها فإنه تتم إعادة تصنٌؾ ال
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 انخفاض القٌمة (هـ)

 الموجودات المالٌة غٌر المشتقة
المساهمة فً الشركات المستثمر فٌها التً تتم المحاسبة عنها بطرٌقة حقوق الملكٌة متضمنة الموجودات المالٌة 

 رٌخ كل تقرٌر لتحدٌد ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على انخفاض القٌمة.ٌتم تقٌٌمها فً تا

 ٌتضمن الدلٌل الموضوعً على انخفاض قٌمة األصول المالٌة ما ٌلً:

 ضإخالل أو تؤخٌر من جهة المقتر 

  إعادة جدولة المبلػ المستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت المجموعة لتؤخذها فً االعتبار 

 المقترض أو المصدر سٌدخلون حالة إفالس مإشرات على أن 

 تؽٌرات سلبٌة فً حالة الدفع للمقترض أو المصدر 

 ؼٌاب السوق النشطة للورقة المالٌة 

  بٌانات قابلة للمالحظة على أن هناك انخفاض ٌمكن قٌاسه فً التدفقات النقدٌة المتوقعة من مجموعة
 الموجودات المالٌة.

الملكٌة فإن الدلٌل الموضوعً على انخفاض القٌمة ٌتضمن انخفاضا كبٌرا أو  بالنسبة لالستثمار فً أسهم حقوق
 مطوال فً قٌمتها العادلة لما دون تكلفتها. 

 الموجودات المالٌة المسجلة بالتكلفة المطفؤة
لموجودات أو افردي على مستوى الموجود التقوم المجموعة بدراسة الدلٌل على انخفاض قٌمة هذه الموجودات 

ة. جمٌع الموجودات الهامة بصفة فردٌة ٌتم تقٌٌمها بصفة فردٌة النخفاض القٌمة. من ثم ٌتم تجمٌع عٌجماال
فإنه ٌتم تقٌٌمها بصورة جماعٌة ألٌة خسارة  بصفة فردٌةالموجودات التً لم ٌوجد فٌها انخفاض فً القٌمة 

بة للموجودات ؼٌر الهامة بصفة فردٌة فإنه بالنس. انخفاض فً القٌمة تم تكبدها ولكنه لم ٌتم تحدٌدها بصورة فردٌة
ٌتم تجمٌعها لؽرض تقٌٌم خسارة االنخفاض فً القٌمة بصورة جماعٌة. ٌتم إجراء التقٌٌم الجماعً بتجمٌع 

 الموجودات ذات خصائص المخاطر المتماثلة.

ومبلػ الخسارة  عند تقٌٌم الخسارة الجماعٌة تستخدم المجموعة المعلومات التارٌخٌة حول توقٌت االسترداد
المتكبدة وتقوم بإجراء تسوٌة لو كانت الظروؾ االقتصادٌة واالئتمانٌة الحالٌة ٌكون فٌها من المرجح أن تكون 

 الخسائر الفعلٌة أكثر أو أقل من االتجاهات التارٌخٌة المقترحة.

ٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة تحتسب خسارة االنخفاض فً القٌمة على أنها الفرق بٌن القٌمة الدفترٌة للموجود والق
المستقبلٌة المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلً األصلً للموجود. ٌتم االعتراؾ بالخسائر فً الربح أو الخسارة 
وإظهارها فً حساب المخصص. عندما تعتبر المجموعة أنه لٌس هناك أفق فعلٌة السترداد الموجود ٌتم شطب 

تنقص فٌها خسارة االنخفاض فً القٌمة وٌمكن أن ٌعزى النقص بصورة التً  الحالةالمبالػ ذات الصلة. فً 
موضوعٌة لحدث وقع بعد االعتراؾ بخسارة االنخفاض فً القٌمة عندها ٌتم رد خسارة االنخفاض فً القٌمة 

 المعترؾ بها سابقا من خالل الربح أو الخسارة.

 الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع 
ر انخفاض قٌمة الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع بإعادة تصنٌؾ الخسائر المتراكمة فً ٌتم االعتراؾ بخسائ

احتٌاطً القٌمة العادلة إلى الربح أو الخسارة. المبلػ المعاد تصنٌفه هو الفرق بٌن تكلفة االقتناء )بالصافً من 
بقا اانخفاض فً القٌمة معترؾ بها س دفعات المبلػ األصلً واإلطفاء( والقٌمة العادلة الحالٌة، ناقصا أٌة خسارة

القٌمة وكان  ةللبٌع منخفض ةمتاح لموجودات مالٌةفً الربح أو الخسارة. فً وقت الحق إذا ارتفعت القٌمة العادلة 
ٌمكن أن ٌعزى االرتفاع بشكل موضوعً لحدث ٌقع بعد االعتراؾ بخسارة االنخفاض فً القٌمة ٌتم عندها عكس 

 ٌمة من خالل الربح أو الخسارة أو بدال عن ذلك، من خالل الدخل الشامل اآلخر.خسارة االنخفاض فً الق
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 الشركات المستثمر فٌها التً تتم المحاسبة عنها بطرٌقة حقوق الملكٌة
لكٌة من خالل مقارنة تقاس خسارة انخفاض قٌمة الشركة المستثمر فٌها التً تتم المحاسبة عنها بطرٌقة حقوق الم

المبلػ القابل لالسترداد لالستثمار مع قٌمته الدفترٌة. ٌتم االعتراؾ بخسارة االنخفاض فً القٌمة فً الربح أو 
  الخسارة وٌتم عكسها إذا كان هناك تؽٌر إٌجابً فً التقدٌرات المستخدمة لتحدٌد المبلػ القابل لالسترداد.

 الموجودات غٌر المالٌة 
كل تقرٌر تقوم المجموعة بمراجعة القٌم الدفترٌة للموجودات ؼٌر المالٌة لتحدٌد ما إذا كان هناك أي فً تارٌخ 

مإشر على انخفاض قٌمتها. فً حالة وجود مثل ذلك المإشر عندها ٌتم تقدٌر القٌمة القابلة لالسترداد لذلك 
 األصل. ٌتم اختبار الشهرة سنوٌا من أجل انخفاض القٌمة.

اض القٌمة ٌتم تجمٌع الموجودات معا فً مجموعات موجودات أصؽر تنتج تدفقات نقدٌة داخلة من ألؼراض انخف
االستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبٌر عن التدفقات النقدٌة الداخلة للوحدات المنتجة للنقد 

نقد أو مجموعة الوحدات المنتجة األخرى. الشهرة التً تنشؤ من تجمٌع األعمال ٌتم تخصٌصها للوحدات المنتجة لل
 للنقد التً ٌتوقع لها أن تستفٌد من متالزمات تجمٌع األعمال. 

القٌمة القابلة لالسترداد لموجود أو لوحدة منتجة للنقد هً قٌمته قٌد االستخدام وقٌمته العادلة ناقصا تكالٌؾ البٌع، 
دٌة المستقبلٌة المقدرة مخصومة إلى قٌمتها الحالٌة باستخدام أٌهما أكبر. تستند القٌمة قٌد االستخدام إلى التدفقات النق

معدل الخصم لما قبل الضرٌبة الذي ٌعكس التقٌٌمات السوقٌة الحالٌة للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر المحددة لذلك 
 الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد.

فٌها القٌمة الدفترٌة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد  ٌتم االعتراؾ بخسارة االنخفاض فً القٌمة فً الحالة التً تزٌد
 عن قٌمته القابلة لالسترداد.

ٌتم االعتراؾ بخسائر االنخفاض فً القٌمة فً الربح أو الخسارة. ٌتم تخصٌصها أوال لتخفٌض القٌمة الدفترٌة ألٌة 
دات األخرى فً الوحدة المنتجة للنقد شهرة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفٌض المبالػ الدفترٌة للموجو

 وذلك على أساس التناسب.

ال ٌتم رد خسارة االنخفاض فً القٌمة المتعلقة بالشهرة. بالنسبة للموجودات األخرى ٌتم رد خسارة االنخفاض فً 
مكن تحدٌدها، القٌمة فقط إلى الحد الذي ال تزٌد فٌه القٌمة الدفترٌة للموجود عن القٌمة الدفترٌة التً كان من الم

 بالصافً من اإلهالك واإلطفاء، لو لم ٌتم االعتراؾ بخسارة انخفاض فً القٌمة.

 اإلٌجارات )و(

 تحدٌد ما إذا كان الترتٌب ٌحتوي على إٌجار

 عند إنشاء الترتٌب تقوم المجموعة بتحدٌد ما إذا كان ٌحتوي على إٌجار.

وي على إٌجار تقوم المجموعة بفصل المدفوعات والمقابل فً تارٌخ اإلنشاء أو إعادة تقٌٌم الترتٌب الذي ٌحت
اآلخر المطلوب من قبل الترتٌب ما بٌن تلك التً لإلٌجار واألخرى للعناصر األخرى على أساس قٌمها العادلة 
النسبٌة. فً الحالة التً تتوصل فٌها المجموعة إلى نتٌجة بؤنه لن ٌكون من العملً فصل المدفوعات بصورة 

عن اإلٌجار التموٌلً بها عندها ٌتم االعتراؾ بالموجود والمطلوب بمبلػ ٌعادل القٌمة العادلة للموجود  موثوق بها
ذي الصلة وفً أعقاب ذلك ٌتم تخفٌض المطلوب عند سداد المدفوعات وٌتم االعتراؾ بتكلفة تموٌل مقتطعة من 

 المطلوب باستخدام معدل االقتراض المتزاٌد لدى المجموعة. 
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 )تابع( اإلٌجارات )و( 

 الموجودات المستأجرة

الموجودات التً تحتفظ بها المجموعة تحت اإلٌجار والتً تنقل للمجموعة جمٌع مخاطر وحوافز الملكٌة ٌتم 
ٌمة الحالٌة للحد تصنٌفها كإٌجارات تموٌلٌة. تقاس الموجودات المستؤجرة مبدئٌا بمبلػ ٌعادل قٌمتها العادلة والق

األدنى من مدفوعات اإلٌجار أٌهما أقل. فً أعقاب االعتراؾ المبدئً تتم المحاسبة عن الموجودات وفقا للسٌاسة 
 المحاسبٌة المطبقة على ذلك الموجود.

وال ٌتم االعتراؾ بها فً  تشؽٌلٌةالمحتفظ بها تحت إٌجارات أخرى على أنها إٌجارات ٌتم تصنٌؾ اإلٌجارات 
 .المركز المالً للمجموعة بٌان

 مدفوعات اإلٌجار

المدفوعات التً تتم بموجب إٌجارات تشؽٌلٌة ٌتم االعتراؾ بها فً الربح أو الخسارة بطرٌقة القسط الثابت على 
ٌتم االعتراؾ بحوافز اإلٌجار المستلمة كجزء متمم إلجمالً مصروؾ اإلٌجار على مدى فترة مدى فترة اإلٌجار. 

 اإلٌجار.

األدنى لمدفوعات اإلٌجار التً تتم بموجب إٌجارات تشؽٌلٌة ٌتم تقسٌمها بٌن مصروؾ اإلٌجار وتخفٌض  الحد
االلتزام القائم. ٌتم تخصٌص مصروؾ التموٌل على كل فترة خالل مدة اإلٌجار وذلك إلنتاج معدل دوري ثابت 

 على الرصٌد المتبقً من االلتزام. 

 الموجودات المحتفظ بها للبٌع )ز(

على أنها  ، أو مجموعات االستبعاد التً تشتمل على موجودات ومطلوبات،تم تصنٌؾ الموجودات ؼٌر المتداولةٌ
لو كان من المحتمل على نحو كبٌر أنه سٌتم استردادها بصفة أساسٌة من خالل البٌع بدال عن محتفظ بها للبٌع 

 االستخدام المستمر.

عموما بقٌمتها الدفترٌة وقٌمتها الحالٌة ناقصا تكالٌؾ البٌع، أٌهما هذه الموجودات أو مجموعات االستبعاد تقاس 
أي خسارة انخفاض فً القٌمة ناتجة من مجموعة االستبعاد ٌتم تخصٌصها أوال للشهرة ومن ثم للموجودات أقل. 

ٌة والمطلوبات الباقٌة على أساس التناسب، فٌما عدا أنه ال ٌتم تخصٌص خسارة للمخزون والموجودات المال
وأصول الضرٌبة المإجلة وأصول منافع نهاٌة خدمة الموظفٌن واالستثمارات العقارٌة أو األصول البٌولوجٌة 
والتً ٌستمر قٌاسها وفقا للسٌاسات المحاسبٌة األخرى للمجموعة. ٌتم االعتراؾ بخسائر االنخفاض فً القٌمة عند 

والمكاسب الالحقة عن إعادة القٌاس فً الربح أو  التصنٌؾ المبدئً كمحتفظ بها للبٌع أو محتفظ بها للتوزٌع
 الخسارة.

بمجرد تصنٌفها على أنها محتفظ بها للبٌع ال ٌتم إطفاء الموجودات ؼٌر الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات 
 أو إهالكها ولن تتم المحاسبة بحقوق الملكٌة عن أٌة شركة مستثمر فٌها محاسب عنها بطرٌقة حقوق الملكٌة.

 المخزون )ح(

المصروفات  تشتمل التكلفة على جمٌعحقق أٌهما أقل. القابلة للتالبضاعة على أساس التكلفة أو صافً القٌمة  تقاس
قطع الؽٌار والمواد ٌن وبالنسبة لالحالٌ اوضعهو اموقعهلجعل كل مادة من مواد المخزون فً تكبدها التً تم 

 المتوسط المرجح للتكلفة. مبدأ ذلك إلى ٌستندالكٌمائٌة والمواد المستهلكة 

 بٌعها. المتكبدة فً سبٌلتكالٌؾ ال جمٌعناقصاً لمواد المخزون لبٌع لمقدر لسعر اال هًقابلة للتحقق صافً القٌمة ال

 المخصصات )ط( 

يتُ االعتراف باٌّخصصاث عٕذِا يىىْ ٌذي اٌّجّىعت اٌتزاَ حاٌي )لأىٔي أو استذالٌي( ٔتيجت ٌحذث سابك وِٓ 

 تًّ أْ يُطٍب ِٓ اٌّجّىعت سذاد االٌتزاَ ويّىٓ اٌمياَ بتمذير ِىثىق به ٌميّت ران االٌتزاَ. اٌّح
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 6

 مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن (ي)

 المكافؤة على ٌستند االستحقاق لهذهتقوم المجموعة بتكوٌن مخصص لمكافؤة نهاٌة الخدمة لموظفٌها األجانب. 
أساس آخر راتب للموظؾ ومدة خدمته وإكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. التكالٌؾ المتوقعة لهذه المكافآت 

 تستحق على مدى فترة الخدمة.

بالنسبة للموظفٌن القطرٌٌن تدفع المجموعة مساهمات للهٌئة العامة للتقاعد. تحتسب المساهمة كنسبة مئوٌة من 
 الشركة محددة بهذه المساهمات والتً تدفع عند استحقاقها. مرتبات الموظفٌن. إن التزامات

 خطة المساهمات المحددة -خطة صندوق التقاعد واالحتٌاطً  (ك)

بخصوص التقاعد والمعاشات ٌطلب من المجموعة القٌام بمساهمات فً  4114لعام  46بموجب القانون رقم 
ٌة من رواتب الموظفٌن القطرٌٌن. التزامات برنامج صندوق حكومً للموظفٌن القطرٌٌن محسوبة كنسبة مئو

 المجموعة محدودة بهذه المساهمات والتً ٌتم صرفها عند حلول موعدها. 

 العملٌات المتوقفة )ل( 

العملٌة المتوقفة هً أحد مكونات أعمال المجموعة التً ٌمكن تمٌٌز عملٌاتها وتدفقاتها النقدٌة بوضوح من بقٌة 
 المجموعة والتً:

 عمال رئٌسً منفصل أو منطقة جؽرافٌة للعملٌات.تمثل خط أ 

 .تعتبر جزءاً من خطة منسقة منفصلة الستبعاد خط أعمال رئٌسً منفصل منطقة جؽرافٌة للعملٌات 

 عتبر شركة تابعة مقتناة حصرا بؽرض إعادة بٌعها.ت 

لتً ٌمكن تصنٌفها بموجبها كعملٌة متوقفة عند االستبعاد أو عندما تلبً العملٌة المعاٌٌر االعملٌة ٌحدث تصنٌؾ 
 على أنها محتفظ بها للبٌع.

عندما ٌتم تصنٌؾ عملٌة على أنها عملٌة متوقفة تتم إعادة عرض بٌان الربح أو الخسارة المقارن والدخل الشامل 
 اآلخر وكؤنما أن العملٌة قد توقفت منذ بداٌة سنة المقارنة. 

 اإلٌرادات االعتراف ب (م)

القٌمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سٌتم استالمه وهً تمثل المبالػ المستحقة مقابل بٌع قٌاس اإلٌرادات بٌتم 
بضائع أو تقدٌم خدمات فً إطار النشاط االعتٌادي للمجموعة بالصافً من المواد المرجعة والخصم. تعترؾ 

تدفق أو ٌكون من المحتمل  عندما ٌكون باإلمكان قٌاس مبلػ اإلٌراد بصورة موثوق بهااإلٌرادات بالمجموعة 
وعند الوفاء بمعاٌٌر محددة لكل نشاط من أنشطة المجموعة كما هو وارد أدناه. المنافع االقتصادٌة إلى المجموعة 

 التً تجنٌها المجموعة وفقا لألساس التالً:اإلٌرادات ٌتم االعتراؾ ب
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 6

 )تابع( اإلٌراداتاالعتراف ب )م( 

 ٌاه الكهرباء والم مبٌعات
 تحتسب مبٌعات الكهرباء والماء كإٌرادات وفقاً لشروط االتفاقٌات المتعلقة بها، وهً كالتالً:

  تحتسـب المبٌعات من محطة )رأؾ ب( على أساس النظم المتفق علٌها بٌن كهرماء والشركة والمتعلقة
 .4111ٌونٌو  3 باالتفاقٌة المعتمدة فً

 ( على أساس جدول التعرفة المدرجة فً اتفاقٌة شراء الطاقة مع كهرماء.3بٌعات من )رأؾ ب/تحتسب الم 

  وفقاً لشروط اتفاقٌة شراء الطاقة سوبر تحتسب المبٌعات من محطات )رأؾ أ( والسٌلٌه وجنوب الدوحة
 والماء مع كهرماء.

 /ة والماء مع كهرماء.( وفقاً لشروط اتفاقٌة شراء الطاق3تحتسب المبٌعات من محطات )رأؾ أ 

 .تحتسب المبٌعات من محطة دخان لتحلٌة المٌاه وفقاً التفاقٌة شراء الماء الموقعة مع قطر للبترول 

  ( وفقاً لشروط اتفاقٌة شراء الطاقة والماء مع كهرماء.4من محطة )رأؾ ب/ المبٌعاتتحتسب 

 األرباح الموزعة إٌرادات

 .المدفوعاتستالم ال المساهمستحقاق اد ستثمارات عنمن اال إٌرادات األرباح الموزعةب ٌتم االعتراؾ

 إٌرادات الفائدة

على األساس الزمنً بالرجوع إلى المبلػ األصلً القائم وبمعدل الفائدة الفعلً المطبق وهو إٌرادات الفوائد  تستحق
ر اإلنتاجً المقدر للموجود معدل الفائدة الذي ٌخصم بالضبط المقبوضات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة من خالل العم

 إلى صافً القٌمة الدفترٌة لذلك الموجود عند االعتراؾ المبدئً.المالً 

 رأس المال )ن(

 ٌتم تصنٌؾ األسهم العادٌة كحقوق ملكٌة.

 توزٌع األرباح على مساهمً الشركة )س(

موحدة للشركة فً السنة التً ٌتم االعتراؾ بتوزٌع األرباح على مساهمً الشركة كمطلوب فً البٌانات المالٌة ال
 ٌتم فٌها اعتماد توزٌعات األرباح من قبل مساهمً الشركة.
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 ممتلكات وآالت ومعدات 7
 

 (3) مرافق إنتاج

أثاث  

وتجهٌزات 

ومعدات 

 مكتبٌة

 

 سٌارات

 

تكالٌف 

 الفحص

 (4) "ج"

 

قطع غٌار 

 رأسمالٌة

 

 أعمال رأسمالٌة 

 (7) قٌد التنفٌذ

 

 جمالًاإل

              التكلفة

 1;783.7.:  ;3:8.73  71.6:9  319.:47  8.746  6;46.9  ;157.37.: 4135ٌناٌر  3فً 
 985.388  5;:.895  -  6.834:  ::  976  ;3:.5 إضافات

 (7.561)  -  -  -  -  -  (7.561) تحوٌالت/ إعادة تصنٌؾ 
 (:74.89)  -  -  (71.576)  (79)  (9)  (4.481) إستبعادات

 :6488695;  816634:  7166:9  46587;4  86777  476763  :6153659: 4136 ٌناٌر 3/ 4135 دٌسمبر 53 فً
 9496164  84:6541  -  86345;  36161  35;  868 إضافات

 (986635)  -  -  (;97683)  (1;9)  (6)  - استبعادات

 396589;6;  6954::366  7166:9  ;5346:8  86:17  486671  61546146: 4136دٌسمبر  53فً 

              

              المتراكم هالكاإل

 35.556:.5  -  35.688  3:4.615  5.744  41.613  5.764;5.7  4135ٌناٌر  3فً 
 673.757  -  4.573  67.947  3.538  ;3.98  611.596 (5) هالكاإل

 (74.895)  -  -  (71.575)  (79)  (5)  (4.481) إستبعادات 

 8;6.434.3  -  39:.37  399.997  6.9:3  44.389  3.878;;.5 4136 ٌناٌر 3/ 4135 دٌسمبر 53فً 
 6756187  -  :4674  6;7469  36384  8;367  7:;66;5 (5) هالكاإل

 (9864:3)  -  -  (75,619)  (883)  (3)  - استبعادات

 1:;6::667  -  3:6567  376.520  764:4  45.984  665:86863 4136دٌسمبر  53فً 

              

              صافً القٌمة الدفترٌة:

 761766764  816634:  566891  1;33667  36996  56596  6944;6615 4135دٌسمبر  53فً 

 7054:05:9  0954::306  540364  ;3;3790  30745  ::408  5086705:5 4136دٌسمبر  53فً 



 شركة الكهرباء والماء القطرٌة )ش.م.ق.(

  إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
 بآالؾ الرٌاالت القطرٌة 4136دٌسمبر  53للسنة المنتهٌة فً 

 

26 

 (ابعومعدات )تت ممتلكات وآال 7

 مرافق اإلنتاج (3)
تحولت الملكٌة القانونٌة لمحطات رأس أبو فنطاس "أ" )رأؾ أ( ومحطات تولٌد الطاقة )الوجبة والسٌلٌه  (أ )

وجنوب الدوحة( إلى الشركة عند توقٌع اتفاقٌة اإلستحواذ مع كهرماء. وفقاً لشروط هذه االتفاقٌة ال 
 .ٌها حتى تسدد قٌمة البٌع بالكاملأو التصرؾ ف تستطٌع الشركة بٌع أي من هذه المحطات

سنة  71األرض التً تقع علٌها محطة )رأؾ ب( مإجرة للشركة من قبل الحكومة بدون مقابل لمدة  (ب )
 .4113لسنة  46وذلك بموجب المرسوم األمٌري رقم  1;;3ٌولٌو  7اعتباراً من 

رأؾ أ( ام األرض التً تقع علٌها محطة )لم ٌصدر حتى اآلن مرسوم أمٌري ٌمنح الشركة امتٌازاً الستخد (ج )
 .ومحطات األقمار الصناعٌة

ر للبترول لمدة األرض التً تقع علٌها محطة دخان لتحلٌة المٌاه تم تؤجٌرها للشركة من قبل مإسسة قط (د )
 المحطة.على ستحواذ االسنة من تارٌخ  47

 تكالٌف الفحص "ج" (4)
لبرنامج الفحص والصٌانة "ج" تتم رسملتها تحت تكالٌؾ الفحص  التكالٌـؾ المتكبـدة على مرافق اإلنتاج وفقاً 

سنوات. التكالٌؾ المتكبدة على  7-5"ج". ترسمل هذه التكالٌؾ وتحتسب كموجودات مستقلة بعمر إنتاجً تقدٌري 
ل فحص "ج" قٌد التنفٌذ ٌتم إدراجها ضمن أعمال رأسمالٌة قٌد التنفٌذ. عند إكمال أعمال الفحص والصٌانة ترسم

 هذه التكالٌؾ تحت تكالٌؾ الفحص "ج".

 تً:فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد كاآلالسنوي هالك تم توزٌع اإل (5)
 4136  4135 
    

 983.;66  .673.21 (48تكالٌؾ المبٌعات )إٌضاح رقم 

 3.996  ;3676 (:4مصروفات عمومٌة وإدارٌة )إٌضاح رقم 

 6750187  673.757 

 لتدفقات النقدٌة الموحد كانت متحصالت استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات تشتمل على: فً بٌان ا (6)

 4136  4135 
    

 7  ;34 القٌمة الدفترٌة

 37  538 ربح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 41  667 متحصالت استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

فة أساسٌة على مشروع قٌد التنفٌذ ٌتعلق بإنشاء مكاتب جدٌدة للشركة فً تشتمل األعمال الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ بص (7)
 لوسٌل، الدوحة، قطر.  

 شهرةالو ملموسةالموجودات غٌر ال 8
قامت الشركة بتحدٌد وتسجٌل الموجودات ؼٌر الملموسة ذات األعمار  8/4نتٌجة للمعاملة المذكورة فً اإلٌضاح 

 التالٌة:اإلنتاجٌة المحددة 
 4136  4135 
    

 76744;  6774;: (3)ملموسة موجودات ؼٌر 
 516:35  516:35 (4شهرة )

 3486557  341.587 الرصٌد فً نهاٌة السنة

 ملموسةالموجودات غٌر ال (3)
 4136  4135 
    

 4;31366  76744; ٌناٌر 3فً 
 (91;76)  (91;76) (:4إطفاء )إٌضاح 

 76744;  6774;: دٌسمبر 53فً 

وهً شركة تابعة بٌن شركة رأس لفان للطاقة، التً تم الدخول فٌها المبلػ اتفاقٌة شراء الطاقة والماء  ٌمثل هذا
 عام. 47لمدة من قبل الشركة التابعة إلى كهرماء إلمداد الطاقة ومٌاه الشرب مملوكة بالكامل للشركة وكهرماء 
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 وشهرة )تابع( موجودات غٌر ملموسة 8

 الشهرة (4)

 ستحواذ على شركة رأس لفان للطاقة المحدودة )ش.م.ق(الا - 0202ذ خالل ستحوااال )أ(

% إضافٌة من أسهم التصوٌت فً شركة 77ستحوذت الشركة ) "المستحوذ" ( على ا 4131أكتوبر  41فً 
%. تعمل شركة 1:مما زاد من مساهمة الشركة إلى راس لفان للطاقة المحدودة )ش.م.ق( ) "المستحوذ علٌها" ( 

فان للطاقة المحدودة )ش.م.ق( فً تطوٌر وتملك وتشؽٌل وصٌانة محطة كهرباء وتحلٌة مٌاه فً قطر. رأس ل
 ستحواذ المحاسبٌة. ستحواذ باستخدام طرٌقة االاالالمحاسبة عن  تتم

 المستحوذ علٌها بالقٌمة العادلة.الشركة مسٌطرة فً الؼٌر المساهمة ٌم ٌتقأن تقوم بالمجموعة  اختارت

الدفترٌة للموجودات والمطلوبات المحددة التابعة لشركة رأس لفان للطاقة المحدودة المبالػ القٌم العادلة وفٌما ٌلً 
 ستحواذ:)ش.م.ق( كما هً فً تارٌخ اال

 القٌم الدفترٌة  القٌم العادلة  

    الموجودات
 -  3;363.9 تفاقٌة شراء الطاقة والماء"ا" –الموجودات ؼٌر الملموسة 

 787  787 دات ومعآالت 
 ::4.481.4  ::4.481.4 إٌجار تموٌلً مدٌن

 315.933  315.933 مدفوعة مقدماً  مصروفاتذمم مدٌنة و
 4;9.9;  4;9.9; النقدما ٌعادل النقد و

 4.816.369  4.684.578 

    المطلوبات

 6.443;3.4  6.443;3.4 قروض وتسهٌالت تحمل فوائد
 9.136;  9.136; ذمم دائنة ومستحقات

 3.5;3.457  3.5;3.457 

 3.193.343  34;.3.434 إجمالً صافً الموجودات المحددة

    تفاصٌل القٌمة المعّدلة
   34;.3.434 القٌمة العادلة لصافً الموجودات المحددة المستحوذ علٌها

  3.193.343 : القٌمة الدفترٌة لصافً الموجودات المحددةخصمٌ

  3;363.9 القٌمة المعّدلة 

  احتساب الشهرة
 

  36;.9;8 القٌمة العادلة للمقابل المالً المحول للحصص المسٌطرة
  464.7:5 القٌمة العادلة لحصص األقلٌة الؽٌر مسٌطرة

  :515.44 القٌمة العادلة للحصص المملوكة مسبقاً 

  3.465.947 قابلالم إجمالً

  ٌخصم:
 

المعترؾ بها سابقاً من قبل  القٌمة العادلة لصافً الموجودات المحددة
 3.193.343 المستحوذ

 

  3;363.9 الموجودات ؼٌر الملموسة ؼٌر معترؾ بها مسبقاً من قبل المستحوذ علٌها

  34;.3.434 دٌحدقابلة للتصافً الموجودات الإجمالً 

  35:.51 ستحواذالشهرة الناتجة عن اال

  ستحواذ:عند االالخارجة صافً التدفقات النقدٌة 
 

  4;9.9; صافً النقد المستحوذ علٌه من شركة تابعة
  (36;.9;8) النقد المدفوع

 (811.344)  
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 وشهرة )تابع( موجودات غٌر ملموسة 8

 الشهرة )تابع( (4)

 )تابع( ستحواذ على شركة رأس لفان للطاقة المحدودة )ش.م.ق(الا - 0202ستحواذ خالل اال )أ(

   ة مسبقاً:القٌمة العادلة للحصص المملوك

  489.9:3 بقاً االمملوكة سمساهمات القٌمة الدفترٌة لل
  57.669 ستبعاد المفترضأرباح قٌمة عادلة محققة من اال

 515.44:  

ملٌون  766 ستحواذ ساهمت شركة رأس لفان للطاقة المحدودة )ش.م.ق( فً أرباح المجموعة بمبلػمنذ تارٌخ اال
 (.4135فً للسنة المنتهٌة  يملٌون لاير قطر 584لاير قطري )

 ستحواذ على شركة رأس لفان للتشغٌل المحدودة )ذ.م.م(اال )ب(
% إضافٌة من أسهم التصوٌت فً شركة 91ستحوذت الشركة ) "المستحوذ" ( على ا 4131أكتوبر  41فً 

ان للتشؽٌل %. تعمل شركة رأس لف311تملك مما نتج عنه رأس لفان للتشؽٌل )ذ.م.م( ) "المستحوذ علٌها" ( 
حتساب اء وتحلٌة المٌاه فً قطر. لقد تم )ذ.م.م( فً إدارة وتشؽٌل وصٌانة وتطوٌر محطات إنتاج الكهربا

 ستحواذ المحاسبٌة.ستحواذ باستخدام طرٌقة االاال

رٌخ الدفترٌة للموجودات والمطلوبات المحددة بشركة رأس لفان للتشؽٌل )ذ.م.م( فً تاالقٌم العادلة و فٌما ٌلً القٌم
 ستحواذ:اال
 القٌمة الدفترٌة  القٌم العادلة  

    الموجودات
 11:.4  11:.4 ومعدات  آالت

 ;53.91  ;53.91 المخزون
 56.851  56.851 مدفوعة مقدماً مصروفات ذمم مدٌنة و

 339.879  339.879 النقدما ٌعادل النقد و

 3:8.9;8  3:8.9;8 

    المطلوبات
 8.763  8.763 ٌنت الموظفآمكاف

 94;.56  94;.56 ذمم دائنة ومستحقات
 63.735  63.735 

 367.4:5  367.4:5 إجمالً صافً الموجودات المحددة
   

  :;313.8 القٌمة العادلة للمقابل المحول للحصص المسٌطرة
  65.7:7 القٌمة العادلة للحصص المملوكة مسبقاً 

  367.4:5  المقابل إجمالً
   

   ٌطرح:
قٌمة العادلة لصافً الموجودات المحددة المعترؾ بها سابقاً من قبل ال

 367.4:5 المستحوذ
 

  367.4:5 إجمالً صافً الموجودات المحددة

  - الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ
   

   صافً التدفقات النقدٌة الناتجة عند اإلستحواذ:
  339.879 صافً النقد المستحوذ علٌه من شركة تابعة

  (:;313.8) لنقد المدفوعا

 37.;7;  
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 شقٌقةستثمارات فً شركات ا 9

 :الشقٌقةفً الشركات التالٌة ستثمارات لدى الشركة اال

 4135  4136 الملكٌة بلد التؤسٌس 
      

 -  3886815 %37 ُعمان (iشركة فٌنٌكس للطاقة )س.أ.ع.ك( )
شركة فٌنٌكس للصٌانة والعملٌات 

 74: %37 نُعما (ii)ذ.م.م( )
 

697 
 3376134  3346445 %;:.:5 جزر كاٌمان (iiiإٌه إي إس الواحة المحدودة )

   49;089:  33766:9 

 كما ٌلً: شقٌقةالحركة فً استثمار المجموعة فً الشركات ال

 4136  4135 

    

 8;33667  33766:9 ٌناٌر 3فً 

 -  4196484 ات مدفوعةاستثمار

 (1;:56)  (766118) دخل الشامل اآلخرحصة من الخسارة فً ال

 669:3  57;316 حصة من الربح وصافً توزٌعات األرباح المستلمة

 33766:9  :089;49 دٌسمبر  53فً 

متالك وتشؽٌل والحفاظ على الكفاءة العالٌة لمحطة تولٌد طاقة بالؽاز افً تصمٌم وبناء وشركة التعمل  (3)
 والواقعة فً صور فً سلطنة ُعمان. واط كحد أدنى،مٌجا 4111الناري بقدرة 

 شركة على توفٌر خدمات الصٌانة والتشؽٌل لمشروع الشركة وفقاً لعقد الصٌانة والتشؽٌل.التعمل  (4)

استراكشر فاند المحدودة، شركة تم رإنف IDBدخلت الشركة فً اتفاقٌة مع شركة  4134فبراٌر  :بتارٌخ  (5)
الواحة المحدودة، شركة تم  AESمن أسهم شركة  %;:.:5تؤسٌسها فً مملكة البحرٌن، وذلك لشراء 

األردنٌة القابضة،  AES% من شركة 81الواحة المحدودة  AESتؤسٌسها فً جزر كاٌمان. تملك شركة 
شركة تم تؤسٌسها فً جزر كاٌمان، وهً شركة مشروع مشترك مع مٌتسوي وشركاه الٌابانٌة والتً بدورها 

 لؽاز المركبة والتً أطلقت محطة كهرباء فً المناخر باألردن. مٌجاوات بنظام دورة ا 591تملك وتدٌر

 للمجموعة: شقٌقةفٌما ٌلً ملخص للمعلومات المالٌة المتعلقة بالشركات ال

 4136  4135 

    
 8.696.743  ;;9613464 إجمالً الموجودات
 (8.678.638)  7697365:5 إجمالً المطلوبات

 317.:3  38;364816 صافً الموجودات

 81.373  :445689 الشقٌقةحصة الشركة من صافً موجودات الشركات 

 36:.313  1;;696 إجمالً اإلٌرادات

 7.5:7;  71:.355 إجمالً ربح السنة

 5;;.:3  4:6137 الشقٌقةحصة الشركة من ربح الشركات 

 (1;:56)  (766118) خراآل الشامل لخدحصة الشركة من ال
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 المشروع المشترك االستثمارات فً شركات :

 لدى المجموعة االستثمارات التالٌة فً المشارٌع المشتركة:

 4135  4136 نسبة الملكٌة بلد التؤسٌس 

      
 554.:57  58964:9 %77 قطر شركة قطر للطاقة )ش.م.ق(

 -  - %61 قطر (3) شركة مسٌعٌد للطاقة المحدودة
 348.735  - %67 قطر (3) شركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة

 111.;43  6974;;463 %81 قطر  شركة نبراس للطاقة )ش.م.ق(

   40789015;  915.:67 

فٌما عدا نبراس للطاقة ش.م.ق تقوم شركات المشارٌع المشتركة األخرى بمزاولة إنتاج الطاقة والمٌاه. تم تؤسٌس 
لة قطر وٌتوقع أن تدخل حٌز التشؽٌل خالل نبراس للطاقة ش.م.ق لالستثمار فً مشارٌع الكهرباء والمٌاه خارج دو

 .4136الربع األخٌر من عام 

الدفترٌة لالستثمار إلى الصفر بسبب االعتراؾ بإجمالً خسائر شاملة من المشارٌع  تم تخفٌض القٌم (3)
 المشتركة. 

 الحركة فً استثمار المجموعة فً المشارٌع المشتركة كما ٌلً: 

 4136  4135 

    
 8;46963  9156:67 ٌناٌر 3فً 

 6111;43  936111;36 مدفوعة استثمارات
 3896359  (36957:) الشامل اآلخرفً الدخل  خسارة(ال)حصة من 
 916734  (486193) الربح وصافً توزٌعات األرباح المستلمة)الخسارة(/ حصة من 

 9156:67  ;40789015 دٌسمبر  53فً 

بالػ المعروضة فً البٌانات المالٌة لشركات المشروع المشترك التً أعدت لمل فٌما ٌلً ملخص للمعلومات المالٌة
 وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة.  

 4136  4135 

    
 54.769:.4  96489;63: الموجودات المتداولة

 44.195.418  7;8864;6;4 الموجودات ؼٌر المتداولة
 (6.498.715)  (116933;6;) المطلوبات المتداولة

 (:91.:41.15)  (586:56;486) المطلوبات ؼٌر المتداولة

 365486139  7;1.764 

 114.:56  9;3634:64 حصة الشركة من صافً موجودات شركات المشروع المشترك
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 )تابع( االستثمارات فً شركات المشروع المشترك :

 4136  4135 
    

 ;31.;5.97  436395;56 المبٌعات
 (3.943.957)  (3;68;4;36) مبٌعاتتكالٌؾ ال

 ;:77.3  ;:9464 إٌرادات أخرى 
 (:93.76)  (:85667) المصروفات العمومٌة واإلدارٌة

 (3.3:6.413)  (;36367694) تكالٌؾ تموٌل 

 36:.58:  7667:6: سنةربح ال

 66:.:59  5;467;5  حصة الشركة من أرباح شركات المشروع المشترك

 389.359  36957: خرالشامل اآل لدخلاحصة الشركة من 

 متاحة للبٌع موجودات مالٌة ;
 4136  4135 
    

 :646657  6766368 ٌناٌر 3فً 
 (436575)  - (3) استبعادات

 73.363  536444 محول للدخل الشامل اآلخر صافً التؽٌر فً القٌمة العادلة

 6766368  :6:7058 دٌسمبر 53كما فً 

 ات النقدٌة المتحصالت من استبعاد الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع تشتمل على:فً بٌان التدفق (3)
 4136  4135 
    

 436575  - استبعادات 
 656897  - موجودات مالٌة متاحة للبٌع استبعاد الربح من

 :87614  - المتحصالت من بٌع الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع

ألؾ لاير قطري فً  7;4366ألؾ لاير قطري ) 466978وزٌعات أرباح بمبلػ خالل السنة كان هناك إٌراد ت
( من الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع وقد تم إدراجه ضمن "اإلٌرادات األخرى" فً الربح أو 4135سنة 

 (.49الخسارة )إٌضاح 

 .جمٌع الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع تشتمل على أوراق مالٌة مدرجة فً بورصة قطر

 القٌمة العادلة ألسهم حقوق الملكٌة المدرجة ٌتم تحدٌدها بالرجوع إلى عروض األسعار المنشورة فً سوق نشطة

 إٌجارات تموٌلٌة مدٌنة 31

شركة رأس لفان للطاقة المحـدودة من تمثل اإلٌجارات التموٌلٌة المدٌنة حصة الشركة من اإلٌجارات المدٌنة 
ما "تحدٌد ( 6الدولٌة للتقارٌر المالٌة رقم )المعاٌٌر  مجلس تفسٌراتعة تفسٌر التاب ة)ش.م.ق(. لقد طبقت الشرك

وذلك فً  4118ٌناٌر  3والذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من  إٌجارات"ٌشتمل على  إذا كان الترتٌب
 هستخداماب الشركة التابعةقامت معدل الخصم الذي مرافق اإلنتاج التً قامت بتشٌٌدها بنفسها. عن المحاسبة 

، لم تكن اإلٌجارات التموٌلٌة المدٌنة متؤخرة . كما فً تارٌخ البٌانات المالٌة%;;.;% إلى 9.7بٌن ما تراوح ٌ
 .منخفضةأو 

 4136  4135 
    

 5.485.789  766578;46 ةالمدٌنالذمم إجمالً  -إٌجارات تموٌلٌة 
 (3.571.855)  (6518;3639) إٌرادات تموٌلٌة ؼٌر مكتسبة

 56;.34;.3  309970171 لقٌمة الحالٌة للحد األدنى لإلٌجارات المدٌنةا
    

    :ًمصنفة فً بٌان المركز المالً الموحد كالتال

 6::.359  ;8;3590 الجزء المتداول

 3.997.171  3085901:3 الجزء ؼٌر المتداول
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 موجودات غٌر متداولة أخرى 33
 4136  4135 
    

 38.933  - من مشروع مشتركدٌن ثانوي مستحق 
 47.663  456953 (3)موجودات ؼٌر متداولة أخرى 

 450953  64.374 

لشركة رأس لفان للخدمات  4131خرى المبالػ المدفوعة فً أكتوبر األمتداولة الموجودات ؼٌر التمثل  (3)
شركة رأس لفان للخدمات تفاقٌة الخدمات الفنٌة بٌن لتزامات وفقاً الللحصول على الحقوق والمنافع واال

ملٌون رٌـال قطري  37:.45رأس لفان للتشؽٌل )ذ.م.م(. كان المبلػ المبدئً  أٌه أي إس وشركة
 وهو ملٌون رٌـال قطري. ٌتم إطفاء المبلػ المتبقً 9::.7مبلػ  4133واستلمت الشركة خالل سنة 

 سنة. ;3ملٌون رٌـال قطري على مدى فترة  :4;396

مع شركة جنرال إلكترٌك العالمٌة وشركة  4118أكتوبر  43فً ٌوم خدمات تعاقدٌة تفاقٌة اوقعت الشركة كما 
، تم توقٌع 4135أبرٌل  46فً . 4لصٌانة معدات فً محطات الطاقة والماء فً راؾ ب/الؽٌار جً إي لقطع 

لرسوم المتؽٌرة تعدٌل على االتفاقٌة المذكورة أعاله بٌن األطراؾ وبموجبه حصلت الشركة على تخفٌضها فً ا
ٌتم إطفاء هذا المبلػ على فترة  .رٌـال قطري( ملٌون ;316ملٌون دوالر أمرٌكً ) 5فً مقابل دفعة مقدمة قٌمتها 

  المنفعة أي حتى انتهاء فترة اتفاقٌة الخدمات التعاقدٌة.

 :الحساب كما ٌلً علىالحركة كانت 
 4136  4135 

    
 31:.37  476663 الرصٌد فً بداٌة السنة

 57;.31  - المستلمةالمبلػ 
 (3.516)  (36931) اإلطفاء خالل السنة

 450953  47.663 

 لبٌعلبه أصل محتفظ  34

المإسسة  من 4115ٌناٌر  3اقتنتها الشركة فً والتً  4137سنة ستبعاد محطة الوجبة خالل االشركة  تنوي
محطة  منعملٌات التشؽٌلٌة إلنتاج الطاقة الإٌقاؾ العامة القطرٌة للكهرباء والماء )كهرماء(. قامت الشركة ب

بلؽت القٌمة الدفترٌة لمحطة الوجبة فً ، وفقاً للتعلٌمات الواردة من حكومة دولة قطر. 4131الوجبة خالل عام 
ملٌون لاير قطري وقد اعتبرت على أنها قد انخفضت قٌمتها من قبل مجلس اإلدارة خالل السنة  :6;4ذلك الوقت 

 (.:4)إٌضاح 

 المخزون  35

  4136  4135 

    

 ;8657;6  53;6576 قطع ؼٌار
 (85;4496)  (83;4686) (3مخصص البضاعة بطٌئة الحركة )

 3::0;91  48:65;8 
 66133  46:69 مواد كٌماوٌة

 ;5646  56393 مواد استهالكٌة

 3;60;::  4976878 

 الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة9 (0)
 4136  4135 

    

 8;41961  85;4496 ٌناٌر 3فً 
 416:89  :;;3:6 مضاؾ إلى المخصص خالل السنة

 85;4496  83;4680 دٌسمبر 53فً 

 



 شركة الكهرباء والماء القطرٌة )ش.م.ق.(

  إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
 بآالؾ الرٌاالت القطرٌة 4136دٌسمبر  53للسنة المنتهٌة فً 

 

33 

 تجارٌة وأخرى مدٌنةذمم  36

 4136  4135 

    

 ;836.76  864.966 (3ذمم تجارٌة مدٌنة )

 (375.968)  (49;.375) (4) ناقصا: مخصص خسارة انخفاض قٌمة الذمم التجارٌة المدٌنة

 6::6:39  6816:15 
 3466853  ;85634 مصروفات مدفوعة مقدماً 

 7:76656  68;7730 المجموع

 كما ٌلً:كانت  4136 دٌسمبر 53أعمار أرصدة الذمم التجارٌة المدٌنة كما فً  (3)

 نخفضة القٌمةغٌر المتأخرة وغٌر الم الذمم التجارٌة المدٌنةأعمار 

 4136  4135 

    

 ;7;.;67  6:39::6 ٌوماً  81أقل من 

 منخفضة القٌمةغٌر لكنها المتأخرة و الذمم التجارٌة المدٌنةأعمار 

 4136  4135 

    
 -  - ٌوما 83-341

 66:  - ٌوما 343-3:1
 -  - ٌوما 3:3-587

 66:  - اإلجمالً

 المنخفضة القٌمةالمتأخرة و الذمم التجارٌة المدٌنةأعمار 

 4136  4135 

    

 375.968  49;.375 ٌوما 587أكثر من 
 

 الحركة فً مخصص الذمم التجارٌة واألخرى المدٌنة كما ٌلً: (4) 

 4136  4135 

    

 3756968  375.968 ٌناٌر 3فً 
 -  3:3 (:4مخصص مكون )إٌضاح 

 3756968  49;3756 دٌسمبر 53فً 
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 نقدالنقد وما ٌعادل ال 37

 4136  4135 

    

 :68.:3.56  ;36613699 ودائع بنكٌة بالعملة المحلٌة
 599.199  3866539 ودائع بنكٌة بالعمالت األجنبٌة

 47  ;78643 نقد فً الصندوق 

 3.947.791  308440537 المجموع

 %3697 % إلى1.34سنوٌاً ) %3.97إلى % 1.34الفعلً على الودائع أعاله ٌتراوح ما بٌن الفائدة معّدل 
 (.4135 فً سنة

 رأس المال 38

 4136  4135 

    المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
دٌسمبر  53سهم فً  31161116111سهم ) 33161116111

 303110111 رٌاالت قطرٌة للسهم 31( قٌمة 4135
 

361116111 

 

 4135دٌسمبر  53  4136دٌسمبر  53 

 

عدد األسهم 

  ألف لاير قطري  )باأللف(
 عدد األسهم

 ألؾ لاير قطري  )باأللؾ(

        

 361116111  3116111  301110111  3110111 فً بداٌة الفترة

 -  -  3110111  310111 (3إصدار أسهم مجانٌة )

 361116111  3116111  303110111  3310111 فً نهاٌة الفترة

أسهم  31سهم لكل  3( بواقع قامت الشركة بإصدار أسهم مجانٌة )أسهم عادٌة 4136فبراٌر  49بتارٌخ  (3)
ٌحملها حاملو األسهم العادٌة بعد الحصول على موافقة المساهمٌن فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة 

 .4135دٌسمبر  53وذلك عن السنة المنتهٌة فً  4136فبراٌر  47الذي عقد بتارٌخ 

 الحتٌاطً القانونً 39

والنظام األساسً للشركة، ٌجب تحوٌل ما ال ٌقل  4114( لسنة 7رقم )وفقاً لقانون الشركات التجارٌة القطري 
% من 71% من صافً األرباح كل سنة إلى حساب االحتٌاطً القانونً حتى ٌعادل رصٌد االحتٌاطً 31عن 

حتٌاطً القانونً حٌث أصبح رصٌد رأس المال المدفوع. قررت الشركة إٌقاؾ التحوٌالت السنوٌة إلى حساب اال
 % من رأس المال المدفوع.71طً ٌعادل حتٌااال

 هذا االحتٌاطً ؼٌر قابل للتوزٌع إال فً الحاالت المنصوص علٌها فً القانون أعاله والنظام األساسً للشركة.

 االحتٌاطً العام :3

وفقاً للنظام األساسً للشركـة ٌجوز للجمعٌة العامة أن تخصص جزءاً من صافً األرباح لالحتٌاطً العام. ال 
جد قٌود على توزٌع هذا االحتٌاطً، وحسب قرار الجمعٌة العامة ٌبقى هذا الرصٌد ألعمال التطوٌر المستقبلٌة ٌو

 للشركة.
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 بنكٌةالقروض ال ;3
 4136  4135 
    

 ;8645;365  ;:68;3656 (3القرض )
 38;9936  9516558 (4القرض )
 5:76344  5866599 (5القرض )
 53.889:  :857631 (6القرض )
 :;7866  3476975 (7القرض )
 ;494615  5:6481: (8القرض )
 -  56711;361 (9القرض )

 763596145  5693566:3 
 (6588;5)  (;59664) : تكالٌؾ ترتٌب التموٌل خصمٌ

 701;;07;6  568966337 

ٌقوم بدور وكٌل  الشركة فً اتفاقٌة ائتمانٌة مع بنك طوكٌو مٌتسوبٌشً ٌو اؾ جٌه المحدودة الذيدخلت  (0)
ملٌون رٌـال  ;3,98ملٌون دوالر أمرٌكً ) 6:7.7تسهٌالت وضامن خارجً لتسهٌالت ائتمانٌة بمبلػ 

 المطلوببلػ إجمالً المبلػ  4136دٌسمبر  53(. كما فً 4قطري( وذلك لتموٌل بناء محطة )رأؾ ب/
ملٌون  8;3.5 أوأمرٌكً ملٌون دوالر  5:5) ملٌون لاير قطري 36571أو ملٌون دوالر أمرٌكً  591

% سنوٌاً كما 3687% إلى 1677(. تحتسب الفوائد بسعر لٌبور + 4135دٌسمبر  53كما فً لاير قطري 
فً االتفاقٌة االئتمانٌة. ٌستحق سداد القرض بؤقساط نصؾ سنوٌة ابتداء من التارٌخ الفعلً للقرض  هو محدد

 بعد تارٌخ االنتهاء المخطط له. أي ستة أشهر من التارٌخ الفعلً للقرض أو عشرة أشهر

(. هذا القرض 3دخلت الشركة فً اتفاقٌة تسهٌالت مع مجموعة من البنوك لتموٌل مرافق محطة )رأؾ أ/  (1)
%. 3.17% إلى 1.81+ هامش بٌن  ملٌون دوالر أمرٌكً ٌحمل فوائد بسعر لٌبور 4.::4البالػ قٌمته 

ملٌون لاير  951أو ملٌون دوالر أمرٌكً  411ب المبلػ المطلوبلػ إجمالً  4136دٌسمبر  53كما فً 
( وٌستحق سداد القرض على 4135فً  ملٌون رٌـال قطري 994 أو ملٌون دوالر أمرٌكً 434) قطري

وبنسبة سداد محددة مسبقاً تحتسب مقابل المبلػ األصلً  4131ٌونٌو  51فً  بدأتأقساط نصؾ سنوٌة 
 ر فٌها. القائم المتبقً فً نهاٌة الفترة الذي ٌتوف

ملٌون دوالر أمرٌكً إلنشاء  366.3استصناع بمبلػ  فً صٌؽةدخلت الشركة فً اتفاقٌة تموٌل إسالمً  (2)
(. كما 3ثالث وحدات تحلٌة مٌاه من عدة مراحل وتشكل الوحدات جزء من محطة تحلٌة كاملة فً )رأؾ أ/

 لاير قطريملٌون  586أو  ملٌون دوالر أمرٌكً 311المطلوب بلػ إجمالً المبلػ  4136دٌسمبر  53فً 
 (.4135فً  ملٌون رٌـال قطري 5:7 أوً ملٌون دوالر أمرٌك 318)

مثل حٌث ٌتسهٌالت قرض للشركة التابعة وهً شركة رأس لفان للطاقة المحدودة )ش.م.ق( هذا المبلػ ٌمثل  (3)
ملٌون  767 لقرض طوٌل األجل بقٌمة 4113نوفمبر  41تفاقٌة ائتمانٌة مع مجموعة من البنوك بتارٌخ ا

ملٌون دوالر أمرٌكً. ٌحمل القرض فوائد باألسعار  49.47دوالر أمرٌكً وقرض إحتٌاطى بقٌمة 
مع آخر قسط ٌستحق فً ماٌو  4116بتداء من نوفمبر االتجارٌة وٌستحق السداد وفقاً لجدول محدد للسداد 

لفان للطاقة  قامت شركة رأس ً. هذا القرض ألجل مضمون برهن على مرافق المصنع الت;413
 المحدودة )ش.م.ق( ببنائها على أرض مستؤجرة من قطر للبترول.

(. هذا القرض ألجل 4دخلت الشركة فً اتفاقٌة تسهٌالت مع بنك قطر الوطنً لتموٌل بناء محطة )رأؾ أ/ (4)
 53%. كما فً 3697 هامش بنسبةملٌون دوالر أمرٌكً ٌحمل فوائد بسعر لٌبور+  3:1 البالػ قٌمته

ملٌون لاير قطري  348أو ملٌون دوالر أمرٌكً  5667 المسحوبالمبلػ بلػ إجمالً  4136دٌسمبر 
ٌستحق سداد القرض بؤقساط ربع ( 4135فً  ملٌون رٌـال قطري 78 أوملٌون دوالر أمرٌكً  3767)

 .4138ٌونٌو وسنوٌة تبدأ بعد ستة أشهر من تارٌخ االنتهاء من بناء المحطة 

 لبناء محطةملٌون دوالر أمرٌكً  491تموٌل إسالمً بشكل استصناع بمبلػ دخلت الشركة فً اتفاقٌة  (5)
 :5:أو  ًملٌون دوالر أمرٌك 451بلػ إجمالً المبلػ المسحوب  4136دٌسمبر  53(. كما فً 4)رأؾ أ/

 (.4135ملٌون لاير قطري فً سنة  494ملٌون دوالر أمرٌكً أو  97) ملٌون رٌـال قطري
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 ()تابع بنكٌةالقروض ال ;3

فً اتفاقٌة تسهٌل شركة متجدد مع اتحاد من بنوك مٌزهو بنك لٌمتد والذي ٌعمل كوكٌل  دخلت الشركة (6)
للتسهٌل وذلك بهدؾ أساسً ٌتمثل فً تموٌل رأس مال شركة نبراس للطاقة. تحتسب الفائدة على تسهٌل 

. قامت الشركة %1647ملٌون دوالر بمعدل اللٌبور مضافا إلٌه هامش بنسبة  511القرض ألجل بمبلػ 
لاير ملٌون  5671;361ملٌون دوالر ) 511بمبلػ  4136دٌسمبر  53بسحب المبلػ بؤكمله كما فً 

 .4136دٌسمبر  37فً أو قبل تارٌخ اإلنهاء وهو سنة واحدة بدءا من  قطري(. ٌسدد القرض

 مصنفة فً بٌان المركز المالً الموحد كما ٌلً:
 4136  4135 
    

 4;53563  :36647657 حصة متداولة
 45;565816  .56896.23 حصة ؼٌر متداولة

 701;;07;6  568966337 

 اإلٌرادات المؤجلة 41
 4136  4135 
    

 496389  416597 ٌناٌر 3فً 
 (4;869)  (4;869) (49)إٌضاح  عتراؾ بها خالل السنةإٌرادات تم اال

 416597  3507:5 دٌسمبر 53فً 

    

    مركز المالً الموحد على النحو التالً:تظهر فً بٌان ال

 4;869  4;869 الجزء المتداول
 3567:5  3;869 الجزء ؼٌر المتداول

 3507:5  416597 

تمثل اإلٌـرادات المـإجلـة القٌمـة العادلة لقطع الؽٌار المستلمة مـن شـركـة )ألستوم للطاقة( المتعلقة باتفاقٌة 
أؾ ب( بٌن كهرماء وشركة )ألستوم للطاقة(. ٌتم إطفاء هذه اإلٌرادات المإجلة التسوٌة الخاصة بعقد محطة )ر

الموحد بؤقساط ثابتة على مدى الفترة اإلنتاجٌة التقدٌرٌة المتبقٌة من  الربح أو الخسارةتدرٌجٌاً وتظهر فً بٌان 
 ملٌون رٌـال قطري. 3;سنة . كان المبلػ المبدئً  35.7محطة )رأؾ ب( وهً 

 نهاٌة الخدمة للموظفٌن مكافأة 43
 4136  4135 
    

 576667  6541;5 ٌناٌر 3فً 
 ;8656  76998 (3) مخصص مكون

 (46696)  (68:) مخصص مستخدم

 6541;5  660471 دٌسمبر 53فً 

 .تم إدراج المخصص ضمن تكالٌؾ الموظفٌن فً بٌان الدخل الموحد  (3)

 طرف ذي عالقةمن قرض  44
 4136  4135 
    

 3116111  - (3قرض من كهرماء )

    تً:ظهر فً بٌان المركز المالً الموحد كاآلٌ

 3116111  - الجزء المتداول

راؾ سات. تم سداد هذا االلتزام بالكامل المبلػ المستحق لكهرماء فً مقابل شراء محطات مطلوب هذا الٌمثل  (3)
 خالل السنة.
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 دائنةتجارٌة وأخرى ذمم  45
 4136  4135 

    
 33:6939  38:6435 دائنة  ذمم تجارٌة

 6;6:867  58:6377 مصروفات مستحقة ذمم دائنة أخرى و
 ;69685  ::4863 األنشطة االجتماعٌة والرٌاضٌة صندوق مخصص للمساهمة فً 

 :47686  :63.:4 ذمم دائنة للمساهمٌن
 661:4  76386 مساهمة فً صندوق التقاعد للموظفٌن القطرٌٌن

 7;8035:  8:468:1 

 عقود مبادلة أسعار الفائدة للتحوط 46
 4136  4135 

    
 6:6569  19;38:6 ٌناٌر 3فً 

 3416781  ;36:7 التؽٌر فً القٌمة العادلة محول إلى الدخل الشامل اآلخر

 19;38:6  3910988 دٌسمبر 53فً 

أسعار الفائدة لجعل معدالت الفائدة المتؽٌرة كان لدى الشركة عشر عقود مبادلة  4136دٌسمبر  53كما فً  (3)
ملٌون  46341بإجمالً مبلػ تقدٌر بحد أقصى  4145سبتمبر  45معدالت ثابتة، مخصصة كتحوط للفترة حتى 

 لاير قطري. تمت إعادة التفاوض على بنود عقود مبادلة أسعار الفائدة لتتفق مع فترات االرتباطات.

.م.ق وهً شركة تابعة عقد مبادلة أسعار فائدة مخصص للتحوط من التعرض لدى شركة راس لفان للطاقة ش (4)
للتحركات بالزٌادة فً معدالت الفائدة على مسحوبات القروض. تشتمل العقود على خمس صفقات تبادل منفصلة 

 39من  وقد تمت مضاهاتها مع جزء كبٌر من التزامات الدٌن القائمة بمعدالت الفائدة المتؽٌرة وهً تؽطً الفترة
ملٌون لاير قطري. نتٌجة لذلك  36194مع أقصى إجمالً تقدٌري بمبلػ  4135نوفمبر  51حتى  4113دٌسمبر 

 (.4135كانت قٌمة تحوط التدفق النقدي ال شًء )ال شًء فً سنة  4136دٌسمبر  53وفً 

 المبٌعات 47

  4136  4135 

    تمثل اإلٌرادات من إمدادات:التً المبٌعات 

 367756963  66611;367 الكهرباء -

 5;3638669  ;36433641 )المحللى( الماء -
    إٌرادات من إٌجارات المصنع:

 ;3:7614  9;3:561  شركة رأس لفان للطاقة المحدودة )ش.م.ق( -

 40;::0918  46;156785 

 تكالٌف المبٌعات 48
  4136  4135 

    
 3:;9886  ;:5666: تكلفة الؽاز المستهلك

 6983;66  6736738 (7العقارات والمصانع والمعدات )إٌضاح رقم  إستهالك
 46:87:  :4;56: قطع ؼٌار وكٌماوٌات ومواد مستهلكة

 6849;:3  66767;3 تكالٌؾ الموظفٌن
 31:6659  3366314 أخرى

 3089:07:1  367;96893 
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 إٌرادات متنوعة  49

  4136  4135 

    
 656897  - (;ربح من استبعاد موجودات مالٌة متاحة للبٌع )إٌضاح 

 37  538 (7ربح / )خسارة( من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات )إٌضاح 
 7;4366  466978 (;إٌراد توزٌعات أرباح من موجودات مالٌة متاحة للبٌع )إٌضاح 

 4;869  4;869 (41إٌرادات مإجلة )إٌضاح 
 316818  3516335 (3)إٌرادات أخرى 

 3830;99  :467:5 

ملٌون لاير  ;636ٌتضمن هذا المبلػ األموال المستلمة من مطالبة تؤمٌنٌة مقدمة من قبل الشركة بمبلػ  (3)
قطري فٌما ٌتعلق بحادثة الحرٌق الذي شب فً محطة السٌلٌة والسداد المقدم من كهرماء للشركة عن 

 .عوٌض تؤخٌرملٌون لاير قطري كت 77( بمبلػ 4ب )راؾ األضرار المسٌلة المتعلقة بمشروع 

 المصروفات العمومٌة واإلدارٌة :4

  4136  4135 

    

 91,273  94,053 تكالٌؾ الموظفٌن
 416:89  :;;3:6 (34)إٌضاح  مخصص للبضاعة بطٌئة الحركة

 36996  ;3676 (7والمعدات )إٌضاح  التواآل الممتلكاتهالك إ
 91;76  91;76 (8إطفاء الموجودات ؼٌر الملموسة )إٌضاح 

 36516  36931 (33)إٌضاح  تداولةإطفاء الموجودات ؼٌر الم
 6819;  11,144 مصروفات اإلعالنات والعالقات العامة

 :396:5  - نفقات تحكٌم
 3;469  4;469 اإلٌجار

 ;7;386  376749 التؤمٌن 
 46538  41;56 تبرعات

 76477  767:6 مصروفات التوظٌؾ والتدرٌب
 5;;66  12,120 أتعاب مهنٌة 
 47;36  65;36 هاتؾ وبرٌد

 46834  36868 إصالحات وصٌانة
 361:6  36193 مصروفات مكتبٌة

 887  :94 شتراكات وتراخٌصا
 496911  11,750 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 -  6:68;4 (34مخصص خسارة انخفاض فً قٌمة موجود محتفظ به للبٌع )إٌضاح 
 -  :3667 (36ة ذمم تجارٌة مدٌنة )إٌضاح مخصص خسارة االنخفاض فً قٌم

 6965:  ;;3464 أخرى 

 456031:  4456898 
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 ، صافًتكالٌف التموٌل ;4

  4136  4135 

    مصروفات الفائدة: 

 37:6315  6647:; قروض بنكٌة
 48;386  86997 قروض أخرى

 3176411  397614; 
 (416655)  (386384) إٌراد الفائدة

 (86857)  (8;3) لحصة فً إٌراد الفائدة من شركات مشارٌع مشتركةا

 ::6:64  3696;83 
 56388  56473 رسوم بنكٌة

 ;401;5  373.149 

 على السهم العائد 51

على المتوسط المنسوب لمالكً الشركة للسنة ٌحتسب الربح األساسً العائد على السهم بتقسٌم صافً الربح 
 الل السنة كالتالً:خالقائمة المرجح لعدد األسهم 

  4136  4135 

    

 365:6.065  367516115 ربح السنة المنسوب إلى مالكً الشركة
 331.000  331.000 (3المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )

 :34.7  3;.35 العائد األساسً والمخفؾ للسهم )معبر عنه باللاير القطري(

 رجح لعدد األسهم ألؼراض احتساب العائدات للسهم تم احتسابه على النحو التالً:( المتوسط الم3)

  4136  4135 

    

 3116111  3116111 ٌناٌر  3فً عادٌة المصدرة األسهم ال
 316111  316111 (37)إٌضاح أثر إصدار األسهم المجانٌة 

 3316111  3310111 دٌسمبر  53المتوسط المرجح لعدد األسهم فً 

حٌث أن عدد األسهم العادٌة القائمة قد زاد خالل السنة نتٌجة إلصدار األسهم المجانٌة فقد تمت تسوٌة احتساب 
 العائد األساسً للسهم بؤثر رجعً.

 العائدات المخفضة للسهم
ٌتم التوصل إلى العائدات المخفضة للسهم بتقسٌم صافً الربح المنسوب إلى مالكً الشركة بالمتوسط المرجح 
لعدد أسهم العادٌة القائمة خالل السنة بعد تعدٌل أثر إصدار أسهم مجانٌة بجمٌع األسهم العادٌة التً ٌحتمل أن 

 تكون مخفضة مثل خٌارات األسهم والسندات القابلة للتحوٌل.

علٌه فإن الربح المخفض للسهم ٌعادل الربح  خالل السنةحٌث أنه لٌس لدى الشركة أسهم مخفضة محتملة 
 سً للسهم.األسا

 توزٌعات األرباح 53

لاير قطري للسهم  967لاير قطري للسهم ) 967اقترح مجلس اإلدارة توزٌع أرباح نهائٌة بمبلػ  4136فً سنة 
 .(ملٌون لاير قطري 311% أسهم مجانٌة بمبلػ 31ونسبة  4135فً سنة 

الجمعٌة العمومٌة الذي عقد  ملٌون لاير قطري فً اجتماع 971بمبلػ  4135اعتمدت توزٌعات األرباح لسنة 
 . 4136وقد تم دفعها فً وقت الحق فً سنة  4135فبراٌر  47بتارٌخ 

العتمادها بصفة رسمٌة فً اجتماع الجمعٌة  4136سٌتم تقدٌم توزٌعات األرباح النهائٌة واألسهم المجانٌة لسنة 
 العمومٌة السنوٌة. 
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 ضٌةجتماعٌة والرٌاالمساهمة فً صندوق األنشطة اال 54

 :46 بمبلػحتجزة حتسبت المجموعة خالل السنة جزءاً من األرباح الما، :411( لسنة 35وفقاً للقانون رقم )
 جتماعٌة والرٌاضٌة القطري. كمساهمة فً صندوق األنشطة اال ملٌون لاير قطري

ادات العامة إلى إدارة اإلٌر 4135 سنةب ملٌون رٌـال قطري متعلق 4664وقدره  خالل السنة تم تحوٌل مبلػ
 والضرائب.

 ةالقطاعٌ معلوماتال 55

تعمل المجموعة أساساً فً تشؽٌل محطات متكاملة لتولٌد الكهرباء وتحلٌة المٌاه فً دولة قطر. تعتمد عملٌة 
كما تقوم متشابهة.  عائداتالتحلٌة كلٌاً على تولٌد الكهرباء، وتتداخل عملٌات الكهرباء والماء وتتعرض لمخاطر و

تملك  أن المجموعةعتبر ٌبالتالً ، كهرماء وقطر للبترول فً دولة قطر. لعمٌلٌنمنتجاتها بٌع ٌضا بالشركة أ
 قطاعاً تجارٌاً وجؽرافٌاً واحداً. 

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة 56

 4136  4135 

    لتزامات:اال

 :;67.1:  49407:8 (3التزامات رأسمالٌة )

    

 776.439  - (4ة )التزامات إٌجارات تشؽٌلٌ

    

    مطلوبات محتملة

 8;853.7  4970:33 ضمانات بنكٌة وضمانات الشركة واعتمادات مستندٌة 

 (.4/أااللتزامات الرأسمالٌة التزامات الشركة لمشروع بناء رأؾ )تشمل  (3)

خطاب ل بالنسبةشركة رأس لفان للطاقة المحدودة  فًحصة البالتزامات اإلٌجارات التشؽٌلٌة تتعلق  (4)
( لصالح ستاندرد شارترد 4135فً سنة  دوالر أمرٌكًملٌون  1;3) ال شًء( البالػ DSRAاإلعتماد )

فً إطار النشاط  4113نوفمبر 41بتارٌخ  االئتمانًكما هو مذكور فً عقد التسهٌل  (وكٌل التسهٌالت)
 . تزامات جوهرٌةالترى اإلدارة بؤنه لن تنشؤ  االعتٌادي لألعمال.

 التزامات اإلٌجارات المستقبلٌة:فٌما ٌلً 

 4136  4135 

    

 6:4  - مستحقة خالل سنة واحدة

 4.171  - سنوات 7 – 4مستحقة خالل 

 8.636  - سنوات 7مستحقة خالل أكثر من 

 68;.:  - المجموع

 فصاحات األطراف ذات العالقةا 57

ٌسٌن وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفٌن الرئٌسٌن والمساهمٌن الرئ شقٌقةاألطراؾ ذات العالقة الشركات ال تمثل
باإلدارة والشركات والمإسسات التً تقوم هذه األطراؾ بإدارتها أو التؤثٌر فٌها بصورة هامة. ٌتم اعتماد أسعار 

 وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
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 )تابع( فصاحات األطراف ذات العالقةا 57

 لعالقةالمعامالت مع األطراف ذات ا

 الموحد كانت على النحو التالً: الربح أو الخسارةالمعامالت مع األطراؾ ذات العالقة المتضمنة فً بٌان 

  4136  4135 

    العالقة يالطرؾ ذ 

     المبٌعات:
 3.775.963  60611;307 كهرماء إٌرادات من مبٌعات الكهرباء

 :3.374.43  905:5;303 كهرماء المحلى إٌرادات من مبٌعات الماء

 34.797  350:48 قطر للبترول 

 ;3:7.14  9;3:501 كهرماء إٌرادات من إٌجارات محطة 

     

     تكلفة المبٌعات:

 3:;.988  ;:5606: قطر للبترول ستالم أو شراء الؽازاتكلفة الؽاز المستهلك / 

     

     إٌرادات أخرى:

 33.187  :9058 ًبنك قطر الوطن فوائد بنكٌة من الودائع

 األرصدة فً نهاٌة السنة الناتجة من التعامل مع األطراف ذات العالقة:

 :كما ٌلً األرصدة لدى األطراؾ ذات العالقة المدرجة فً بٌان المركز المالً الموحد

 4136  4135 
 

 ذمم تجارٌة مدٌنة

ذمم تجارٌة دائنة  

مصروفات و

 مستحقة

 

 ذمم تجارٌة مدٌنة

 دائنة ذمم تجارٌة  
 مصروفاتو

 مستحقة

 ألؾ رٌـال قطري  ألؾ رٌـال قطري  ألف رٌـال قطري  ألف رٌـال قطري 

        

 7.169  9;7:7.7  5;565  6596314 كهرماء

 94;.339  59:.4  3456463  :4688 قطر للبترول

 65;0991  3480856  7::.656  345.13; 

 باإلدارة المسؤولٌنمكافأة كبار 

 الرئٌسٌٌن خالل كالتالً: والمسإولٌنافؤة أعضاء مجلس اإلدارة بلؽت مك

 4136  4135 

    

 88:.6  70633 مكافآت إدارٌة

    

 49.911  11.750 جتماعات مجلس اإلدارةامكافؤة عن 

 إدارة المخاطر المالٌة 58

 طار إدارة المخاطرإ

 شراؾ على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة.المسإولٌة الكلٌة عن وضع واإلمجلس إدارة الشركة تقع على 
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 )تابع( إدارة المخاطر المالٌة 58

 )تابع( إطار إدارة المخاطر

ٌتم وضع سٌاسات إدارة المخاطر بالمجموعة لتحدٌد وتحلٌل المخاطر التً تواجهها المجموعة ولوضع حدود 
عة سٌاسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة وضوابط مخاطر مناسبة ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراج

منتظمة لتعكس التؽٌرات فً ظروؾ السوق وأنشطة المجموعة. تهدؾ المجموعة من خالل التدرٌب ومعاٌٌر 
 وإجراءات اإلدارة إلى المحافظة على بٌئة رقابٌة منظمة وبناءة ٌعلم فٌها جمٌع الموظفٌن أدوارهم ومسإولٌاتهم.

وعة على كٌفٌة قٌام اإلدارة برصد االلتزام بسٌاسات وإجراءات إدارة المخاطر تشرؾ لجنة التدقٌق بالمجم
بالمجموعة ومراجعة كفاٌة إطار إدارة المخاطر فٌما ٌتعلق بالمخاطر التً تواجهها المجموعة. ٌساعد التدقٌق 

اء عملٌات مراجعة على النهوض بدورها اإلشرافً. ٌقوم التدقٌق الداخلً بإجربالمجموعة الداخلً لجنة التدقٌق 
 منتظمة وألؼراض محددة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر وٌتم عرض نتائجها على لجنة التدقٌق. 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالٌة التً تنشؤ من أدواتها المالٌة:

 مخاطر االئتمان؛ 

 مخاطر السٌولة؛ و 

 .مخاطر السوق 

 مخاطر االئتمان

ة المالٌة على المجموعة فً حال فشل عمٌل أو طرؾ مقابل فً األداة المالٌة مخاطر االئتمان هً مخاطر الخسار
 المدٌنة للمجموعة. ذمم التجارٌةعلى الوفاء بالتزاماته التعاقدٌة، وتنشؤ بصورة أساسٌة من ال

لذمم إجمالً التعرض لمخاطر الذمم التجارٌة المدٌنة كما فً تارٌخ التقرٌر محدود فً قطر. إضافة إلى ذلك فإن ا
المدٌنة للمجموعة تشتمل على مبالػ مستحقة من كهرماء وهً الموزع الوحٌد للطاقة فً دولة قطر. وحٌث أن 
كهرماء ملتزمة تعاقدٌا بالتفرغ من أعبائها تعتقد اإلدارة بؤن مخاطر االئتمان من الذمم المدٌنة محدودة. باإلضافة 

 اجعة قابلٌتها لالسترداد. إلى ذلك فإنه ٌتم إظهار هذه الذمم المدٌنة بعد مر

فإن تعرض  (األرصدة لدى البنوكموجودات المالٌة األخرى للمجموعة )فٌما ٌتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من ال
المجموعة لمخاطر االئتمان ٌنشؤ من تقصٌر الطرؾ المقابل، وٌساوي أقصى تعرض للمخاطر القٌمة الدفترٌة 

 لهذه األدوات على النحو التالً:

  4136  4135 

    

 3.947.791  308440537 أرصدة لدى البنوك

مخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك محدود حٌث أنها مودعة لدى بنوك محلٌة وأجنبٌة ذات تصنٌفات 
 ائتمانٌة جٌدة مسندة لها من قبل وكاالت تصنٌؾ ائتمانً عالمٌة.

 مخاطر السٌولة

المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالٌة عند حلول موعد استحقاقها. منهج مخاطر السٌولة هً مخاطر عدم تمكن 
المجموعة فً إدارة السٌولة هو التؤكد ما أمكن ذلك أنها تملك سٌولة كافٌة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، فً 

 سمعة المجموعة.باإلضرار ب ةظل األوضاع العادٌة والصعبة معا، دون تكبد خسائر ؼٌر مقبولة أو المخاطر



 شركة الكهرباء والماء القطرٌة )ش.م.ق.(

  إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
 بآالؾ الرٌاالت القطرٌة 4136دٌسمبر  53للسنة المنتهٌة فً 

 

43 

 )تابع( إدارة المخاطر المالٌة 58

 مخاطر السٌولة )تابع(

تبقى المسإولٌة الكلٌة عن إدارة مخاطر السٌولة لدى مجلس اإلدارة والذي قام بإنشاء إطار إدارة سٌولة مناسب 
المجموعة بإدارة لٌلبً احتٌاجات المجموعة إلدارة مخاطر السٌولة على المدى القصٌر والمتوسط والطوٌل. تقوم 

مخاطر السٌولة باالحتفاظ باحتٌاطٌات مناسبة وتسهٌالت بنكٌة والحصول على تسهٌالت اقتراض وذلك بالرصد 
 المستمر والتوقع للتدفقات النقدٌة الفعلٌة ومضاهاة مالمح الفجوة بٌن الموجودات والمطلوبات المالٌة.

 :لمطلوبات المالٌةلفٌما ٌلً االستحقاقات التعاقدٌة 

 القٌم الدفترٌة 4136دٌسمبر  53

التدفقات النقدٌة 

 تٌنأكثر من سن سنة 4-3 أقل من سنة  التعاقدٌة

المطلوبات المالٌة 

      غٌر المشتقة
      

 - - 38:6435 38:6435 38:6435 دائنة تجارٌةذمم 
 1;;565576 :559688 :36647657 6138;;761 6138;;761 قروض بنكٌة

   70489044; 70489044; 307;50793 559688: 565576;;1 

      

 القٌم الدفترٌة 4135دٌسمبر  53
التدفقات النقدٌة 

 أكثر من سنتٌن سنة 4-3 أقل من سنة  التعاقدٌة
المطلوبات المالٌة 

      ؼٌر المشتقة
      

 - - 33:6939 33:6939 33:6939 ذمم تجارٌة دائنة
 6187;5614 :5536:7 4;53563 568966337 568966337 قروض بنكٌة

   569;46:54 569;46:54 6536;1; 5536:7: 5614;6187 

 مخاطر السوق

أسعار الفائدة ومخاطر السوق هً مخاطر التؽٌرات فً أسعار السوق مثل أسعار صرؾ العمالت األجنبٌة 
لٌة. هدؾ إدارة مخاطر السوق أدوات ماتحتفظ به من  ماأو قٌمة  المجموعةتإثر على إٌراد التً  وأسعار األسهم

 .اتهو إدارة والسٌطرة على التعرض لمخاطر السوق فً إطار معاٌٌر مقبولة مع المحافظة على أفضل عائد

تتم جمٌع هذه المعامالت بموجب الموجهات . معدالت الفائدة لدٌهاتستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر 
وما تسعى المجموعة لتطبٌق محاسبة التحوط إلدارة التقلبات فً الموضوعة من قبل لجنة إدارة المخاطر. عم

 .الربح أو الخسارة

 مخاطر أسعار الفائدة

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التً تحمل فوائد )أرصدة لدى البنوك 
ة إلدارة هذه المخاطر وفٌها توافق الفائد ل المجموعة فً عقود لتبادل أسعارفوائد(. تدخبوقروض وتسهٌالت 

، تحتسب بالرجوع سعار فائدة عائمة فً فترات محددةالمجموعة على تبادل الفرق بٌن مبالػ بؤسعار فائدة ثابتة وأ
 لتزامات دٌن أساسٌة. اهذه العقود للتحوط من تصمم إلى مبلػ أساسً مفترض. 
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 )تابع( إدارة المخاطر المالٌة 58

 )تابع( ئدةمخاطر أسعار الفا

 كان موقؾ أسعار الفائدة المحملة على األدوات المالٌة للمجموعة كالتالً: التقرٌرفً تارٌخ 

 4136  4135 

    

    أدوات مالٌة بؤسعار فائدة ثابتة:

    

 369476767  8;3078801 موجودات مالٌة

    
    :متؽٌرةأدوات مالٌة بؤسعار فائدة 

    

 (56:656144)  (6;07;;7.1) مطلوبات مالٌة

 47الموحد لتؽٌرات معقولة محتملة فً أسعار الفائدة بعدد الربح أو الخسارة الجدول التالً حساسٌة بٌان ٌوضح 
التؽٌرات  أثرالموحد هو الربح أو الخسارة . إن حساسٌة بٌان ثابتة جمٌع المتؽٌرات األخرى بقاءنقطة أساس، مع 

كما  متؽٌرةنة واحدة، بناء على الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة بؤسعار فائدة المفترضة فً أسعار الفائدة لس
. ٌتوقع أن ٌكون تؤثٌر النقص فً أسعار الفائدة مساوٌاً ومعاكساً لتؤثٌر الزٌادات المبٌنة. ال 4136دٌسمبر  53فً 

 ٌوجد تؤثٌر على حقوق مساهمً المجموعة.

التؽٌر فً نقاط  
 على الربحالتؤثٌر   األساس

4136     

 ;34696 -/+  %47 -/+ أدوات مالٌة بأسعار متغٌرة

    
4135     

 :681; -/+  %47 -+/ أدوات مالٌة بؤسعار متؽٌرة

 مخاطر أسعار األسهم

 كافة استثمارات المجموعة مدرجة فً بورصة قطر.

لتؽٌرات المعقولة المحتملة فً أسعار جاه اتفً القٌمة العادلة التراكمٌة الجدول التالً حساسٌة التؽٌرات ٌوضح 
النقص فً أسعار األسهم مساوٌاً حاالت . ٌتوقع أن ٌكون تؤثٌر ثابتة جمٌع المتؽٌرات األخرى بقاءاألسهم، مع 

 ومعاكساً لتؤثٌر الزٌادات المبٌنة.

التغٌر فً     سعر  

 السهم

التأثٌر على حقوق 

 المساهمٌن

التؽٌر فً      سعر 
 السهم

ثٌر على حقوق التؤ
 المساهمٌن

     
 ;4:.1; %41 96195; %41 أسهم متداولة

 مخاطر العمالت 

تتمثل مخاطر العمالت فً تقلب قٌمة األدوات المالٌة نتٌجة للتؽٌرات فً أسعار صرؾ العمالت األجنبٌة. تعتقد 
 .فً أدنى حدودهاإلدارة أن تعرض الشركة لمخاطر العمالت 

المجموعة مودعة بالرٌـال القطري والدوالر األمرٌكً. وحٌث أن الرٌـال الخاصة ب ألجلودائع الإن جمٌـع 
 بالدوالر األمرٌكً، ال تمثل األرصدة بالدوالر األمرٌكً مخاطر عمالت أجنبٌة هامة. طوالقطري مرب
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 )تابع( إدارة المخاطر المالٌة 58

 إدارة رأس المال

سب رأسمالٌة قوٌة ال هو المحافظة على قاعدة رأسمالٌة قوٌة ونرأس المالمجموعة لإن الهدؾ األساسً إلدارة 
بالً. تقوم المجموعة بإدارة هٌكل رأسمالها وإدخال تعدٌالت والستمرارٌة تطور األعمال مستقها لكً تدعم أعمال

عدل فً ضوء التؽٌرات فً األحوال االقتصادٌة. ٌقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال، لم ت علٌه
 .4136دٌسمبر  53المجموعة فً األهداؾ أو السٌاسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهٌة فً 

الدٌن. إن  مضافاً إلٌه ، وهً الدٌن مقسوماً على رأس المالنسبة المدٌونٌةتراقب المجموعة رأسمالها باستخدام 
المجموعة تمكنت من جعلها فً ولكن  %1:% و61بٌن ما  نسبة مدٌونٌةسٌاسة المجموعة هو المحافظة على 
ٌحتسب الدٌن على أنه إجمالً القروض )متضمنة القروض المتداولة وؼٌر  مستوٌات أقل كما هو موضح أدناه.

لكٌة هو حقوق حقوق المإجمالً النقد.  وما ٌعادلالنقد المتداولة كما هو موضح فً بٌان المركز المالً( ناقصا 
 جموعة.الملكٌة المنسوبة لحاملً أسهم الم
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 5.996.337  6;67;;761 إجمالً القروض

 (3.947.791)  (368446537) نقدالنقد وما فً حكم الناقص : 

 767.:4.16  ;56699649 صافً المدٌونٌة

 16:.8.331  869:36835 لكٌةحقوق الم

 ;56.;37.:  4;:31647:6 وصافً الدٌن لكٌةحقوق الم

 %47  %56 نسبة الدٌن
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 العادلة لألدوات المالٌة القٌم 59

لة. ال ٌتضمن الجدول معلومات القٌمة العادلة ٌوضح الجدول التالً القٌم الدفترٌة والقٌم العادلة للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة، متضمنة مستوٌاتها فً ترتٌب القٌمة العاد
 قٌمة العادلة فً الحالة التً تكون فٌها القٌمة الدفترٌة مقاربة على نحو معقول للقٌمة العادلة.للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة ؼٌر المقاسة بال

 القٌمة العادلة القٌمة الدفترٌة 

 4136دٌسمبر  53

أدوات تحوط 

 القٌمة العادلة 

القروض والذمم 

 متاحة للبٌع المدٌنة

مطلوبات مالٌة 

 اإلجمالً 5المستوى  4المستوى  3المستوى  اإلجمالً أخرى

          بالقٌمة العادلةمقاسة موجودات مالٌة 
          

 :6:7058 - - :6:7658 :6:7658 - :6:7658 - - أسهم حقوق ملكٌة

بالقٌمة غٌر مقاسة موجودات مالٌة 
    العادلة

 

     
  - - - 68;7736 - - 68;7736 - ذمم تجارٌة وأخرى مدٌنة

  - - - 368446537 - - 22.312..3 - النقد وما ٌعادل النقد

 - 403960483 - - 403960483 - - -  

  - - -      بالقٌمة العادلةمالٌة مقاسة مطلوبات 
عقود مبادلة معدالت فائدة مستخدمة 

 3910988 - 3910988 - 3910988  - - 3916988 للتحوط

      - - -  

بالقٌمة مالٌة غٌر مقاسة مطلوبات 
    العادلة

 

 - - -  
  - - - 6;67;;761 6;67;;761 - - - قروض تحمل فوائد

  - - - 213.:38 213.:38 - - - ذمم تجارٌة دائنة

 - - - 704890:19 704890:19 - - -  
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 )تابع( القٌم العادلة لألدوات المالٌة 59

 القٌمة العادلة القٌمة الدفترٌة 

 4135دٌسمبر  53

أدوات تحوط 

  القٌمة العادلة

القروض والذمم 

 متاحة للبٌع المدٌنة

مطلوبات مالٌة 

 اإلجمالً 5المستوى  4المستوى  3المستوى  اإلجمالً أخرى

          بالقٌمة العادلةمقاسة موجودات مالٌة 
          

 6766368 - - 6766368 6766368 - 6766368 - - أسهم حقوق ملكٌة

بالقٌمة غٌر مقاسة موجودات مالٌة 
    دلةالعا

 

     
  - - - 7:76656 - - 7:76656 - ذمم تجارٌة وأخرى مدٌنة

  - - - 369476791 - - 369476791 - النقد وما ٌعادل النقد

 - 465336116 - - 465336116 - - -  

  - - -      بالقٌمة العادلةمالٌة مقاسة مطلوبات 
عقود مبادلة معدالت فائدة مستخدمة 

 3910988 - 3910988 - 3910988 - - - 3916988 للتحوط

          

بالقٌمة مالٌة غٌر مقاسة مطلوبات 
    العادلة

 

     
  - - - 568966337 568966337 - - - قروض تحمل فوائد

  - - - 33:6939 33:6939 - - - ذمم تجارٌة دائنة

 - - - 569;46:54 569;46:54 - - -  
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 )تابع( مالٌةالقٌم العادلة لألدوات ال 59

  األسعار المتداولة )ؼٌر المعدلة( فً أسواق دائرة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.:  3المستوى 

  تقنٌات أخرى والتً لها تؤثٌر هام على القٌمة العادلة المسجلة ، واضحة بصورة  :  4المستوى
 مباشرة أو ؼٌر مباشرة على جمٌع بٌاناتها.

  خدم بٌانات لها تؤثٌر هام على القٌمة العادلة المسجلة والتً ال تعتمد التقنٌات التً تست :  5المستوى
 على بٌانات سوقٌة واضحة.

 أرقام المقارنة :5

الحالٌة.  سنةتمت إعادة تصنٌؾ بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طرٌقة العرض المتبعة فً البٌانات المالٌة لل
 السابقة. سنةأو صافً موجودات وحقوق ملكٌة البرؼم ذلك لٌس إلعادة التصنٌؾ أي أثر على صافً دخل 

 األحداث الالحقة ;5

ترؼب الشركة فً استبعاد محطات السٌلٌة وجنوب الدوحة سوبر حٌث أن العقود  4137ٌناٌر  3بدءا من 
% فً 5. ساهم إٌراد هاتٌن المحطتٌن بنسبة 4136دٌسمبر  53مع كهرماء لهاتٌن المحطتٌن قد انتهت فً 

 (.4135% فً سنة 5) 4136دٌسمبر  53المجموعة للسنة المنتهٌة فً  إجمالً إٌراد

 لها تؤثٌر على فهم البٌانات المالٌةتقرٌر لٌست هناك أحداث هامة أعقبت تارٌخ الفٌما عدا ما ذكر اعاله 
 .الموحدة

 .4و 3تقرٌر مدقق الحسابات المستقبل وارد على صفحتً 

 


