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

  بيان المركز المالي الموحد

 ةقطريال ترياالآالف الب 2015ديسمبر  31في  كما
 
 

  2014ديسمبر  31   2015ديسمبر  31 إيضاح 
     الموجودات

     المتداولةغير الموجودات 
     

 5.328.387  5.713.911 5 ممتلكات وآالت ومعدات
 -  174.901 6 استثمارات عقارية

 120.365  114.395 7 جودات غير الملموسة والشهرةالمو
 279.678  - 8 استثمارات في شركات شقيقة

 2.567.039  2.626.834 9 استثمارات في مشاريع مشتركة
 485.368  344.435 10 موجودات مالية متاحة للبيع

 1.637.081  1.490.605 11 مدينة تمويلي ذمم تأجير
 23.731  21.871 12 أخرىموجودات 

  10.486.952  10.441.649 

     
     الموجودات المتداولة

 194.988  177.895 13 مخزون
 551.946  887.988 14 ذمم تجارية وأخرى مدينة

 137.969  146.477 11 ذمم تأجير تمويلي مدينة
 1.622.315  1.750.798 15 النقد وما يعادل النقد

  2.963.158  2.507.218 

 12.948.867  13.450.110  ي الموجوداتإجمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتبع لبيان المركز المالي الموحد في الصفحة التالية.
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 شركة الكهرباء والماء القطرية )ش.م.ق.(

  و الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدالربح أبيان 

 بآالف الرياالت القطرية  2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 2014  2015 إيضاح 
     العمليات المستمرة

 2.897.811  2.982.598 26 اإليرادات
 (1.621.957)  (1.679.152) 27 تكلفة المبيعات

 1.275.854  1.303.446  الربحإجمالي 
 161.977  90.637 28 يرادات أخرىإ

 (231.945)  (182.667) 29 مصروفات عمومية وإدارية

 1.205.886  1.211.416  ربح التشغيل
 (92.093)  (100.254) 30 تكاليف تمويل، بالصافي

 28.015  15.869 8 حصة من ربح شركات شقيقة
 392.593  408.514 9 حصة من ربح مشاريع مشتركة

 1.534.401  1.535.545  العمليات المستمرةالربح من 

     العمليات المتوقفة:
 32.109  - 31 ربح من العمليات المتوقفة

 1.566.510  1.535.545  الربح

     الدخل الشامل اآلخر:
     :الربح أو الخسارةالبنود التي يعاد أو قد يعاد تصنيفها إلى 

ال من التغيرات في القيمة الجزء الفعحصة من  -الشركات الشقيقة 
 (54.006)  58.541 8 التحوط لمعدالت الفائدةالعادلة لتبادالت 

الجزء الفعال من التغيرات في القيمة حصة من  -المشاريع المشتركة 
 (81.735)  (36.322) 9 التحوط لمعدالت الفائدةالعادلة لتبادالت 

 دالت التحوطالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتبا
 (1.859)  43.427 22 لمعدالت الفائدة للشركة

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 
 31.222  (140.933) 10 للشركة

 (106.378)  (75.287)  اآلخر الدخل الشامل

 1.460.132  1.460.258  إجمالي الدخل الشامل 

     منسوب إلى:الربح ال
 1.530.003  1.500.550  الكي الشركة م

 36.507  34.995  مساهمات غير مسيطرة

  1.535.545  1.566.510 

     منسوب إلى:الإجمالي الدخل الشامل 
 1.423.625  1.425.263  مالكي الشركة 

 36.507  34.995  مساهمات غير مسيطرة

  1.460.258  1.460.132 

     العائد للسهم 
 13.91  13.64 32 األساسي والمخفض للسهم الواحد )باللاير القطري للسهم( العائد

     العمليات المستمرة -العائد للسهم 
 13.62  13.64 32 العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد )باللاير القطري للسهم(
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 شركة الكهرباء والماء القطرية )ش.م.ق.(

  الموحد غيرات في حقوق الملكية التبيان 

 بآالف الرياالت القطرية 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
   المنسوبة إلى مالكي الشركة 

 
 رأس المال

 (16)إيضاح 

االحتياطي 
 القانوني
 (17)إيضاح 

االحتياطي 
 العام 

 (18)إيضاح 

احتياطي 
 التحوط 
 (19)إيضاح 

احتياطي 
 القيمة العادلة

 (20)إيضاح 
األرباح 
 اإلجمالي المدورة

مساهمات غير 
 مسيطرة

حقوق  إجمالي
 الملكية

          
 7.024.536 242.923 6.781.613 3.398.727 316.177 (1.825.125) 3.241.834 550.000 1.100.000 2015يناير  1الرصيد في 

          إجمالي الدخل الشامل
 1.535.545 34.995 1.500.550 1.500.550 - - - - - الربح 

 (75.287) - (75.287) - (140.933) 65.646 - - - لدخل الشامل اآلخرا

 - - - 65.646 (140.933) 1.500.550 1.425.263 34.995 1.460.258 

          معامات مع مالكي الشركة
 (846.870) (21.870) (825.000) (825.000) - - - - - (33)إيضاح  2014تعلقة بسنة أرباح متوزيعات 

          
 التغيرات األخرى في حقوق الملكية

مساهمات لصندوق دعم األنشطة االجتماعية 
 (35.567) - (35.567) (35.567) - - - - - (34)إيضاح  2015والرياضية لسنة 

 7.602.357 256.048 7.346.309 4.038.710 175.244 (1.759.479) 3.241.834 550.000 1.100.000 2015ديسمبر  31الرصيد في 

 

 
 
 
 
 
 
 

 التغيرات في حقوق الملكية الموحد في الصفحة التاليةبيان يتواصل 
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 شركة الكهرباء والماء القطرية )ش.م.ق.(

  التغيرات في حقوق الملكية الموحد بيان 

 بآالف الرياالت القطرية 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
   المنسوبة إلى مالكي الشركة 

 
 رأس المال

 (16اح )إيض

االحتياطي 
 القانوني
 (17)إيضاح 

االحتياطي 
 العام 

 (18)إيضاح 

احتياطي 
 التحوط 
 (19)إيضاح 

احتياطي 
 القيمة العادلة

 (20)إيضاح 
 األرباح
 اإلجمالي المدورة

مساهمات غير 
 مسيطرة

حقوق  إجمالي
 الملكية

          
 6.340.550 229.746 6.110.804 2.771.540 284.955 (1.687.525) 3.241.834 500.000 1.000.000 2014يناير  1الرصيد في 

          إجمالي الدخل الشامل
 1.566.510 36.507 1.530.003 1.530.003 - - - - - الربح 

 (106.378) - (106.378) - 31.222 (137.600) - - - الدخل الشامل اآلخر

 - - - (137.600) 31.222 1.530.003 1.423.625 36.507 1.460.132 

          معامالت مع مالكي الشركة
 - - - (100.000) - - - - 100.000 إصدار أسهم مجانية

 (773.330) (23.330) (750.000) (750.000) - - - - - (33)إيضاح  2013تعلقة بسنة أرباح متوزيعات 

 100.000 - - - - (850.000) (750.000) (23.330) (773.330) 

لصندوق دعم األنشطة االجتماعية مساهمات 
 (2.816) - (2.816) (2.816) - - - - - (34)إيضاح  2014والرياضية لسنة 

 - - - (50.000) - - - 50.000 - محول لاحتياطي القانوني

 - 50.000 - - - (52.816) (2.816) - (2.816) 

 7.024.536 242.923 6.781.613 3.398.727 316.177 (1.825.125) 3.241.834 550.000 1.100.000 2014ديسمبر  31الرصيد في 
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 شركة الكهرباء والماء القطرية )ش.م.ق.(

  التدفقات النقدية الموحد بيان 
 بآالف الرياالت القطرية 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 2014  2015 إيضاح 

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 1.566.510  1.535.545  ربح ال

     :للبنود التالية تعديات
 453.065  455.152 5 إهاك ممتلكات وآالت ومعدات
 (28.015)  (15.869) 8 حصة من أرباح شركات شقيقة

 (392.593)  (408.514) 9 مشاريع مشتركةحصة من أرباح 
 5.776  5.103 24 نهاية الخدمة للموظفين آتمكاف مخصص

 (6.792)  (6.791) 28 لة إيرادات مؤج
 (24.756)  (18.377) 28 إيراد أرباح موزعة من موجودات مالية متاحة للبيع

 (316)  (125) 28 ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
 5.970  5.970 29 إطفاء أصول غير ملموسة

 18.998  18.968 29 مخزون بطيء الحركةمخصص 
 29.846  - 29 دات محتفظ بها للبيعمخصص خسارة انخفاض قيمة موجو

 1.710  1.860 29 إطفاء موجودات غير متداولة
 181  - 29 مخصص خسارة انخفاض ذمم تجارية مدينة

 -  10.033 29 خسارة استبعاد استثمار في شركة زميلة
 (16.162)  (20.274) 30 إيراد فوائد

 105.200  118.512 30 مصروف فوائد

  1.681.193  1.718.622 
     :في التغييرات

 61.670  (1.875)   مخزون -
 33.307  (336.042)   ذمم تجارية وأخرى مدينة -
 137.884  137.968  ذمم تأجير تمويلي مدينة -
 (89.361)  117.777   ذمم تجارية وأخرى دائنة -

 1.862.122  1.599.021  الناتج من أنشطة التشغيلالنقد 
 (846)  (422) 24 ظفين مدفوعةنهاية خدمة مو آتمكاف

 1.861.276  1.598.599  األنشطة التشغيليةالناتج من صافي النقد 

     االستثماريةاألنشطة التدفقات النقدية من 
 (727.042)  (1.015.577) 5 معداتووآالت شراء ممتلكات 

 445  125 5 المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 
 (207.262)  - 8 اقتناء شركات شقيقة

 -  330.862 8 الحركة في الشركات الشقيقة، بالصافي من خسارة االستبعاد
 17.084  13.193 8 توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة

 418.665  328.232 9 توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة
 (1.971.000)  (2.187) 9 ع مشتركوفي مشر استثمار

 -  (13.648) 9 ي مشاريع مشتركةفصافي الحركة 
 24.756  18.377 28 توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع

 16.162  20.274 30 محصلةفوائد 

 (2.428.192)  (320.349)  ألنشطة االستثماريةالمستخدم في اصافي النقد 

     
 

 

 
 ية الموحد في الصفحة التاليةنقدالتدفقات البيان يتواصل 



 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 50إلى  10اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

   9 

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

  التدفقات النقدية الموحد )تابع(بيان 
 بآالف الرياالت القطرية 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 2014  2015 إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 1.425.479  (184.385) 21 صافي الحركة في قروض وتسهيات تحمل فوائد

 16.711  -  مشروع مشتركثانوي من سداد قرض متحصات من 
 (100.000)  -  لطرف ذي عاقةقرض سداد 

 (750.000)  (825.000) 33 لمساهمي الشركة أرباح مدفوعةتوزيعات 
 (23.329)  (21.870)  للمساهمات غير المسيطرة أرباح مدفوعةتوزيعات 

 (105.200)  (118.512) 30 فوائد مدفوعة

 463.661  (1.149.767)  األنشطة التمويلية / الناتج من(المستخدم في)صافي النقد 

     
 (103.255)  128.483  النقدما يعادل في النقد و( النقص)الزيادة / صافي 

 1.725.570  1.622.315  يناير 1النقد في ما يعادل نقد و

 1.622.315  1.750.798 15 ديسمبر  31النقد في ما يعادل نقد و
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 الصادر عنها التقرير الشركة 1

 5وفقا لقانون الشركات التجارية القطري رقم هي شركة أسست  )الشركة( ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
وتم تسجيلها في وزارة االقتصاد مساهمة قطرية عامة كشركة  2015لسنة  11المعدل بالقانون رقم  2002لسنة 

في للشركة المسجل  مقراليقع . 1992مارس  16تاريخ وذلك ب 14275السجل التجاري رقم قطر بدولة في جارة والت
ركة أسهم الش .، دولة قطرالدوحةش، قة الخليج الغربي شارع الكورنيبناية شركة قطر للصناعات التحويلية بمنط

  .1998مايو  3بورصة قطر منذ مسجلة للتداول في 

ات ومنفردة بـ "شرك )يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"شركاتها التابعة لمالية الموحدة الشركة وتتضمن البيانات ا
 (. المجموعة"

لتوفيرها  محلىال الماءوإنتاج في إنتاج الكهرباء ، والذي لم يتغير منذ السنة الماضية، الرئيسي للمجموعةنشاط اليتمثل 
  .كهرماء"( المملوكة للدولةالعامة القطرية للكهرباء والماء )"مؤسسة لل

 للشركة كما يلي: الشركات التابعة

 نسبة الملكية  بلد التأسيس النشاط الرئيسي االسم
     

توليد الكهرباء وإنتاج الماء  (ذ.م.م)شركة رأس لفان للتشغيل 
 المحلى

 %100  قطر

المحدودة شركة رأس لفان للطاقة 
 )ش.م.ق(

وإنتاج الماء توليد الكهرباء 
 لمحلىا

 %80  قطر

     
     التالية: المشاريع المشتركةلدى المجموعة 

 نسبة الملكية  بلد التأسيس النشاط الرئيسي االسم
وإنتاج الماء الكهرباء  توليد ( ش.م.ق)شركة قطر للطاقة 

 المحلى
 %55  قطر

 %40  قطر توليد الكهرباء   شركة مسيعيد للطاقة المحدودة
وإنتاج الماء توليد الكهرباء  لطاقة المحدودةشركة رأس قرطاس ل

 المحلى
 %45  قطر

االستثمار في مشاريع الكهرباء  نبراس للطاقة ش.م.ق 
 والمياه خارج دولة قطر

 %60  قطر

توليد الكهرباء وإنتاج الماء  شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق
 المحلى

 %60  قطر

     
     التالية: شقيقةالشركات اللدى المجموعة 

 نسبة الملكية  بلد التأسيس النشاط الرئيسي االسم
 %38.89  جزر كيمان توليد الكهرباء  س الواحة المحدودةإيه إي ا

 %9.75  عمان توليد الكهرباء  (1) (مع..م..ششركة فينيكس للطاقة )
 شركة فينيكس للصيانة والعمليات )ذ.م.م(

(1) 

شركة فينيكس صيانة وتشغيل 
 ع.مللطاقة ش.م.

 %15  عمان

     
بتصنيف هذه الشركات كشركات شقيقة بسبب التأثير الهام الذي تمارسه على سياساتها المالية  المجموعةقامت  *

كة خال السنة تم تحويل كا هاتين الشركتين الشقيتين إلى شر .هامجالس إداراتوالتشغيلية نتيجة للتمثيل في 
 (. 8نبراس للطاقة ش.م.ق )إيضاح رقم 

من قبل مجلس اإلدارة  2015ديسمبر  31تم التصريح بإصدار البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 
 .2016 فبراير 2بتاريخ 
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 مجموعةلالرئيسية لواالتفاقيات لمعامالت ا 2

 فيما يلي التعامات واالتفاقيات الرئيسية للمجموعة مرتبة حسب الترتيب الزمني:

د الكهرباء لشراء محطة تولي)"الحكومة"( أبرمت الشركة اتفاقية مع حكومة دولة قطر  1999 فبراير 10في  (1)
 استنادا إلى االتفاقية تم تكليف الشركة بتشغيل وإدارة محطة الطاقة. .)راف ب( في رأس أبو فنطاس "ب"

)يشار إليها فيما لماء المؤسسة العامة للكهرباء واأبرمت الشركة اتفاقية شراء الكهرباء مع  2001أبريل  في (2)
ـ "كهرماء"(  والتي بدأ تشغيلها ( 1)راف ب/" 1لإلمداد بالطاقة الكهربائية من محطة راس أبو فنطاس "ب/بعد ب

 .2002أغسطس  29تجارياً في 

التالية من المؤسسة العامة للكهرباء والماء )كهرماء( األربع قامت الشركة بشراء المحطات  2003يناير  في (3)
بالكهرباء والماء مليون لاير قطري، وتم توقيع اتفاقية شراء كهرباء وماء مع كهرماء لإلمداد  600بمبلغ 

 :من هذه المحطاتالمحلى 

 " ؛محطة رأس أبو فنطاس " أ 
 الوجبة 
 السيلية 
 سوبر جنوب الدوحة 

م ة ما لال يسري مفعول االتفاقيتفاقية مشروطة ومن ضمن الشروط أمن االتفاقية على أن اال 6المادة نص ت
يصدر مرسوم أميري يمنح الشركة امتيازاً الستخدام األرض التي تقع عليها المحطات وأن يكون المرسوم 

من االتفاقية المذكورة على أنه في حالة عدم صدور المرسوم  (2) 6كما تنص المادة واألثر.  ساري المفعول
ى حل ما وأن يتم تعديل االتفاقية المذكورة تجتمع األطراف للمناقشة واالتفاق عليجب أن  2003يونيو  1حتى 

لم تحصل الشركة على المرسوم  نهاية فترة التقريركما في  .إلى المدى الازم الذي يعكس الحل المطلوب
إدارة الشركة واثقة من أنه سيتم إصدار المرسوم األميري في المستقبل القريب وإال فسوف يتم  .األميري

قية مع كهرماء. كما في تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة لم يتم إصدار المرسوم االتفاق على تعديات لاتفا
 األميري كما لم يتم إجراء تعديات على اتفاقية شراء الكهرباء والماء.

ديسمبر  31المنتهية في سنة لل مجموعةمن إجمالي إيرادات ال %19ة راف نسبة اإليرادات من محط مثلت
. المحطات الثاث األخرى غير عاملة في الوقت الحالي وهي محتفظ (2014سنة في  %20.4)نسبة  2015

في أعقاب  2010أوقفت الشركة عمليات محطة الوجبة خال سنة . 31 رقمبها للبيع كما هو مذكور باإليضاح 
يث حتلقي تعليمات من حكومة دولة قطر. كما تم أيضا إيقاف مرافق محطتي السيلية وجنوب الدوحة سوبر 

 .2014ديسمبر  31أن العقود ذات الصلة مع كهرماء قد انتهت في 

قامت الشركة بشراء محطة تحلية المياه التابعة لمؤسسة قطر للبترول مقابل مبلغ إجمالي قدره  2003يناير في  (4)
ء اقية شرااتف ؛اتفاقية تأجير األرض أيضابعد إبرام اتفاقية الشراء أبرمت الشركة  .مليون لاير قطري 71.66

 .تعلق بمحطة التحلية في دخانفيما يقطر للبترول  اتفاقية تزويد بالوقود ؛ماء

روع مشترك إلنتاج الكهن محطة رأس لفان ـر للطاقة ش.م.ق كمشـيس شركة قطـتم تأس 2005يناير  27في  (5)
 كالتالي:شركة قطر للطاقة ش.م.ق ملكية الموحدة للماء والكهرباء. النسبة المئوية ل (ب)

 55 هرباء والماء القطريةشركة الك% 
  40      يسانترناشونال باور بي ال% 
 5   شيوبو اليكتريك باور كومباني% 

ن مالمحاة أبرمت الشركة "اتفاقية شراء كهرباء وماء" مع كهرماء لتوفير الكهرباء والمياه  2005أكتوبر في  (6)
 . 2محطة رأس أبو فنطاس ب
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 )تابع( وعةمجملالرئيسية لواالتفاقيات لمعامالت ا 2

 شركةوشركة ش.م.ق كمشروع مشترك بين الشركة مسيعيد للكهرباء  تم تأسيس  2007يناير  15في   (7)
شيوبو  التحقت 2009مايو نتاج الكهرباء والماء المحلى من محطة مسيعيد. في ماروبيني و قطر للبترول إل

ى شركة مسيعيد للطاقة ش.م.ق عل المساهمة الحالية في كشريك بالمشروع المشترك. اليكتريك باور كومباني
 :النحو التالي

 40 شركة الكهرباء والماء القطرية% 
  30 ماروبيني                  شركة% 
   20 قطر للبترول% 
 10   شيوبو اليكتريك باور كومباني% 

و أب دخلت الشركة في "اتفاقية شراء مياه" مع كهرماء لتوريد مياه من محطة الشركة في راس 2007مايو  في (8)
 )وهي توسعة لرأس أبو فنطاس أ(.  1فنطاس أ 

إلنتاج الكهرباء مشترك مشروع شركة راس قرطاس للطاقة ش.م.ق كشركة  تم تأسيس 2008 مارس 25في  (9)
والماء من محطة راس لفان ج. النسبة المئوية للمساهمة في شركة راس قرطاس للطاقة ش.م.ق على النحو 

 :التالي

 45 قطريةشركة الكهرباء والماء ال% 
 40 شركة آر إل سي باور هولدينج% 
 15 قطر للبترول% 

تم تأسيس شركة نبراس للطاقة ش.م.ق كمشروع مشترك بغرض اقتناء مشاريع إنتاج  2013مايو  20في  (10)
  النسبة المئوية للمساهمة في نبراس للطاقة ش.م.ق على النحو التالي:. الكهرباء والماء خارج دولة قطر

 60 لماء القطريةشركة الكهرباء وا% 
  20 العالمية المحدودةقطر للبترول% 
  20              القابضة ش.م.مقطر% 

تم تأسيس شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق كمشروع مشترك بغرض إنتاج الكهرباء والمياه  2015مايو  13في  (11)
  ق على النحو التالي:المحاة من مرافق محطة د. النسبة المئوية للمساهمة في شركة أم الحول للطاقة ش.م.

 60 شركة الكهرباء والماء القطرية% 
  5 العالمية المحدودةقطر للبترول% 
 5  مؤسسة قطر للتعليم والعلوم وتنمية المجتمع% 
 30            للطاقة المحدودة، شركة مؤسسة في المملكة المتحدة  1كي% 

  س إعداد البيانات الماليةاأس 3

 فقرة االلتزام أ()

 يانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.أعدت الب

 س القياساأس ب()

 لبيعالمتاحة لالمالية ات موجودالالمعدل بإعادة تقييم فقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ,الموحدة مالية تم أعداد هذه البيانات ال
 .ومبادلة معدالت الفائدة للتحوط
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 )تابع( اليةس إعداد البيانات الماأس 3

  الوظيفية وعملة العرضالعملة  ج()

تقاس البنود المضمنة في البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية 
 رشركة من الشركات التابعة للشركة والعاملة في دولة قطر يعتبالتي تعمل فيها الشركة )"العملة الوظيفية"(. لكل 

عملة وهو العملة الوظيفية هذه البيانات المالية الموحدة باللاير القطري و عرضتم اللاير القطري هو العملة الوظيفية. 
 .مجموعةللالعرض 

 التقديرات واألحكام استخدام د()

السياسات  طبيقأحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على ت ستخدامبااإلدارة  تقوملبيانات المالية الموحدة هذه اإعداد  عند
 . تاقد تختلف القيم الحقيقية عن هذه التقدير .واإليرادات والمصروفات الموجودات والمطلوباتالمحاسبية وقيم 

أثر بالتعديات على التقديرات يتم االعتراف بالخاصة بها بصورة مستمرة.  واالفتراضاتالتقديرات تتم مراجعة 
 مستقبلي. 

يكون فيها مخاطر التي التي تتضمن درجة عالية من األحكام أو التعقيد أو المجاالت  المعلومات حول المجاالت الهامة
هامة من أن ينتج من االفتراضات أو التقديرات تعديات كبيرة على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية على النحو 

 التالي:

 مبدأ االستمرار
ى مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرار وهي مقتنعة بأن لدى عل المجموعةقامت اإلدارة بإجراء تقدير لمقدرة 

تجني أرباحا ولها مركز  المجموعةالموارد التي تمكنها من مواصلة أعمالها في المستقبل القريب. ظلت  المجموعة
ل بظا . إضافة إلى ذلك ال تعلم اإلدارة عن أي حاالت شكوك هامة قد تلقيصافي أصول ومراكز رأس مال إيجابيين

في  المجموعةعلى مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرار. لذا فقد استمرت  المجموعةمن الشك على مقدرة 
 إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرار. 

 والمعدات واآلالت إهاك الممتلكات 
ادا األعمار اإلنتاجية استنيتم تحديد  .المقدرةاإلنتاجية والمعدات على مدى أعمارها واآلالت يتم إهاك بنود الممتلكات 

البلى ووهو يستند عموما على فترة اتفاقية شراء الكهرباء والماء الموقعة مع كهرماء إلى االستخدام المتوقع لألصل 
 والتقادم الفعلي والبلى والتقادم الفني والتجاري وآثار مصروف اإلهاك السنوي المعترف به في البيانات المالية

يتم تعديل مصروف اإلهاك قد سنويا. لهذه األصول الباقية واألعمار اإلنتاجية  . تقوم اإلدارة بمراجعة القيمالموحدة
 عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف من التقديرات السابقة.بصورة كبيرة المستقبلي 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
ارة أن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في أوراق حقوق ملكية هو االنخفاض الهام أو طويل تعتبر اإلد

 األجل في القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها. 

 الذمم المدينة من اإليجار التمويلي
 مجموعة بإمداد كهرماء بالكهرباءحددت المجموعة أن الترتيب مع كهرماء استنادا إلى اتفاقية شراء الطاقة والماء لقيام ال

من تفسيرات  4سنة من المحطة المنشأة لهذا الغرض يحتوي على إيجار وفقا للتفسير رقم  25والمياه المحاة لمدة 
حيث أنها تنقل الحق في استخدام  "تحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على إيجار"معايير التقارير المالية الدولية 

ء في مقابل سلسلة من المدفوعات. وعلى هذا األساس قامت المجموعة بالمحاسبة عن المحطة على المصنع إلى كهرما
وليس كأصل استنادا إلى معيار  "اإليجار التمويلي" 17أنها ذمم إيجار تمويلي مدينة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

جار التمويلي المدينة تم االعتراف بها باستخدام ذمم اإلي"الممتلكات واآلالت والمعدات".  16المحاسبة الدولي رقم 
 التدفقات النقدية استنادا إلى رسوم اإلنتاجية المتوقعة.
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 )تابع( س إعداد البيانات الماليةاأس 3

 )تابع( التقديرات واألحكام استخدام د()

 الموجودات غير المالية )بخاف المخزون(انخفاض قيمة 
جودات غير المالية للشركة )الممتلكات والمعدات وقطع الغيار االستراتيجية( في تاريخ تتم مراجعة القيم الدفترية للمو

كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم إجراء اختبار 
تطلب  وتحديد المبالغ القابلة لاسترداد ا في القيمةانخفاض. تحديد ما يمكن أن يعتبر اإلدارة النخفاض القيمة من جانب

 من اإلدارة القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات هامة.

 انخفاض قيمة المخزون
قديمة أو مهجورة يتم إجراء تقدير لصافي قيمتها القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالغ الهامة مواد المخزون  عندما تصبح

ردي. المبالغ غير الهامة بصفة فردية ولكنها قد أصبحت قديمة أو مهجورة بصفة فردية يتم إجراء التقدير على أساس ف
يتم تقديرها بصورة جماعية ووضع مخصص لها وفقا لنوع المخزون ودرجة عمره أو تقادمه استنادا إلى أسعار البيع 

 لتقدير.التاريخية. تتطلب ضرورة ووضع مخصص لمواد المخزون البطيئة الحركة والمهجورة درجة كبيرة من ا

 المدينةالتجارية واألخرى الذمم انخفاض قيمة 
القيم الدفترية للذمم المدينة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض القيمة. في تتم مراجعة 

اما هامة حالة وجود مثل هذا المؤشر عندها يتم إجراء اختبار النخفاض القيمة من قبل اإلدارة. تستخدم اإلدارة أحك
لتقدير المبالغ غير القابلة لاسترداد من الذمم المدينة والتي يتم تحديدها بالرجوع إلى خبرة األخال السابقة تجاه الطرف 

 المقابل وتحليل للوضع المالي للطرف المقابل. 

 القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
لتعرض لتغيرات قروضها البنكية بسبب التقلبات في أسعار تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة إلدارة بعض حاالت ا

الفائدة. يتم االعتراف بجميع هذه المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم الدخول فيه في عقد تحوط ويعاد 
قييم م نماذج وطرق تقياسها الحقا بالقيمة العادلة واالعتراف بها في الدخل الشامل. يتم تقدير قيمها العادلة باستخدا

بسبب غياب األسعار المدرجة أو بعض البيانات التي يمكن ماحظتها والمثبت صحتها بالسوق. يتم تقييم هذه العقود 
باستخدام نماذج ذات مدخات تتضمن منحنيات سعر لكل من المنتجات المختلفة المبنية من بيانات تسعير األسواق 

 انتهاء العقود باستخدام الحد األقصى المتاح من معلومات التسعير الخارجي.النشطة ويتم استقراؤها حتى تاريخ 

 مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
لعام  14قامت اإلدارة بقياس التزام الشركة لمنافع نهاية الخدمة لموظفيها استنادا لنصوص قانون العمل القطري رقم 

كل سنة ويتم تعديل أي تغيير في التزام المنافع المتوقع في  . تتم مراجعة المخصص من قبل اإلدارة في نهاية2004
 في الربح أو الخسارة. مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفيننهاية السنة في 

 المخصصات والمطلوبات األخرى
يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى في الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر فيه اإلدارة أنه من المحتمل 

يكون هناك تدفق مستقبلي خارج لألموال ناتج من عمليات أو أحداث سابقة ويمكن قياس التدفق النقدي الخارج  أن
بصورة موثوق بها. توقيت االعتراف بالمخصصات وتحديد مقدار المطلوبات يتطلب تطبيق أحكام على الحقائق 

 ة الخارجة قد تحدث في سنوات الحقة تتموالظروف الحالية والتي قد تخضع للتغيير. وحيث أن التدفقات النقدي
مراجعة القيم الدفترية للمخصصات والمطلوبات بصورة منتظمة وتعديلها لوضع اعتبار للحقائق والظروف المتغيرة. 
سينتج عن التغير في تقييم مخصص أو مطلوب معترف بها في مصروف أو رصيد للربح أو الخسارة في الفترة 

 التي يحدث فيها التغيير.

 المطلوبات االحتمالية
ات . يرتبط تقدير المطلوبمن عدمه يتم تحديد المطلوبات االحتمالية بترجيح وقوع أحداث مستقبلية غير مؤكدة

 االحتمالية بصورة لصيقة بتطور االفتراضات والتقديرات الهامة المتعلقة بنتائج مثل هذه األحداث المستقبلية. 
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 ابع()ت س إعداد البيانات الماليةاأس 3

 2015يناير 1 في أو بعدالتي تصبح سارية المفعول المصدرة والمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  )هـ(

لتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه ذات الصلة بعملياتها لدولية لمعايير اال المجموعةتبنت الحالية خال السنة 
 . 2015يناير  1في التشغيلية وتصبح سارية المفعول كما 

 حول مخطط المنافع المحددة: اشتراكات الموظفين. 19التعديات على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 مختلف المعايير  - 2012إلى  2010التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية للسنوات من  -

 مختلف المعايير - 2013إلى  2011تقارير المالية للسنوات من التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية لل -

 للشركة. ه أثر هام على البيانات المالية الموحدةليس لتبني التعديات والتفسيرات أعا

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد )و( 

يناير  1التالية والتعديات عليها والمتاحة للتبني المبكر للفترات السنوية التي تبدأ في  لتقارير الماليةالدولية لمعايير ال
  .الموحدةلم تصبح سارية المفعول إال في فترة الحقة ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية  2015

 . جموعةملل الموحدةيتوقع أن يكون للمعايير التالية أثرا على البيانات المالية 

 (2018يناير  1)الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  " األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"األدوات  39وهو يستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم  2014في يوليو  9تم نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
موجهات منقحة حول تصنيف وقياس  9يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المالية: التحقق والقياس" القائم.

األدوات المالية متضمنا نموذج خسائر ائتمان متوقعة جديد الحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات 
ألدوات المالية من معيار محاسبة التحوط العامة الجديدة. كما أنه يرحل أيضا موجهات االعتراف وإلغاء االعتراف ل

ساري المفعول لفترات التقارير التي تبدأ في أو  9 الدولي رقمتقارير المالية معيار ال. يصبح 39المحاسبة الدولي رقم 
 بتقييم األثر المحتمل على بياناتها المالية والناتج من تطبيق الشركةمع السماح بتبنيه مبكرا. تقوم  2018يناير  1بعد 

 . 9دولي للتقارير المالية رقم المعيار ال

يناير  1" إيراد العقود مع العماء")الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  - 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
2018) 

اد إطار عمل شامل لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتم االعتراف باإلير 15ينشئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ومقدار هذا اإليراد ومتى يتم ذلك. يحل المعيار محل موجهات االعتراف باإليرادات الحالية بموجب معيار المحاسبة 

"عقود اإلنشاء" والتفسير من لجنة تفسير المعايير الدولية  11"اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم  18الدولي رقم 
ساري المفعول لفترات  15لعماء". يصبح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم "برامج والء ا 13للتقارير المالية رقم 

بتقييم األثر المحتمل على  الشركةمع السماح بتبنيه مبكرا. تقوم  2017يناير  1التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 . 15بياناتها المالية والناتج من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 أساس إعداد البيانات المالية )تابع( 3

 )تابع( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد )و(

 لموحدةاال يتوقع أن يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة والتحسينات على المعايير التالية أي أثر على البيانات المالية 
 :للشركة

 1حول مبادرة اإلفصاح )الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1معيار المحاسبة الدولي رقم عديات على الت -
 (.2016يناير 

حول إيضاحات الطرق المقبولة  38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16معيار المحاسبة الدولي رقم التعديات على  -
 (.2016يناير  1او بعد  لإلهاك واإلطفاء )الفترات السنوية التي تبدأ في

حول الزراعة: الوحدات  41ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16التعديات على معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 (.2016يناير  1الحاملة )الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد 

لمالية المنفصلة )الفترات حول طريقة حقوق الملكية في البيانات ا 27التعديات على معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 (.2016يناير  1السنوية التي تبدأ في او بعد 

المحاسبة عن اقتناء مساهمات في مشاريع مشتركة  -11التعديات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 (.2016يناير  1)الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد 

حول بيع أو المشاركة  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10المالية رقم التعديات على المعيار الدولي للتقارير  -
يناير  1في األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك )الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد 

2016.) 

ومعيار المحاسبة  12رقم  المعيار الدولي للتقارير الماليةو 10التعديات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 1عد )الفترات السنوية التي تبدأ في او ب الشركات االستثمارية التي تطبق استثناء التوحيدحول  28الدولي رقم 

 (.2016يناير 

 1"الحسابات النظامية المؤجلة" )الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  14المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 (.2016يناير 

)الفترات السنوية التي تبدأ في أو  2014-2012التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  -
 (. 2016يناير  1بعد 

 الهامةالسياسات المحاسبية  4

ثبات على بالرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة واردة أدناه وقد تم تطبيقها السياسات المحاسبية 
 جميع السنوات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة.

 البيانات المالية أساس توحيد )أ( 

 تجميع األعمال

كات )أنظر "الشر تحاسب المجموعة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء عند تحويل السيطرة إلى المجموعة
في االقتناء بالقيمة العادلة كما هو الحال بالنسبة لصافي الموجودات  . عموما يقاس المقابل المحولالتابعة" أدناه(

المقتناة. أية شهرة تنشأ يتم اختبارها على نحو سنوي النخفاض القيمة. أي مكسب من مشتريات المساومة يتم 
تعلق فيه لذي تاالعتراف به مباشرة في الربح أو الخسارة. يتم صرف تكاليف االقتناء المتكبدة فيما عدا إلى الحد ا

 بإصدار أية أوراق مالية مدينة أو حقوق ملكية. 

ال يتضمن المقابل المحول مبالغ متعلقة بتسوية عاقات كانت قائمة مسبقا. عموما يتم االعتراف بهذه المبالغ في 
 الربح أو الخسارة.
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 الهامة )تابع(السياسات المحاسبية  4

 )تابع( أساس توحيد البيانات المالية )أ(

 )تابع( تجميع األعمال

الذي يلبي حتمل المقابل المااللتزام بدفع أي مقابل محتمل يتم قياسه بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء. إذا تم تصنيف 
ف ذلك في حقوق الملكية. بخا ويةتسالمحاسبة عن التتم وكحقوق ملكية يجب أن ال يعاد قياسه تعريف األداة المالية 

 احقة في القيمة العادلة للمقابل المحتمل يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة. فإن التغييرات ال

 الشركات التابعة

الشركات التابعة هي شركات تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على شركة عندما تكون معرضة أو لديها 
لمقدرة على التأثير على تلك العائدات من الحقوق في العائدات المتغيرة من استثمارها في الشركة ويكون لديها ا

خال سلطتها على الشركة. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي 
 تبدأ فيه تلك السيطرة وإلى تاريخ توقفها.

 المساهمات غير المسيطرة

يخ اسبية في صافي األصول القابلة للتحديد للشركة المقتناة في تاريتم قياس المساهمات غير المسيطرة بحصتنا التن
 االقتناء.

التغييرات في مساهمة المجموعة في الشركة التابعة والتي ال ينتج عنها فقدان للسيطرة تتم المحاسبة عنها على أنها 
 معامات حقوق ملكية.

 فقدان السيطرة 

، فإنها تقوم بإلغاء االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة
التابعة، وأية مساهمات غير مسيطرة ذات صلة وغيرها من عناصر حقوق الملكية. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة 

ن اناتجة في الربح أو الخسارة. يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقد
 السيطرة. 

 المساهمة في شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

تشتمل مساهمات المجموعة في شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية على مساهمات في 
طرة أو ر هام، وليست سيهي الشركات التي يوجد للمجموعة تأثي شقيقةالشركات ال ومشاريع مشتركة. شقيقةشركات 

سيطرة مشتركة، على سياساتها المالية والتشغيلية. المشروع المشترك هو ترتيب تملك فيه المجموعة سيطرة مشتركة 
 حيث يكون للمجموعة حقوق في صافي أصول الترتيب بدال من حقوق في موجوداته أو التزامات في مطلوباته. ب

يتم  .حقوق الملكيةطريقة الشقيقة والمشروعات المشتركة باستخدام  المحاسبة عن المساهمة في الشركاتتم ت
االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة والتي تتضمن تكاليف المعاملة. في أعقاب االعتراف المبدئي تتضمن البيانات المالية 

بة تتم المحاس الموحدة حصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها التي
 عنها بطريقة حقوق الملكية وحتى تاريخ توقف النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة عليها.
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 4

 أساس توحيد البيانات المالية )تابع( )أ(

 لمعامالت المستبعدة عند التوحيدا

ت ناشئة عن المعامات بين شركات المجموعة. يتم يتم استبعاد األرصدة والمعامات وأي دخل غير محقق ونفقا
طريقة بالتي تتم المحاسبة عنها استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامات مع الشركات المستثمر فيها 

حقوق الملكية في مقابل االستثمار إلى حد حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها. يتم استبعاد الخسائر غير 
ة بنفس الطريقة التي تستبعد بها المكاسب غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على المحقق

 انخفاض القيمة.

 والمعدات واآلالتممتلكات ال )ب(

 والقياسالتحقق 

 تراكمة. لما اآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً اإلهاك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمةقاس بنود الممتلكات وت

كل جزءا . البرمجيات المشتراة والتي تشالموجوداقتناء تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى 
 مكما لوظيفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من تلك المعدة. 

ية الثاثة في ولدات التوربينالتكاليف المبدئية لقطع الغيار المدرجة ضمن قطع الغيار الرأسمالية المستلمة لصيانة الم
 تتم رسملتها.  2راف ب

الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة عندها تتم المحاسبة عنها كبنود لو كان ألجزاء هامة من بنود 
 منفصلة )مكونات رئيسية( للممتلكات واآلالت والمعدات.

 النفقات الالحقة

لو كان من  بندللفي القيمة الدفترية  المعداتاآلالت وو د مكونات الممتلكاتحد بنوأ استبدالتم االعتراف بتكلفة ي

المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مضمنة في ذلك المكون إلى الشركة ومن الممكن قياس التكلفة بصورة موثوق 

لكات واآلالت خدمة اليومية للممتبها. يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للمكون المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف ال

 عند تكبدها. الربح أو الخسارةوالمعدات في 

 اإلهالك

يتم احتساب اإلهاك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا قيمها الباقية المقدرة باستخدام طريقة 
 و الخسارة.القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر ويتم االعتراف بها في الربح أ

 األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات للفترة الحالية وفترات المقارنة على النحو التالي:

 :اإلنتاجمرافق 
 سنة 17.75 ب"راف  رأس أبو فنطاس "
 سنة 20 "1ب/راف رأس أبو فنطاس "
 سنة 12 "راف أ" رأس أبو فنطاس أ

  نةس  25 "1"راف أ  1رأس أبو فنطاس أ 
 سنة  25 "2"راف أ  2رأس أبو فنطاس أ 

 سنة 25 بدخان هايمحطة تحلية الم
 سنة 25 "2"راف ب  2 رأس أبو فنطاس ب

 نواتس 7-3 والمعدات المكتبية  األثاث والتركيبات
 سنوات 4 السيارات
 سنوات 5-3 (2) "ج" الفحصتكاليف 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 4

 )تابع( والمعدات تواآلالممتلكات ال )ب(

 اإلهالك )تابع(

ال يتم إهاك األعمال الرأسممممالية قيد التنفيذ. بمجرد اكتمال هذه الموجودات يعاد تصمممنيفها إلى الفئة الصمممحيحة من 
 ال يتم إهاك األرض. الممتلكات واآلالت والمعدات وإهاكها وفقا لذلك. 

 ما.كان ذلك مائإلنتاجية في تاريخ كل تقرير وتسويتها، إن الباقية واألعمار ا اإلهاك والقيم تتم مراجعة طرق

 إلغاء االعتراف 

يتم إلغاء االعتراف عن بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند اسمممممممتبعاده أو في حالة عدم توقع منافع اقتصمممممممادية  
ات ت بمقارنة متحصممممسمممتقبلية من اسمممتخدامه. يتم تحديد أرباح وخسمممائر اسمممتبعاد بند الممتلكات واآلالت والمعدا

 استبعادها مع قيمها الدفترية ذات الصلة ويتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.

 ستثمارات العقاريةاال )ج(

ن ولكنها الغرضي بها إما لجني إيراد إيجار أو للزيادة الرأسمالية أو لكايتم االحتفاظ االستثمار العقاري هو عقارات 
االعتيادي لألعمال أو االستخدام في إنتاج أو توريد بضائع وخدمات أو ألغراض  ليست للبيع في إطار النشاط

 إدارية.

 االعتراف والقياس

مبدئيا يتم االعتراف باالستثمار العقاري بتكلفة االقتناء متضمنة أية تكاليف معاملة وفي أعقاب ذلك يتم قياسه بالتكلفة 
 يمة، إن وجدت.ناقصا اإلهاك المتراكم وخسائر االنخفاض في الق

العقار الذي يتم تشييده الستخدامه في المستقبل كاستثمار عقاري تتم المحاسبة عنه على أنه عمل رأسمالي قيد 
التنفيذي ضمن االستثمار العقاري إلى أن يكتمل اإلنشاء أو التطوير وفي ذلك الوقت يعاد تصنيفه كاستثمار عقاري 

 وتسجيله بالتكلفة. 

 النفقات الالحقة

م رسملة النفقات الاحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للنفقات إلى تت
 المجموعة. 

 إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف عن بند االستثمارات العقارية عند استبعاده أو لو كان من غير المحتمل تدفق منافع اقتصادية 
تم تحديد أرباح وخسائر استبعاد بنود االستثمارات العقارية بمقارنة متحصات االستبعاد مستقبلية من استخدامه. ي

 مع قيمها الدفترية ذات الصلة ويتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة. 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 4

 الموجودات غير الملموسة والشهرة ()د

 التحقق والقياس

 تناء شركات تابعة يتم قياسها بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. الشهرة الناشئة من اق

اقتنتها المجموعة ولها عمر التي على اتفاقيات شراء طاقة ومياه التي تشتمل الموجودات غير الملموسة األخرى 
 نخفاض القيمة.يتم قياسها بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأية خسائر تراكمية الإنتاجي محدد 

 النفقات الالحقة

النفقات الاحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في الموجود المحدد الذي تتم رسملة 
م االعتراف بجميع النفقات األخرى، متضمنة النفقات في الشهرة والعامات التجارية األخرى المكونة يت. تتعلق به

 أو الخسارة عند تكبدها.الربح داخليا في 

 اإلطفاء

يحتسب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة ناقصا قيمها الباقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت 
 على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ويتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة. ال يتم إطفاء الشهرة.

 سنة. 25قية شراء الطاقة هو العمر اإلنتاجي المقدر التفا

طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم الباقية تتم مراجعتها في تاريخ كل تقرير وتسويتها، إن كان ذلك 
 مائما. 

 التمويلية اإليجاراتالذمم المدينة من  )هـ(

 ذا كان الترتيب يحتوي على إيجار"" تحديد ما إ من لجنة تفسير المعايير الدولية 4في أعقاب تطبيق التفسير رقم 
أن اتفاقيتها مع كهرماء لتوفير الطاقة تحتوي إيجارا وبناء على ذلك فقد قامت الشركة بالمحاسبة  حددت المجموعة

 "اإليجارات". 17ذمم إيجار تمويلي مدينة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  اعلى أنه حطةعن تكلفة الم

 االعتراف المبدئي

مجموعة بعرض المحطة المحتفظ بها بموجب إيجار تمويلي في بيان المركز المالي على أنها "ذمم إيجار قامت ال
تمويلي مدينة" وذلك بمبلغ يعادل األقل من قيمتها العادلة )تكلفة اإلنشاء( والقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات 

 اقية شراء الكهرباء والماء.سنة التف 25اإليجار التي ستدفعها كهرماء للشركة على مدى 

 القياس الالحق

سنة(  25تهدف المجموعة إلى تخصيص مدفوعات اإليجار من جانب كهرماء للمجموعة على مدى فترة اإليجار )
على أساس منتظم ومعقول. يستند تخصيص اإليراد هذا إلى النمط الذي يعكس عائدا دوريا ثابتا على استثمار 

ويلي. مدفوعات اإليجار المتعلقة بالسنة يتم تطبيقها في مقابل االستثمار اإلجمالي في المجموعة في اإليجار التم
 اإليجار لتخفيض كل من المبلغ األصلي وإيراد التمويل غير المجني. 
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 المخزون (و)

 على أساس التكلفة أو صافي القيمة تقاس تشتمل مواد المخزون على قطع غيار ومواد كيميائية ومواد مستهلكة وهي
تكبدها تي تم الالنفقات تستند تكلفة المخزون على طريقة المتوسط المرجح وهي تتضمن حقق أيهما أقل. القابلة للت

 قابلة للتحقق هيصافي القيمة ال. ينالحاليوضعها و اموقعهجعل كل مادة من مواد المخزون في قتناء المخزون وال
 المتكبدة في سبيل بيعها.تكاليف ال جميعناقصاً لمواد المخزون لبيع ل لمقدرسعر اال

 األدوات المالية (ز)

وأخرى  )ذمم تجاريةبتصنيف موجوداتها المالية غير المشتقة في الفئات التالية: قروض وذمم مدينة  المجموعةقامت 
بتصنيف مطلوباتها المالية غير المشتقة  المجموعةقامت مدينة وأرصدة لدى البنوك( وموجودات مالية متاحة للبيع. 

 )قروض وذمم تجارية وأخرى دائنة( في فئة المطلوبات المالية األخرى.  في فئة المطلوبات المالية األخرى

 االعتراف وإلغاء االعتراف -الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشتقة 

في تاريخ نشوئها. ويتم االعتراف بكافة الموجودات المالية مبدئيا بالقروض والذمم المدينة  المجموعةتعترف 
 والمطلوبات المالية األخرى بشكل مبدئي في تاريخ المتاجرة.

بإلغاء االعتراف عن موجود مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود أو  المجموعةتقوم 
ت النقدية التعاقدية من الموجود من خال معاملة يتم فيها نقل كافة مخاطر عند تنازلها عن الحقوق في استام التدفقا

وال االحتفاظ بجميع مخاطر وفوائد الملكية كما أنها ال عن وفوائد ملكية الموجودات المالية، أو أنها ال تقوم بالتنازل 
ي ألغي االعتراف عنها يتم خلقها أية مساهمة في هذه الموجودات المالية الت تحتفظ بالسيطرة على الموجود المحول.

 أو االحتفاظ بها من جانب المجموعة يتم االعتراف بها كموجود أو مطلوب مالي منفصل.

االعتراف عن مطلوب مالي عندما تتفرغ من أو تلغي التزاماتها التعاقدية أو عند انتهاء تلك  المجموعةتلغي 
 االلتزامات.

ات المالية ويتم عرض القيمة الصافية في بيان المركز المالي فقط وحصرا تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوب
حق قانوني في مقاصة المبالغ وتنوي إما تسويتها على أساس الصافي أو تحقق الموجود  المجموعةعندما يكون لدى 

 وتسديد المطلوب في نفس الوقت.

 القياس -الموجودات المالية غير المشتقة 

 ةالقروض والذمم المدين

يتم االعتراف بهذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها التكاليف المنسوبة بصفة مباشرة للمعاملة. في 
 أعقاب االعتراف المبدئي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 الموجودات المالية المتاحة للبيع

تكاليف منسوبة بصفة مباشرة للمعاملة. في أعقاب أية القيمة العادلة مضافا إليها يتم االعتراف بهذه الموجودات ب
قيمة العادلة ويتم االعتراف بأية تغييرات عليها، بخاف خسائر االنخفاض في القيمة، االعتراف المبدئي يتم قياسها بال

ه لمالي المتاح للبيع. عند االعتراف بهذفي الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في احتياطي القيمة العادلة للموجود ا
 الموجودات تتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.
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 األدوات المالية )تابع( (ز)

 القياس -المطلوبات المالية غير المشتقة 

باشرة مخصوما منها أية تكاليف تنسب بصفة ملوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة مبدئيا يتم االعتراف بالمط
 للمعاملة. في أعقاب االعتراف المبدئي يتم قياس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط

 مالية للتحوط عن مخاطر معدالت الفائدة لديها. بأدوات  المجموعةتحتفظ 

مبدئيا يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأية تكاليف تنسب بصفة مباشرة للمعاملة في الربح 
أو الخسارة عند تكبدها. في أعقاب االعتراف المبدئي تقاس المشتقات بالقيمة العادلة ويتم عموما االعتراف 

 ييرات عليها في الربح أو الخسارة.بالتغ

في  للتدفق النقدي، يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيراتتحوط يتم فيها تخصيص المشتقة كأداة في الحالة التي 
القيمة العادلة للمشتقة في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعه في مخصص التحوط. أي جزء غير فعال من التغيرات 

 ة للمشتقة يتم االعتراف به مباشرة في الربح أو الخسارة. في القيمة العادل

المبلغ المتراكم في حقوق الملكية يتم االحتفاظ به في الدخل الشامل اآلخر ويعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في 
 نفس الفترة أو الفترات التي يؤثر فيها البند المتحوط له على الربح أو الخسارة.

عن استيفاء معايير محاسبة التحوط أو انتفائها أو انتهائها أو بيعها أو إنهاءها قف فيها أداة التحوط في الحالة التي تتو
أو ممارستها أو في حالة إبطال التخصيص عندها يتم إيقاف أداة التحوط بأثر مستقبلي. في حالة عدم توقع حدوث 

 م في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.المعاملة المتوقعة عندها فإنه تتم إعادة تصنيف المبلغ المتراك

 انخفاض القيمة (ح) 

 الموجودات المالية غير المشتقة

المساهمة في الشركات المستثمر فيها التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية يتم متضمنة الموجودات المالية 
 على انخفاض القيمة.تقييمها في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي 

 يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصول المالية ما يلي:

 ؛ضإخال أو تأخير من جهة المقتر 

 نت المجموعة لتأخذها في االعتبار؛إعادة جدولة المبلغ المستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كا 

 ؛مؤشرات على أن المقترض أو المصدر سيدخلون حالة إفاس 

 ؛ لبية في حالة الدفع للمقترض أو المصدرتغيرات س 

 ؛ أوغياب السوق النشطة للورقة المالية 

  بيانات قابلة للماحظة على أن هناك انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة
 الموجودات المالية.



 
  ش.م.ق() القطرية الكهرباء والماء شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 بآالف الرياالت القطرية 2015ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 

23 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 4

 )تابع( انخفاض القيمة (ح) 

لاستثمار في أسهم حقوق الملكية فإن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة يتضمن انخفاضا كبيرا أو بالنسبة 
 مطوال في قيمتها العادلة لما دون تكلفتها. 

 الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

لموجودات أو اردي فعلى مستوى الموجود التقوم المجموعة بدراسة الدليل على انخفاض قيمة هذه الموجودات 
ة. جميع الموجودات الهامة بصفة فردية يتم تقييمها بصفة فردية النخفاض القيمة. من ثم يتم تجميع جماعيال

ض فإنه يتم تقييمها بصورة جماعية ألية خسارة انخفا بصفة فرديةالموجودات التي لم يوجد فيها انخفاض في القيمة 
جميعها بالنسبة للموجودات غير الهامة بصفة فردية فإنه يتم ت. دها بصورة فرديةفي القيمة تم تكبدها ولكنه لم يتم تحدي

لغرض تقييم خسارة االنخفاض في القيمة بصورة جماعية. يتم إجراء التقييم الجماعي بتجميع الموجودات ذات 
 خصائص المخاطر المتماثلة.

 ية حول توقيت االسترداد ومبلغ الخسارة المتكبدةعند تقييم الخسارة الجماعية تستخدم المجموعة المعلومات التاريخ
وتقوم بإجراء تسوية لو كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية يكون فيها من المرجح أن تكون الخسائر 

 الفعلية أكثر أو أقل من االتجاهات التاريخية المقترحة.

قدية الدفترية للموجود والقيمة الحالية للتدفقات الن تحتسب خسارة االنخفاض في القيمة على أنها الفرق بين القيمة
المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجود. يتم االعتراف بالخسائر في الربح أو الخسارة 
وإظهارها في حساب المخصص. عندما تعتبر المجموعة أنه ليس هناك أفق فعلية السترداد الموجود يتم شطب 

تنقص فيها خسارة االنخفاض في القيمة ويمكن أن يعزى النقص بصورة الحالة التي غ ذات الصلة. في المبال
موضوعية لحدث وقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة عندها يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة 

 المعترف بها سابقا من خال الربح أو الخسارة.

 يع الموجودات المالية المتاحة للب

يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بإعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في احتياطي 
القيمة العادلة إلى الربح أو الخسارة. المبلغ المعاد تصنيفه هو الفرق بين تكلفة االقتناء )بالصافي من دفعات المبلغ 

حالية، ناقصا أية خسارة انخفاض في القيمة معترف بها سابقا في الربح أو األصلي واإلطفاء( والقيمة العادلة ال
الخسارة. في وقت الحق إذا ارتفعت القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع منخفضة القيمة وكان يمكن أن يعزى 

نخفاض خسارة اال االرتفاع بشكل موضوعي لحدث يقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة يتم عندها عكس
 في القيمة من خال الربح أو الخسارة أو بدال عن ذلك، من خال الدخل الشامل اآلخر.

 الشركات المستثمر فيها التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

ارنة قتقاس خسارة انخفاض قيمة الشركة المستثمر فيها التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية من خال م
المبلغ القابل لاسترداد لاستثمار مع قيمته الدفترية. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة 

  ويتم عكسها إذا كان هناك تغير إيجابي في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لاسترداد.
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 غير المالية الموجودات 

في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي 
مؤشر على انخفاض قيمتها. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر عندها يتم تقدير القيمة القابلة لاسترداد لذلك األصل. 

 ن أجل انخفاض القيمة.يتم اختبار الشهرة سنويا م

انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدية اختبار ألغراض 
داخلة من االستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات المنتجة 

األعمال يتم تخصيصها للوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات  للنقد األخرى. الشهرة التي تنشأ من تجميع
 المنتجة للنقد التي يتوقع لها أن تستفيد من متازمات تجميع األعمال. 

لوحدة منتجة للنقد هي قيمته قيد االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع، للموجود أو لالقيمة القابلة لاسترداد 
ند القيمة قيد االستخدام إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام أيهما أكبر. تست

معدل الخصم لما قبل الضريبة الذي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك 
 الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد.

رة االنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد يتم االعتراف بخسا
 عن قيمته القابلة لاسترداد.

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم تخصيصها أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية 
نقد ومن ثم لتخفيض المبالغ الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد شهرة مخصصة للوحدة المنتجة لل

 وذلك على أساس التناسب.

ال يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة. بالنسبة للموجودات األخرى يتم رد خسارة االنخفاض في 
لموجود عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية ل

 بالصافي من اإلهاك واإلطفاء، لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.

 النقد وما في حكم النقد )ط( 

 يشتمل النقد وما في حكم النقد في بيان المركز المالي الموحد على النقد لدى البنوك وبالصندوق وودائع قصيرة
 األجل ذات فترات استحقاق لثاثة أو أقل.

ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد يشتمل النقد وما في حكم النقد على نقد وودائع قصيرة األجل حسب التعريف 
 أعاه، بالصافي من المسحوبات على المكشوف من البنوك.

 رأس المال ()ي

 ا كحقوق ملكية.األسهم االعتيادية التي تصدرها الشركة يتم تصنيفه
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 4

 لموظفينا نهاية خدمة مكافآتمخصص  )ك(

قم ها األجانب وفقا لقانون العمل القطري رموظفيفيما يتعلق بخدمة البتكوين مخصص لمكافآت نهاية  الشركةتقوم 
ظف وطول فترة خدمته بشرط إكمال حد يستند االستحقاق لهذه المكافآت إلى الراتب النهائي للمو. 2004لعام  14

أدنى من الخدمة وهي تستحق الدفع للموظفين عند إنهاء خدماتهم. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى 
 فترة التوظيف.

المجموعة بدفع اشتراكات لهيئة قطر للتقاعد والمعاشات كنسبة مئوية من رواتب تقوم بالنسبة لموظفيها القطريين 
في  من االشتراكات المجموعةلموظفين ووفقا لمتطلبات القوانين المحلية ذات الصلة بالتقاعد والمعاشات. حصة ا

يتم تحميلها "مكافآت الموظفين"  19، وهي برامج مساهمات محددة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم هذه البرامج
 في الربح أو الخسارة في السنة المتعلقة بها.

 ات المخصص )ل( 

 عندما يكون:مخصصات بال االعترافيتم 

  نتيجة لحدث سابق؛ ( استدالليلتزام )قانوني أو ا المجموعةلدى 

  ؛هذا االلتزامأن يطلب تدفقات نقدية خارجة للمنافع االقتصادية لسداد من المحتمل  

 من الممكن إجراء تقدير موثوق به للمبلغ المطلوب لالتزام.  

ستخدام يتم خصم مبلغ المخصص بالحالية ألفضل تقدير للمبلغ المطلوب لسداد االلتزام. مبلغ المخصص هو القيمة ا
معدل خصم ما قبل الضريبة عندما يكون من غير المتوقع حدوث أثر التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المتعلقة 

المخصصات سنويا لتعكس تتم مراجعة بالمخصص مباشرة بعد تاريخ التقرير وأن يكون أثر الخصم غير هام. 
 أفضل التقديرات الحالية للنفقات المطلوبة لسداد االلتزامات.

 اإليرادات االعتراف ب )م(

قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سيتم استامه وهي تمثل المبالغ المستحقة مقابل بيع يتم 
عندما يكون باإلمكان قياس مبلغ اإليراد اإليرادات رف المجموعة بخدمات في إطار النشاط االعتيادي للمجموعة. تعت

وعند الوفاء بمعايير محددة لكل تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة بصورة موثوق بها أو يكون من المحتمل 
 نشاط من أنشطة المجموعة كما هو وارد أدناه. 

 ياه المحالةالكهرباء والم مبيعات

 باء والماء كإيرادات وفقاً لشروط االتفاقيات المتعلقة بها، وهي كالتالي:تحتسب مبيعات الكهر

 المبيعات من محطة )رأف ب( على أساس النظم المتفق عليها بين كهرماء والشركة والمتعلقة  تم المحاسبة عنت
 .2000يونيو  1 باالتفاقية المعتمدة في

 التعرفة المدرجة في اتفاقية شراء الطاقة مع  ( على أساس جدول1المبيعات من )رأف ب/ تم المحاسبة عنت
 كهرماء.

 وفقاً لشروط اتفاقية شراء سوبر المبيعات من محطات )رأف أ( والسيليه وجنوب الدوحة  تم المحاسبة عنت
 الطاقة والماء مع كهرماء.
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 4

 )تابع(اإليرادات االعتراف ب )م(

 ياه المحالةمالكهرباء وال مبيعات

 ( وفقاً لشروط اتفاقية شراء الطاقة والماء مع كهرماء.1المبيعات من محطات )رأف أ/ تم المحاسبة عنت 

 المبيعات من محطة دخان لتحلية المياه وفقاً التفاقية شراء الماء الموقعة مع قطر للبترول. تم المحاسبة عنت 

 لشروط اتفاقية شراء الطاقة والماء مع كهرماء. ( وفقاً 2من محطة )رأف ب/ المبيعات تم المحاسبة عنت 

 ( وفقاً لشروط اتفاقية شراء الطاقة والماء مع كهرماء.2/أمن محطة )رأف  المبيعات تم المحاسبة عنت 

 األرباح الموزعة إيرادات

 المدفوعات.ستام ال المساهمستحقاق استثمارات عند إيرادات األرباح الموزعة من االب يتم االعتراف

 يرادات الفائدةإ

على األساس الزمني بالرجوع إلى المبلغ األصلي القائم وبمعدل الفائدة الفعلي المطبق وهو إيرادات الفوائد  تستحق
معدل الفائدة الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة من خال العمر اإلنتاجي المقدر للموجود 

 ة لذلك الموجود عند االعتراف المبدئي.المالي إلى صافي القيمة الدفتري

 العمليات المتوقفة (ن)

العملية المتوقفة هي أحد مكونات أعمال المجموعة التي يمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بوضوح من بقية 
 المجموعة والتي:

 .تمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات 

  منطقة جغرافية للعمليات.أو منفصلة الستبعاد خط أعمال رئيسي منفصل تعتبر جزءاً من خطة منسقة 

 .تعتبر شركة تابعة مقتناة حصرا بغرض إعادة بيعها 

يحدث تصنيف العملية كعملية متوقفة عند االستبعاد أو عندما تلبي العملية المعايير التي يمكن تصنيفها بموجبها على 
عملية على أنها عملية متوقفة تتم إعادة عرض بيان الربح أو الخسارة  عندما يتم تصنيف أنها محتفظ بها للبيع.

 المقارن والدخل الشامل اآلخر وكأنما أن العملية قد توقفت منذ بداية سنة المقارنة. 

 توزيع األرباح على مساهمي الشركة )س(

تي موحدة للشركة في السنة اليتم االعتراف بتوزيع األرباح على مساهمي الشركة كمطلوب في البيانات المالية ال
 يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من قبل مساهمي الشركة.
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 ممتلكات وآالت ومعدات 5
 

 (1) مرافق إنتاج

أثاث  
وتجهيزات 

 ومعدات مكتبية

 

 سيارات

 
 تكاليف الفحص

 (2) "ج"

 
قطع غيار 
 رأسمالية

 
 أعمال رأسمالية 

 (5) قيد التنفيذ

 

 جمالياإل
              التكلفة

 9.266.738  860.412  50.487  292.365  6.555  25.541  8.031.378 2014يناير  1في 
 727.042  628.320  -  96.123  1.040  913  646 إضافات

 (76.413)  -  -  (75.619)  (790)  (4)  - إستبعادات

 9.917.367  1.488.732  50.487  312.869  6.805  26.450  8.032.024 2015 يناير 1/ 2014 ديسمبر 31في 
 1.015.577  951.191  -  56.605  612  7.169  - إضافات

 -  (1.585.942)  -  -  -  -  1.585.942 إعادة تصنيف
 (85.720)  -  -  (85.223)  (497)  -  - استبعادات

 (174.901)  (174.901)  -  -  -  -  - (6)إيضاح  تحويل الستثمارات عقارية

 10.672.323  679.080  50.487  284.251  6.920  33.619  9.617.966 2015ديسمبر  31في 

              
              المتراكم هالكاإل

 4.212.196  -  15.817  177.775  4.781  22.167  3.991.656  2014يناير  1في 
 453.065  -  2.528  52.794  1.162  1.596  394.985 (3) هاكاإل

 (76.281)  -  -  (75.619)  (661)  (1)  - إستبعادات 

 4.588.980  -  18.345  154.950  5.282  23.762  4.386.641 2015 يناير 1/ 2014 ديسمبر 31في 
 455.152  -  3.023  56.128  782  4.602  390.617 (3) هاكاإل

 (85.720)  -  -  (85.223)  (497)  -  - استبعادات

 4.958.412  -  21.368  125.855  5.567  28.364  4.777.258 2015ديسمبر  31في 

              
              صافي القيمة الدفترية:

 5.328.387  1.488.732  32.142  157.919  1.523  2.688  3.645.383 2014ديسمبر  31في 

 5.713.911  679.080  29.119  158.396  1.353  5.255  4.840.708 2015ديسمبر  31في 
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 (ابعومعدات )تممتلكات وآالت  5

 مرافق اإلنتاج (1)

تحولت الملكية القانونية لمحطات رأس أبو فنطاس "أ" )رأف أ( ومحطات توليد الطاقة )الوجبة والسيليه  (1)
ع اً لشروط هذه االتفاقية ال تستطيوجنوب الدوحة( إلى الشركة عند توقيع اتفاقية اإلستحواذ مع كهرماء. وفق

 .يها حتى تسدد قيمة البيع بالكاملالشركة بيع أي من هذه المحطات أو التصرف ف

سنة اعتباراً  50األرض التي تقع عليها محطة )رأف ب( مؤجرة للشركة من قبل الحكومة بدون مقابل لمدة  (2)
 .2001لسنة  24وذلك بموجب المرسوم األميري رقم  1990يوليو  5من 

( رأف ألم يصدر حتى اآلن مرسوم أميري يمنح الشركة امتيازاً الستخدام األرض التي تقع عليها محطة ) (3)
 .ومحطات األقمار الصناعية

 25دة ر للبترول لماألرض التي تقع عليها محطة دخان لتحلية المياه تم تأجيرها للشركة من قبل مؤسسة قط (4)
 المحطة.على ستحواذ االسنة من تاريخ 

 (2) تكاليف الفحص "ج" (2)

التكاليـف المتكبـدة على مرافق اإلنتاج وفقاً لبرنامج الفحص والصيانة "ج" تتم رسملتها تحت تكاليف الفحص "ج". 
سنوات. التكاليف المتكبدة على فحص  5-3ترسمل هذه التكاليف وتحتسب كموجودات مستقلة بعمر إنتاجي تقديري 

ن أعمال رأسمالية قيد التنفيذ. عند إكمال أعمال الفحص والصيانة ترسمل هذه "ج" قيد التنفيذ يتم إدراجها ضم
 التكاليف تحت تكاليف الفحص "ج".

 تي:في بيان الربح أو الخسارة الموحد كاآلالسنوي هاك تم توزيع اإل (3)

 2015  2014 
    

 449.043  453.693 (27تكاليف المبيعات )إيضاح رقم 
 1.549  1.459 (29رية )إيضاح رقم مصروفات عمومية وإدا

 2.473  - (31أصل محتفظ به للبيع وعمليات متوقفة )إيضاح رقم 

 455.152  453.065 

 متحصالت االستبعاد (4)

 في بيان التدفقات النقدية الموحد كانت متحصات استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات تشتمل على: 

 2015  2014 
     

 129  - ريةالقيمة الدفت
 316  125 ربح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 445  125 متحصات استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 االستثمارات العقارية 6
 2015  2014 
     

 -  174.901 (1) ممتلكات وآالت ومعدات محول من

 -  174.901 ديسمبر  31في 

لوسيل مشتراة من شركة الديار القطرية ش.م.ق. استنادا إلى  أرض فيتشتمل االستثمارات العقارية على  (1)
 2015ديسمبر  31عملية التقييم الداخلي التي قامت بها اإلدارة كانت القيمة العادلة لاستثمار العقاري في 

 مليون لاير قطري. 457بمبلغ 
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 والشهرة ملموسةالموجودات غير ال 7

قامت الشركة بتحديد وتسجيل الموجودات غير الملموسة ذات األعمار  (2) 7نتيجة للمعاملة المذكورة في اإليضاح 
 التالية:اإلنتاجية المحددة 

 2015  2014 
    

 89.552  83.582 (1)موجودات غير ملموسة 
 30.813  30.813 (2شهرة )

 120.365  114.395 الرصيد في نهاية السنة

 ملموسةالموجودات غير ال (1)

 2015  2014 
    

 95.522  89.552 يناير 1في 
 (5.970)  (5.970) (29إطفاء )إيضاح 

 89.552  83.582 ديسمبر 31في 

ابعة وهي شركة تبين شركة رأس لفان للطاقة، التي تم الدخول فيها يمثل هذا المبلغ اتفاقية شراء الطاقة والماء 
 25لمدة من قبل الشركة التابعة إلى كهرماء  إلمداد الطاقة ومياه الشرببغرض مملوكة بالكامل للشركة وكهرماء 

 عام.

 الشهرة (2)

 ستحواذ على شركة رأس لفان للطاقة المحدودة )ش.م.ق(الا - 2010ستحواذ خالل اال )أ(

شركة راس لفان للطاقة  ة فيهماسالمإضافية  %55ستحوذت الشركة ) "المستحوذ" ( على ا 2010أكتوبر  20في 
. تعمل شركة رأس لفان للطاقة %80مما زاد من مساهمة الشركة إلى تحوذ عليها" ( المحدودة )ش.م.ق( ) "المس

المحاسبة عن  تالمحدودة )ش.م.ق( في تطوير وتملك وتشغيل وصيانة محطة كهرباء وتحلية مياه في قطر. تم
 ستحواذ المحاسبية. ستحواذ باستخدام طريقة االاال

 المستحوذ عليها بالقيمة العادلة.الشركة مسيطرة في الير غالمساهمة يم يتقأن تقوم بالمجموعة  اختارت
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 )تابع( والشهرة ملموسةالموجودات غير ال 7

 )تابع( الشهرة (2)

 )تابع( ستحواذ على شركة رأس لفان للطاقة المحدودة )ش.م.ق(الا - 2010ستحواذ خالل اال )أ(

بات المحددة التابعة لشركة رأس لفان للطاقة المحدودة الدفترية للموجودات والمطلوالمبالغ فيما يلي القيم العادلة و
 ستحواذ:)ش.م.ق( كما هي في تاريخ اال

 القيم الدفترية  القيم العادلة  
    الموجودات

 -  141.791 تفاقية شراء الطاقة والماء"ا" -الموجودات غير الملموسة 
 565  565 ومعدات آالت 

 2.260.288  2.260.288 إيجار تمويلي مدين
 103.711  103.711 مدفوعة مقدماً  مصروفاتذمم مدينة و

 97.792  97.792 النقدما يعادل النقد و

 2.604.147  2.462.356 

    المطلوبات
 1.294.221  1.294.221 قروض وتسهيات تحمل فوائد

 97.014  97.014 ذمم دائنة ومستحقات

 1.391.235  1.391.235 

 1.071.121  1.212.912 ات المحددةإجمالي صافي الموجود

    تفاصيل القيمة المعّدلة
   1.212.912 القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها

  1.071.121 : القيمة الدفترية لصافي الموجودات المحددةخصمي

  141.791 القيمة المعّدلة 

   احتساب الشهرة
  697.914 لي المحول للحصص المسيطرةالقيمة العادلة للمقابل الما

  242.583 مسيطرةالغير القيمة العادلة لحصص األقلية 
  303.228 القيمة العادلة للحصص المملوكة مسبقاً 

  1.243.725 قابلالم إجمالي

   
القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المعترف بها سابقاً من  يخصم:

 1.071.121 قبل المستحوذ
 

بقاً من قبل المستحوذ امعترف بها سالالموجودات غير الملموسة غير 
 141.791 عليها

 

  1.212.912 ديحدقابلة للتصافي الموجودات الإجمالي 

  30.813 ستحواذالشهرة الناتجة عن اال

   ستحواذ:عند االالخارجة صافي التدفقات النقدية 
  97.792 صافي النقد المستحوذ عليه من شركة تابعة

  (697.914) النقد المدفوع

 (600.122)  

   القيمة العادلة للحصص المملوكة مسبقًا:
  267.781 بقاً االمملوكة سمساهمات القيمة الدفترية لل

  35.447 ستبعاد المفترضأرباح قيمة عادلة محققة من اال

 303.228  

مليون  832 )ش.م.ق( في أرباح المجموعة بمبلغ ستحواذ ساهمت شركة رأس لفان للطاقة المحدودةمنذ تاريخ اال
 (.2014في للسنة المنتهية  يمليون لاير قطر 544لاير قطري )
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 شقيقةستثمارات في شركات ا 8

 :الشقيقةفي الشركات التالية ستثمارات لدى الشركة اال

 2014  2015 الملكية بلد التأسيس 
      

 112.223  - %38.89 انجزر كايم (1إيه إي إس الواحة المحدودة )
 166.603  - %9.75 ُعمان (1)شركة فينيكس للطاقة )س.أ.ع.ك( 

 852  - %15 ُعمان (1شركة فينيكس للصيانة والعمليات )ذ.م.م( )

   -  279.678 

استبعدت الشركة استثماراتها في الشركات الشقيقة المذكورة أعاه لشركة نبراس للطاقة ش.م.ق وهي  (1)
ديسمبر  30و 2015ديسمبر  1( وفقا لاتفاقيات المؤرخة في 9ترك للشركة )إيضاح رقم مشروع مش

2015. 

 كما يلي: شقيقةالحركة في استثمار المجموعة في الشركات ال

 2015  2014 
    

 115.491  279.678 يناير 1في 
 207.262  - استثمارات مدفوعة

 28.015  15.869 حصة من الربح
 (54.006)  58.541 ة في الدخل الشامل اآلخرحصة من الخسار

 (17.084)  (13.193) توزيعات أرباح مستلمة
 -  (330.862) استبعادات

 -  (10.033) (29خسارة من االستبعاد )إيضاح رقم 

 279.678  - ديسمبر  31في 

 ي بياناتها المالية وتسويةيلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركات الشقيقة للمجموعة كما هي مضمنة ف
 2014للمعلومات المختصرة مع القيمة الدفترية لمساهمة المجموعة في الشركات الشقيقة. المعلومات لعام 

. 2014ديسمبر  31حتى  2014يناير  1والمعروضة في الجدول تتضمن نتائج الشركات الشقيقة للفترة من 
وحتى تواريخ استبعاداتها خال  2015يناير  1يقة فقط للفترة من تتضمن نتائج الشركات الشق 2015المعلومات لسنة 

 . 2015سنة 
 2015  2014 
    

 7.012.299  - إجمالي الموجودات
 5.751.383  - إجمالي المطلوبات

 1.260.916  - (%100) صافي الموجودات

 223.678  - الشقيقةمن صافي موجودات الشركات  المجموعةحصة 

 47.990  - اإليرادات

 133.850  118.566 (%100)ربح ال

 (365.638)  589.950 (%100الدخل الشامل اآلخر )

 (231.788)  708.516 (%100إجمالي الدخل الشامل )

 28.015  15.869 ح ارباألمن  المجموعةحصة 

 (54.006)  58.541 خرالشامل اآل لخدمن ال المجموعةحصة 

 (25.991)  74.410 خرالشامل اآل لخدالإجمالي من  المجموعةحصة 



 م.ق.(شركة الكهرباء والماء القطرية )ش.
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 االستثمارات في شركات المشروع المشترك 9

 لدى المجموعة االستثمارات التالية في المشاريع المشتركة:

 2014  2015 نسبة الملكية بلد التأسيس 
      

 367.287  376.343 %55 قطر شركة قطر للطاقة )ش.م.ق(
 -  - %40 قطر (1) شركة مسيعيد للطاقة المحدودة

 -  - %45 قطر (1) شركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة
 2.199.752  2.248.304 %60 قطر  شركة نبراس للطاقة )ش.م.ق(

 -  2.187 %60 قطر (2) أم الحول للطاقة ش.م.ق

   2.626.834  2.567.039 

ع موعة في خسائر هذه المشارينتيجة لحصة المجإلى الصفر  اتالستثمارهذه االدفترية ل تم تخفيض القيم (1)
 . المشتركة المعترف بها في سنوات سابقة

  .2018يتوقع أن تصبح شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق قيد التشغيل خال سنة  (2)

 الحركة في استثمار المجموعة في المشاريع المشتركة كما يلي: 
 2015  2014 
    

 703.845  2.567.039 يناير 1في 
 1.971.000  2.187 دفوعةاستثمارات م

 (26.071)  408.514 )الخسارة(الربح/ حصة من 
 (81.735)  (36.322) حصة من الخسارة في الدخل الشامل اآلخر

 -  (328.232) توزيعات أرباح مستلمة
 -  13.648 (8حصة من الخسارة من استبعاد شركات شقيقة )إيضاح رقم 

 2.567.039  2.626.834 ديسمبر  31في 

لمبالغ المعروضة في البيانات المالية لشركات المشروع المشترك التي أعدت وفقاً ل فيما يلي ملخص للمعلومات المالية
 للمعايير الدولية للتقارير المالية.  

 2015  2014 
    

 8.197.267  5.956.540 الموجودات المتداولة
 29.966.295  21.597.121 الموجودات غير المتداولة

 (9.900.711)  (6.707.393) لمطلوبات المتداولةا
 (26.936.834)  (17.764.791) المطلوبات غير المتداولة

 1.326.017  3.081.477 (%100صافي الموجودات )

 1.128.297  2.054.681 من صافي موجودات  المجموعةحصة 
    

 3.921.173  4.188.888 المبيعات
 (1.929.691)  (2.115.077) تكاليف المبيعات
 72.289  44.792 إيرادات أخرى 

 (63.458)  (120.368) المصروفات العمومية واإلدارية
 (1.145.729)  (1.123.105) تكاليف تمويل

 854.584  875.463 (%100ربح السنة )

 392.593  408.514 ح ارباألمن  المجموعةحصة 

 81.735  36.322 خرالشامل اآل لخدمن ال المجموعةحصة 

 474.328  444.436 خرالشامل اآل لخدال إجماليمن  المجموعةحصة 

 (.2014لم تتلقى المجموعة توزيعات أرباح من مشاريعها المشتركة خال السنة )ال شيء في سنة 



 م.ق.(شركة الكهرباء والماء القطرية )ش.
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 متاحة للبيع موجودات مالية 10
 2015  2014 
    

 454.146  485.368 يناير 1في 
 31.222  (140.933) دلة محول للدخل الشامل اآلخرصافي التغير في القيمة العا

 485.368  344.435 ديسمبر 31كما في 

ألف لاير قطري في سنة  24.756ألف لاير قطري ) 18.377خال السنة كان هناك إيراد توزيعات أرباح بمبلغ 
في الربح أو الخسارة ( من الموجودات المالية المتاحة للبيع وقد تم إدراجه ضمن "اإليرادات األخرى" 2014

 (.28)إيضاح 

وق القيمة العادلة ألسهم حق جميع الموجودات المالية المتاحة للبيع تشتمل على أوراق مالية مدرجة في بورصة قطر.
 الملكية المدرجة يتم تحديدها بالرجوع إلى عروض األسعار المنشورة في سوق نشطة

 إيجارات تمويلية مدينة 11

شركة رأس لفان للطاقة المحـدودة من يلية المدينة حصة الشركة من اإليجارات المدينة تمثل اإليجارات التمو
ما إذا "تحديد ( 4الدولية للتقارير المالية رقم )المعايير  مجلس تفسيراتالتابعة تفسير  ة)ش.م.ق(. لقد طبقت الشرك

وذلك في المحاسبة  2006يناير  1والذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من  إيجارات"يشتمل على  كان الترتيب
في  %9.32هو  هستخداماب الشركة التابعةقامت معدل الخصم الذي مرافق اإلنتاج التي قامت بتشييدها بنفسها. عن 

 تنخفضأخر أو التي لم تتاإليجارات التمويلية المدينة (. 2014في السنة في سنة  %9.99إلى  %7.5بين السنة )ما 
 .تقريرقيمتها في نهاية فترة ال

 2015  2014 
    

 2.954.356  2.657.612 ةالمدينالذمم إجمالي  -إيجارات تمويلية 
 (1.179.306)  (1.020.530) إيرادات تمويلية غير مكتسبة

 1.775.050  1.637.082 القيمة الحالية للحد األدنى لإليجارات المدينة
    

    :يمصنفة في بيان المركز المالي الموحد كالتال
 137.969  146.477 الجزء المتداول

 1.637.081  1.490.605 الجزء غير المتداول

 موجودات غير متداولة أخرى 12

مليون  23.815، إحدى الشركات التابعة للشركة مبلغ (ذ.م.مللتشغيل )دفعت شركة رأس لفان  2010في أكتوبر 
اقية تفلتزامات وفقاً الالحقوق والمنافع واال للحصول على ، طرف ثالث،لشركة رأس لفان للخدماتلاير قطري 

مليون ريـال قطري. يتم  5.887مبلغ استلمت شركة رأس لفان للتشغيل )ذ.م.م(  2011خال سنة  .الخدمات الفنية
 سنة. 19مليون ريـال قطري على مدى فترة  17.928 وهو إطفاء المبلغ المتبقي

مع شركة جنرال إلكتريك العالمية وشركة جي  2006أكتوبر  21وم في يخدمات تعاقدية تفاقية اوقعت الشركة كما 
، تم توقيع تعديل 2013أبريل  24في . 2لصيانة معدات في محطات الطاقة والماء في راف ب/الغيار إي لقطع 

على االتفاقية المذكورة أعاه بين األطراف وبموجبه حصلت الشركة على تخفيض في الرسوم المتغيرة في مقابل 
يتم إطفاء هذا المبلغ على فترة المنفعة أي  .ريـال قطري( مليون 10.9مليون دوالر أمريكي ) 3ة مقدمة قيمتها دفع

  حتى انتهاء فترة اتفاقية الخدمات التعاقدية.

 :الحساب كما يلي علىالحركة كانت 
 2015  2014 
    

 25.441  23.731 يناير 1في 
 (1.710)  (1.860) (29)إيضاح اإلطفاء 

 23.731  21.871 ديسمبر 31في 



 م.ق.(شركة الكهرباء والماء القطرية )ش.
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 المخزون   13
  2015  2014 

    
 435.931  437.646 قطع غيار

 (246.961)  (265.929) (1مخصص البضاعة بطيئة الحركة )

 171.717  188.970 
 2.847  3.328 مواد كيماوية

 3.171  2.850 مواد استهاكية

 177.895  194.988 

 ص البضاعة بطيئة الحركة:الحركة في مخص (1)
 2015  2014 
    

 227.963  246.961 يناير 1في 
 18.998  18.968 (29)إيضاح  مضاف إلى المخصص خال السنة

 246.961  265.929 ديسمبر 31في 

 تجارية وأخرى مدينةذمم  14
 2015  2014 
    

 642.744  734.982 (1ذمم تجارية مدينة )
 (153.927)  (153.927) (2انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة ) ناقصا: مخصص خسارة

 581.055  488.817 
 63.129  306.933 مصروفات مدفوعة مقدماً 

 551.946  887.988 المجموع

 كما يلي:كانت  2015ديسمبر  31أعمار أرصدة الذمم التجارية المدينة كما في  (1)

 نخفضة القيمةمتأخرة وغير المغير ال الذمم التجارية المدينةأعمار 
 2015  2014 
    

 488.817  557.448 يوماً  60أقل من 

 منخفضة القيمةغير لكنها المتأخرة و الذمم التجارية المدينةأعمار 
 2015  2014 
    

 -  5.299 يوما 61-90
 -  14.172 يوما 91-180

 -  4.135 يوما 181-365

 -  23.606 اإلجمالي

 المنخفضة القيمةالمتأخرة و ذمم التجارية المدينةالأعمار 
 2015  2014 
    

 153.927  153.927 يوما 365أكثر من 

 الحركة في مخصص الذمم التجارية واألخرى المدينة كما يلي: (2)
 2015  2014 
    

 153.746  153.927 يناير 1في 
 181  - (29مخصص مكون )إيضاح 

 153.927  153.927 ديسمبر 31في 
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 نقدالنقد وما يعادل ال 15
 2015  2014 
    

 1.401.779  1.488.094 ودائع بنكية بالعملة المحلية
 164.317  262.270 ودائع بنكية بالعمات األجنبية

 56.219  434 نقد في الصندوق 

 1.622.315  1.750.798 المجموع

في  %1.75 إلى %0.12سنوياً ) %2.6إلى  %0.35ه ما بين الفعلي على الودائع أعاالفائدة معّدل يتراوح 
 (.2014سنة 

 رأس المال 16
 2015  2014 

    المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
ديسمبر  31سهم في  100.000.000سهم ) 110.000.000

 1.100.000 رياالت قطرية للسهم 10( قيمة 2013
 

1.000.000 

 
 2014 ديسمبر 31  2015ديسمبر  31 

 
عدد األسهم 

  ألف لاير قطري  )باأللف(
عدد األسهم 

 ألف لاير قطري  )باأللف(
        

 1.000.000  100.000  1.100.000  110.000 يناير 1في 
 100.000  10.000  -  - (1إصدار أسهم مجانية )

 1.100.000  110.000  1.100.000  110.000 ديسمبر 31في 

أسهم يحملها  10سهم لكل  1قامت الشركة بإصدار أسهم مجانية )أسهم عادية( بواقع  2014فبراير  27بتاريخ  (1)
حاملو األسهم العادية بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد 

 .2014فبراير  25بتاريخ 

 الحتياطي القانونيا 17

والنظام األساسي للشركة، يجب تحويل  2014( لسنة 11رية القطري رقم )قانون الشركات التجا حسب متطلبات
 %50إلى حساب االحتياطي القانوني حتى يعادل رصيد االحتياطي  ربح الشركة للسنةمن  %10ما ال يقل عن 

د حتياطي القانوني حيث أصبح رصيمن رأس المال المدفوع. قررت الشركة إيقاف التحويات السنوية إلى حساب اال
 من رأس المال المدفوع. %50حتياطي يعادل اال

 هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون أعاه والنظام األساسي للشركة.

 االحتياطي العام 18

 يوجد ام. الوفقاً للنظام األساسي للشركـة يجوز للجمعية العامة أن تخصص جزءاً من صافي األرباح لاحتياطي الع
 قيود على توزيع هذا االحتياطي، وحسب قرار الجمعية العامة يبقى هذا الرصيد ألعمال التطوير المستقبلية للشركة.

 تحوطاحتياطي ال 19

يشتمل احتياطي التحوط على الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة لعقود مبادالت معدالت 
 (.22ح الفائدة للتحوط )إيضا

 قيمة العادلةاحتياطي ال 20

يشتمل احتياطي القيمة العادلة على صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع إلى 
 حين إلغاء االعتراف عن الموجودات أو انخفاض قيمتها.
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 بنكيةالقروض ال 21
 2015  2014 
    

 1.349.689  1.300.260 (1القرض )
 730.336  684.135 (2القرض )
 364.377  341.327 (3القرض )
 635.108  429.527 (4القرض )
 125.753  351.743 (5القرض )
 838.260  932.461 (6القرض )
 1.093.500  - (7القرض )
 -  911.250 (8القرض )

 4.950.703  5.137.023 
 (37.429)  (35.494) : تكاليف ترتيب التمويل خصمي

 4.195.209  5.099.594 

يل الذي يقوم بدور وك و اف جيه المحدودالشركة في اتفاقية ائتمانية مع بنك طوكيو ميتسوبيشي يدخلت  (1)
مليون ريـال  1.769مليون دوالر أمريكي ) 485.5تسهيات وضامن خارجي لتسهيات ائتمانية بمبلغ 

 357 المطلوببلغ إجمالي المبلغ  2015ديسمبر  31(. كما في 2قطري( وذلك لتمويل بناء محطة )رأف ب/
مليون لاير  1.350 أومليون دوالر أمريكي  370) مليون لاير قطري 1.300أو مليون دوالر أمريكي 

هو سنوياً كما  %1.65إلى  %0.55(. تحتسب الفوائد بسعر ليبور + 2014ديسمبر  31كما في قطري 
اد القرض بأقساط نصف سنوية ابتداء من التاريخ الفعلي للقرض أي في االتفاقية االئتمانية. يستحق سد محدد

 ستة أشهر من التاريخ الفعلي للقرض أو عشرة أشهر بعد تاريخ االنتهاء المخطط له.

(. هذا القرض 1دخلت الشركة في اتفاقية تسهيات مع مجموعة من البنوك لتمويل مرافق محطة )رأف أ/  (2)
. كما %1.05إلى  %0.60+ هامش بين  ر أمريكي يحمل فوائد بسعر ليبورمليون دوال 288.2البالغ قيمته 

 مليون لاير قطري 684أو مليون دوالر أمريكي  188المبلغ المطلوب بلغ إجمالي  2015ديسمبر  31في 
( ويستحق سداد القرض على أقساط 2014في  مليون ريـال قطري 730 أو مليون دوالر أمريكي 200)

وبنسبة سداد محددة مسبقاً تحتسب مقابل المبلغ األصلي القائم المتبقي  2010يونيو  30في  بدأتنصف سنوية 
 في نهاية الفترة الذي يتوفر فيها. 

مليون دوالر أمريكي إلنشاء ثاث  144.1استصناع بمبلغ  في صيغةدخلت الشركة في اتفاقية تمويل إسامي  (3)
 31(. كما في 1من محطة تحلية كاملة في )رأف أ/ وحدات تحلية مياه من عدة مراحل وتشكل الوحدات جزء

 100) لاير قطريمليون  341أو مليون دوالر أمريكي  94المطلوب بلغ إجمالي المبلغ  2015ديسمبر 
 (.2014في  مليون ريـال قطري 364 أوي مليون دوالر أمريك

ية تفاقامثل حيث يش.م.ق( قرض للشركة التابعة وهي شركة رأس لفان للطاقة المحدودة )هذا المبلغ يمثل  (4)
مليون دوالر  545لقرض طويل األجل بقيمة  2001نوفمبر  20بتاريخ تمت ائتمانية مع مجموعة من البنوك 

مليون دوالر أمريكي. يحمل القرض فوائد باألسعار التجارية ويستحق  27.25بقيمة  احتياطيأمريكي وقرض 
. هذا القرض 2019مع آخر قسط يستحق في مايو  2004بر بتداء من نوفماالسداد وفقاً لجدول محدد للسداد 

قامت شركة رأس لفان للطاقة المحدودة )ش.م.ق( ببنائها على  يألجل مضمون برهن على مرافق المصنع الت
 أرض مستأجرة من قطر للبترول.

ألجل  (. هذا القرض2دخلت الشركة في اتفاقية تسهيات مع بنك قطر الوطني لتمويل بناء محطة )رأف أ/ (5)
. كما في في السنة %1.75 هامش بنسبةمليون دوالر أمريكي يحمل فوائد بسعر ليبور+  180 البالغ قيمته

مليون لاير قطري  352أو مليون دوالر أمريكي  96.5 المسحوبالمبلغ بلغ إجمالي  2015ديسمبر  31
القرض بأقساط ربع  يستحق سداد .(2014في  مليون ريـال قطري 126 أومليون دوالر أمريكي  34.5)

 أيهما يأتي أوال. 2016الفعلي للتسهيل أو يونيو تاريخ السنوية تبدأ بعد ستة أشهر من 
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 )تابع( بنكيةالقروض ال 21

مليون دوالر  270بشكل استصناع بمبلغ  ساميمع بنك قطر اإلدخلت الشركة في اتفاقية تمويل إسامي  (6)
مليون دوالر  256بلغ إجمالي المبلغ المسحوب  2015يسمبر د 31(. كما في 2)رأف أ/ لبناء محطةأمريكي 

مليون لاير قطري في سنة  838مليون دوالر أمريكي أو  230) مليون ريـال قطري 932أو  يأمريك
2014.) 

في اتفاقية تسهيل شركة متجدد مع اتحاد من بنوك ميزهو بنك ليمتد والذي يعمل كوكيل للتسهيل  دخلت الشركة (7)
سي يتمثل في تمويل رأس مال شركة نبراس للطاقة. تحتسب الفائدة على تسهيل القرض ألجل وذلك بهدف أسا

. قامت الشركة بسحب المبلغ بأكمله %0.25مليون دوالر بمعدل الليبور مضافا إليه هامش بنسبة  300بمبلغ 
القرض في تم سداد لاير قطري(. مليون  1.093.50مليون دوالر ) 300بمبلغ  2014ديسمبر  31كما في 

 .2015ديسمبر  15

في اتفاقية تسهيل شركة متجدد مع اتحاد من بنوك ميزهو بنك ليمتد والذي يعمل كوكيل للتسهيل  دخلت الشركة (8)
مليون دوالر أمريكي.  300الجزئي لسداد التسهيل المتجدد بمبلغ تمويل الوذلك بهدف أساسي يتمثل في 

مليون دوالر بمعدل الليبور مضافا إليه هامش بنسبة  250تحتسب الفائدة على تسهيل القرض ألجل بمبلغ 
مليون دوالر  250بمبلغ  2015ديسمبر  31. قامت الشركة بسحب المبلغ بأكمله كما في 0.25%

 .2015ديسمبر  8في أو قبل تاريخ اإلنهاء وهو سنة تلي سدد القرض يمليون لاير قطري(.  911.250)

 د كما يلي:مصنفة في بيان المركز المالي الموح
 2015  2014 
    

 1.425.358  1.124.412 حصة متداولة
 3.674.236  3.790.797 حصة غير متداولة

 4.915.209  5.099.594 

 عقود مبادلة أسعار الفائدة للتحوط 22
 2015  2014 
    

 168.907  170.766 يناير 1في 
 1.859  (43.427) خرالتغير في القيمة العادلة محول إلى الدخل الشامل اآل

 170.766  127.339 ديسمبر 31في 

 تم إدراجها في بيان المركز المالي كما يلي:
 2015  2014 
    

 102.661  107.329 حصة متداولة
 68.105  20.010 حصة غير متداولة

 127.339  170.766 

مخصصة كتحوطات لمدفوعات  2015بر ديسم 31كما في قائمة عقود مبادلة أسعار الفائدة  ثاثةلدى الشركة 
وبمبلغ اسمي  2023ديسمبر  9معدالت الفائدة المستقبلية المتوقعة بمعدل الليبور المستحقة الدفع خال الفترة حتى 

عقود مبادلة أسعار بموجب شروط (. 2014دوالر أمريكي في  2.120مليون دوالر أمريكي ) 2.025أقصى هو 
وتتلقى معدالت ليبور متغيرة.  %5.52إلى  %3.32توسط مرجح ثابت يتراوح ما بين معدل بمتدفع الشركة الفائدة 

 31لتضاهي شروط ارتباطات الشركة مع البنوك. كما في عقود مبادلة أسعار الفائدة تم التفاوض على شروط 
لاير  1.825.125ألف لاير قطري ) 1.759.479نتج عن إدارة القيمة العادلة للتحوطات مبلغ  2015ديسمبر 

 ( وقد تم االعتراف بها في حقوق الملكية كخسائر غير محققة.2014قطري في سنة 
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 اإليرادات المؤجلة 23
 2015  2014 
    

 20.375  13.583 يناير 1في 
 (6.792)  (6.791) (28)إيضاح بها معترف إيرادات 

 13.583  6.792 ديسمبر 31في 

    
    حد على النحو التالي:تظهر في بيان المركز المالي المو

 6.792  6.792 الجزء المتداول
 6.791  - الجزء غير المتداول

 6.792  13.583 

تمثل اإليـرادات المـؤجلـة القيمـة العادلة لقطع الغيار المستلمة مـن شـركـة )ألستوم للطاقة( المتعلقة باتفاقية التسوية 
)ألستوم للطاقة(. يتم إطفاء هذه اإليرادات المؤجلة تدريجياً  الخاصة بعقد محطة )رأف ب( بين كهرماء وشركة

الموحد بأقساط ثابتة على مدى الفترة اإلنتاجية التقديرية المتبقية من محطة )رأف  الربح أو الخسارةوتظهر في بيان 
 مليون ريـال قطري. 91سنة . كان المبلغ المبدئي  13.5ب( وهي 

 وظفينمكافأة نهاية الخدمة للممخصص  24
 2015  2014 
    

 39.320  44.250 يناير 1في 
 5.776  5.103 (1مخصص مكون )
 (846)  (422) مخصص مستخدم

 44.250  48.931 ديسمبر 31في 

 .الموحدالربح أو الخسارة تم إدراج المخصص ضمن تكاليف الموظفين في بيان  ( 1)

 دائنةتجارية وأخرى ذمم  25
 2015  2014 
    

 168.213  300.135 دائنة  تجاريةذمم 
 368.155  369.370 مصروفات مستحقة ذمم دائنة أخرى و

 26.188  35.567 األنشطة االجتماعية والرياضية صندوق مخصص للمساهمة في 
 28.418  38.301 ذمم دائنة للمساهمين

 5.164  6.109 مساهمة في صندوق التقاعد للموظفين القطريين

 749.482  596.138 

 المبيعات 26
  2015  2014 

    
 1.503.505  1.495.856 الكهرباءمبيعات 
 1.211.209  1.320.982 المحلى الماءمبيعات 

 183.097  165.760  شركة رأس لفان للطاقة )ش.م.ق(حصة من إيجار مستلم من 

 2.982.598  2.897.811 
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 تكاليف المبيعات 27
  2015  2014 

    
 793.889  843.454 لغاز المستهلكتكلفة ا

 449.043  453.693 (5ستهاك العقارات والمصانع والمعدات )إيضاح رقم ا
 82.207  89.435 قطع غيار وكيماويات ومواد مستهلكة

 183.614  194.740 تكاليف الموظفين
 113.204  97.830 أخرى

 1.679.152  1.621.957 

 إيرادات متنوعة 28
  2015  2014 

    
 316  125 (5ربح / )خسارة( من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 
 24.756  18.377 (10إيراد توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع )إيضاح 

 6.792  6.791 (23إيرادات مؤجلة )إيضاح 
 130.113  65.344 (1)إيرادات أخرى 

 90.637  161.977 

مليون لاير قطري  28لمبلغ األموال المستلمة من مطالبة تأمينية مقدمة من قبل الشركة بمبلغ يتضمن هذا ا (1)
كتعويض من مؤسسة ميتسوبيشي بسبب التأخير في اإلنشاء وفقا لعقد الهندسة والمشتريات  2راف أ/فيما يتعلق ب

 واإلنشاء.

 المصروفات العمومية واإلدارية 29
  2015  2014 

    
 94.053  84.872 وظفينتكاليف الم

 18.998  18.968 (13)إيضاح  مخصص للبضاعة بطيئة الحركة
 1.549  1.459 (5والمعدات )إيضاح  التواآل الممتلكاتهاك إ

 5.970  5.970 (7إطفاء الموجودات غير الملموسة )إيضاح 
 1.710  1.860 (12)إيضاح  تداولةإطفاء الموجودات غير الم

 8.144  1.071 ت والعاقات العامةمصروفات اإلعانا
 2.792  3.586 اإليجار

 15.527  14.437 التأمين 
 3.920  1.090 تبرعات

 5.584  2.052 مصروفات التوظيف والتدريب
 6.120  584 أتعاب مهنية 
 1.943  1.939 هاتف وبريد

 1.646  3.055 إصاحات وصيانة
 174  1.088 مصروفات مكتبية

 728  738 تراخيصشتراكات وا
 11.750  11.750 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 29.846  - (31مخصص خسارة انخفاض في قيمة موجود محتفظ به للبيع )إيضاح 
 181  - (14مخصص خسارة االنخفاض في قيمة ذمم تجارية مدينة )إيضاح 

 -  5.508 مخصص لتعويض تأخير
 21.310  22.640 (1)أخرى 

 182.667  231.945 

(.8مليون لاير قطري )إيضاح  10.03يتضمن هذا المبلغ حصة خسارة من استبعاد شركات شقيقة بمبلغ 
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 ، صافيتكاليف التمويل 30
  2015  2014 

    مصروفات الفائدة: 
 98.425  118.512 قروض بنكية -
 6.775  - قروض أخرى -

 118.512  105.200 
 (16.162)  (20.274) إيراد الفائدة

 (196)  - الحصة في إيراد الفائدة من شركات مشاريع مشتركة

 98.238  88.842 
 3.251  2.016 رسوم بنكية

 100.254  92.093 

 وعمليات متوقفة لبيعبه لأصل محتفظ  31

قامت الشركة بإيقاف عملياتها التشغيلية في محطتي السيلية والدوحة جنوب سوبر متضمنة محطات راف أ سات. 
القيمة الدفترية لهذه المحطات في تاريخ التقرير صفر حيث أنها قد أهلكت بالكامل في سنواتها السابقة )صفر  كانت

(. طلبت الشركة من المشتريين المحتملين الذين قدموا مناقصاتهم مسبقا لمحطة الوجبة التي توقفت 2014في عام 
أن يقدموا عروضهم لتتضمن السيلية والدوحة  2014وقد انخفضت قيمتها بالكامل في عام  2010عن العمل في 

 جنوب سوبر أيضا.

لم يتم تصنيف محطتي السيلية والدوحة جنوب سوبر على أنها محتفظ بها للبيع أو أنهما عمليات متوقفة في البيانات 
 31في حيث أن شروط العقد مع كهرماء قد انتهت  2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في المالية الموحدة المدققة 

. لذا تم تعديل بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المختصر المقارن ليظهر العمليات 2014ديسمبر 
 المتوقفة بصورة منفصلة من العمليات غير المتوقفة. 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  إيضاح 
   2015  2014 

     
 90.895  -  إيرادات

 (56.624)  -  تكلفة المبيعات
 (2.162)  -  المصروفات العمومية واإلرادية

 32.109  -  ربح الفترة

 0.29  - 32 العائد األساسي والمخفف للسهم )باللاير القطري للسهم(
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 على السهم العائد 32

 العائد األساسي على السهم 

متوسط المرجح على الالشركة للسنة  المنسوب لمالكييحتسب الربح األساسي العائد على السهم بتقسيم صافي الربح 
 ال السنة كالتالي:خلعدد األسهم القائمة 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
  2015   2014  

 
العمليات 
 المستمرة

العمليات 
 اإلجمالي المتوقفة

العمليات 
 المستمرة

العمليات 
 اإلجمالي المتوقفة

       
ربح السنة المنسوب إلى 

 1.530.003 32.109 1.497.894 1.500.550 - 1.500.550 مالكي الشركة
المتوسط المرجح لعدد 

األسهم القائمة خال السنة 
(1) 110.000 - 110.000 110.000 110.000 110.000 

العائد األساسي والمخفف 
للسهم )معبر عنه باللاير 

 13.91 0.29 13.62 13.64 - 13.64 القطري(

 هم ألغراض احتساب العائدات للسهم تم احتسابه على النحو التالي:المتوسط المرجح لعدد األس (1)

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
  2015  2014 

    
 100.000  110.000  بداية الفترةفي عادية المصدرة األسهم ال

 10.000  - أثر إصدار األسهم المجانية 

 110.000  110.000 نهاية الفترة المتوسط المرجح لعدد األسهم في 

 العائدات المخفضة للسهم

يتم التوصل إلى العائدات المخفضة للسهم بتقسيم صافي الربح المنسوب إلى مالكي الشركة بالمتوسط المرجح لعدد 
أسهم العادية القائمة خال السنة بعد تعديل أثر إصدار أسهم مجانية بجميع األسهم العادية التي يحتمل أن تكون 

 ت األسهم والسندات القابلة للتحويل.مخفضة مثل خيارا

عليه فإن الربح المخفض للسهم يعادل الربح األساسي  خال السنةحيث أنه ليس لدى الشركة أسهم مخفضة محتملة 
 للسهم.

 توزيعات األرباح 33

 825.000 بإجمالي مبلغلاير قطري للسهم  7.5بمبلغ  قديةتوزيع أرباح نعن وقام بمجلس اإلدارة  أعلن خال الفترة
 .(ألف لاير قطري 750بإجمالي مبلغ  2014لاير قطري للسهم في سنة  7.5)ألف لاير قطري 

العتمادها بصفة رسمية في اجتماع الجمعية العمومية  2015لسنة  المقترحةسيتم تقديم توزيعات األرباح النهائية 
 السنوية. 
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 جتماعية والرياضيةالمساهمة في صندوق األنشطة اال 34

مليون  35.5 بمبلغ األرباح المدورةحتسبت المجموعة خال السنة جزءاً من ا، 2008( لسنة 13اً للقانون رقم )وفق
جتماعية والرياضية كمساهمة في صندوق األنشطة اال( 2014في سنة  مليون لاير قطري 2.8لاير قطري )

 القطري. 

إلى إدارة اإليرادات العامة  (2014 سنةل صكمخصمليون ريـال قطري  26.1يعادل  خال السنة تم تحويل مبلغ
 .في دولة قطر والضرائب

 ةالقطاعي معلوماتال 35

تعمل المجموعة أساساً في تشغيل محطات متكاملة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة قطر. تعتمد عملية التحلية 
شركة كما تقوم المتشابهة.  عائداتمخاطر وكلياً على توليد الكهرباء، وتتداخل عمليات الكهرباء والماء وتتعرض ل

طاعاً تجارياً قتملك  أن المجموعةعتبر يبالتالي ، كهرماء وقطر للبترول في دولة قطر. لعميلينمنتجاتها بيع أيضا ب
 وجغرافياً واحداً. 

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة 36
 2015  2014 
    لتزامات:اال

 272.586  908.949 (1التزامات رأسمالية )

    
    مطلوبات محتملة

 275.811  213.174 ضمانات بنكية وضمانات الشركة واعتمادات مستندية 

 (.3/أااللتزامات الرأسمالية التزامات الشركة لمشروع بناء رأف )تشمل  (1)

 فصاحات األطراف ذات العالقةا 37

ين وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسين والمساهمين الرئيس شقيقةاألطراف ذات العاقة الشركات ال تمثل
باإلدارة والشركات والمؤسسات التي تقوم هذه األطراف بإدارتها أو التأثير فيها بصورة هامة. يتم اعتماد أسعار 

 وشروط هذه المعامات من قبل إدارة المجموعة.

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 الموحد كانت على النحو التالي: الربح أو الخسارةضمنة في بيان لممات مع األطراف ذات العاقة االمعا

  2015  2014 
    العاقة يالطرف ذ 
     

 1.503.505  1.495.856 كهرماء مبيعات الكهرباء
 1.197.383  1.307.340 كهرماء المحلى مبيعات الماء

 13.826  13.642 قطر للبترول 
 183.097  165.760 اءكهرم إيرادات من إيجارات محطة 

     
     تكلفة المبيعات:

 834.489  843.454 قطر للبترول ستام أو شراء الغازاتكلفة الغاز المستهلك / 

     
 13.896  17.703 بنك قطر الوطني فوائد بنكية من الودائع
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 )تابع( فصاحات األطراف ذات العالقةا 37

 لتعامل مع األطراف ذات العالقة:األرصدة في نهاية السنة الناتجة من ا

 :كما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العاقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد

 2015  2014 
 

جارية ت ذمم
 مدينة

ذمم تجارية  
دائنة 

مصروفات و
 مستحقة

 

جارية تذمم 
 مدينة

 
دائنة  ذمم تجارية

 مصروفاتو
 مستحقة

        

 3.393  437.102  1.792  576.478 كهرماء

 123.241  2.668  142.633  4.577 قطر للبترول

 -  7.400  -  245.586 نبراس للطاقة ش.م.ق

 -  -  -  14.900 أم الحول للطاقة ش.م.ق

 841.541  144.425  701.474  126.634 

 باإلدارة المسؤولينمكافأة كبار 

 ئيسيين خال كالتالي:الر والمسؤولينبلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 2015  2014 
    

 3.757  4.111 مكافآت إدارية

    
 11.750  11.750 جتماعات مجلس اإلدارةامكافأة عن 

 وإدارة النقد المخاطر المالية 38

 طار إدارة المخاطرإ

 بالمجموعة. المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطرمجلس إدارة الشركة تقع على 

يتم وضع سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع حدود 
وضوابط مخاطر مناسبة ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة 

تهدف المجموعة من خال التدريب ومعايير منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. 
 وإجراءات اإلدارة إلى المحافظة على بيئة رقابية منظمة وبناءة يعلم فيها جميع الموظفين أدوارهم ومسؤولياتهم.

تشرف لجنة التدقيق بالمجموعة على كيفية قيام اإلدارة برصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر 
كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. يساعد التدقيق بالمجموعة ومراجعة 
على النهوض بدورها اإلشرافي. يقوم التدقيق الداخلي بإجراء عمليات مراجعة بالمجموعة الداخلي لجنة التدقيق 

 جنة التدقيق. منتظمة وألغراض محددة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر ويتم عرض نتائجها على ل
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 )تابع(وإدارة النقد  المخاطر المالية 38

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية التي تنشأ من أدواتها المالية:

 مخاطر االئتمان؛ 

 مخاطر السيولة؛ و 

 .مخاطر السوق 

 مخاطر االئتمان

ل في األداة المالية مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية على المجموعة في حال فشل عميل أو طرف مقاب
 المدينة للمجموعة. ذمم التجاريةعلى الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة أساسية من ال

إجمالي التعرض لمخاطر الذمم التجارية المدينة كما في تاريخ التقرير محدود في قطر. إضافة إلى ذلك فإن الذمم 
رماء وهي الموزع الوحيد للطاقة في دولة قطر. وحيث أن المدينة للمجموعة تشتمل على مبالغ مستحقة من كه

كهرماء ملتزمة تعاقديا بالتفرغ من أعبائها تعتقد اإلدارة بأن مخاطر االئتمان من الذمم المدينة محدودة. باإلضافة 
 إلى ذلك فإنه يتم إظهار هذه الذمم المدينة بعد مراجعة قابليتها لاسترداد. 

رض فإن تع (األرصدة لدى البنوكموجودات المالية األخرى للمجموعة )ان الناشئة من الفيما يتعلق بمخاطر االئتم
المجموعة لمخاطر االئتمان ينشأ من تقصير الطرف المقابل، ويساوي أقصى تعرض للمخاطر القيمة الدفترية لهذه 

 األدوات على النحو التالي:

  2015  2014 
    

 1.622.315  1.750.364 أرصدة لدى البنوك

مخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك محدود حيث أنها مودعة لدى بنوك محلية وأجنبية ذات تصنيفات ائتمانية 
 جيدة مسندة لها من قبل وكاالت تصنيف ائتماني عالمية.

 مخاطر السيولة

عد استحقاقها. منهج مخاطر السيولة هي مخاطر عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند حلول مو
المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد ما أمكن ذلك أنها تملك سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل 

 باإلضرار بسمعة المجموعة. ةاألوضاع العادية والصعبة معا، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطر

ر السيولة لدى مجلس اإلدارة والذي قام بإنشاء إطار إدارة سيولة مناسب تبقى المسؤولية الكلية عن إدارة مخاط
ليلبي احتياجات المجموعة إلدارة مخاطر السيولة على المدى القصير والمتوسط والطويل. تقوم المجموعة بإدارة 

الرصد ب مخاطر السيولة باالحتفاظ باحتياطيات مناسبة وتسهيات بنكية والحصول على تسهيات اقتراض وذلك
 المستمر والتوقع للتدفقات النقدية الفعلية ومضاهاة مامح الفجوة بين الموجودات والمطلوبات المالية.
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 )تابع(وإدارة النقد  المخاطر المالية 38

 )تابع( مخاطر السيولة

 لمطلوبات المالية:لفيما يلي االستحقاقات التعاقدية 

 القيم الدفترية 2015ديسمبر  31
ة نقديالتدفقات ال

 تينأكثر من سن سنة 2-1 أقل من سنة  التعاقدية

المطلوبات المالية 
      غير المشتقة

      
 - - 300.135 300.135 300.135 دائنة تجاريةذمم 

 3.755.777 69.727 1.089.705 4.915.209 4.915.209 قروض بنكية

   5.215.344 5.215.344 1.424.547 69.727 3.755.777 

      

 القيم الدفترية 2014ديسمبر  31
التدفقات النقدية 

 أكثر من سنتين سنة 2-1 أقل من سنة  التعاقدية
      

المطلوبات المالية 
      غير المشتقة

      
 - - 168.213 168.213 168.213 ذمم تجارية دائنة

 3.335.990 337.668 1.425.358 5.099.016 5.099.016 قروض بنكية

   5.267.229 5.267.229 1.593.571 337.668 3.335.990 

 مخاطر السوق

عار وأسأسعار الفائدة ومخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمات األجنبية 
ة أدوات مالية. هدف إدارة مخاطر السوق هو إدارتحتفظ به من  ماأو قيمة  المجموعةتؤثر على إيراد التي  األسهم

 .اتوالسيطرة على التعرض لمخاطر السوق في إطار معايير مقبولة مع المحافظة على أفضل عائد

تتم جميع هذه المعامات بموجب الموجهات . معدالت الفائدة لديهاتستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر 
لربح اتحوط إلدارة التقلبات في الموضوعة من قبل لجنة إدارة المخاطر. عموما تسعى المجموعة لتطبيق محاسبة ال

 .أو الخسارة

 مخاطر أسعار الفائدة

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل فوائد )أرصدة لدى البنوك وقروض 
ة على لمجموعالفائدة إلدارة هذه المخاطر وفيها توافق ا ل المجموعة في عقود لتبادل أسعارفوائد(. تدخبوتسهيات 

لغ أساسي ، تحتسب بالرجوع إلى مبسعار فائدة عائمة في فترات محددةتبادل الفرق بين مبالغ بأسعار فائدة ثابتة وأ
 لتزامات دين أساسية. اهذه العقود للتحوط من تصمم مفترض. 

 :كان موقف أسعار الفائدة المحملة على األدوات المالية للمجموعة كالتالي التقريرفي تاريخ 

 2015  2014 
    أدوات مالية بأسعار فائدة ثابتة:

 1.566.096  1.750.364 موجودات مالية

    
    :متغيرةأدوات مالية بأسعار فائدة 

 (5.099.594)  (4.915.209) مطلوبات مالية
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 وإدارة النقد )تابع( المخاطر المالية 38

 )تابع( مخاطر السوق

 )تابع( مخاطر أسعار الفائدة

 25الموحد لتغيرات معقولة محتملة في أسعار الفائدة بعدد الربح أو الخسارة الجدول التالي حساسية بيان وضح ي
يرات التغ أثرالموحد هو الربح أو الخسارة . إن حساسية بيان ثابتة جميع المتغيرات األخرى بقاءنقطة أساس، مع 

كما  تغيرةمودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار فائدة المفترضة في أسعار الفائدة لسنة واحدة، بناء على الموج
. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار الفائدة مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينة. ال 2015ديسمبر  31في 

 يوجد تأثير على حقوق مساهمي المجموعة.

التغير في نقاط  
 التأثير على الربح  األساس

2015     
 12.288 -+/  %25 -/+ ات مالية بأسعار متغيرةأدو

    
2014     

 12.749 -/+  %25 -+/ أدوات مالية بأسعار متغيرة

 مخاطر أسعار األسهم

 كافة استثمارات المجموعة مدرجة في بورصة قطر.

ي أسعار لمحتملة فلتغيرات المعقولة اتجاه افي القيمة العادلة التراكمية الجدول التالي حساسية التغيرات يوضح 
النقص في أسعار األسهم مساوياً حاالت . يتوقع أن يكون تأثير ثابتة جميع المتغيرات األخرى بقاءاألسهم، مع 

 ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينة.

التغير في سعر  
 السهم

التأثير على حقوق 
 المساهمين

التغير في سعر 
 السهم

التأثير على حقوق 
 المساهمين

 2015 2015 2014 2014 
     

 97.073 %20 68.887 %20 أسهم متداولة

 مخاطر العمات 

تتمثل مخاطر العمات في تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمات األجنبية. تعتقد 
 .في أدنى حدودهاإلدارة أن تعرض الشركة لمخاطر العمات 

لمجموعة مودعة بالريـال القطري والدوالر األمريكي. وحيث أن الريـال القطري األجل الخاصة بودائع الإن جميـع 
 بالدوالر األمريكي، ال تمثل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمات أجنبية هامة. طومرب

 إدارة رأس المال

رأسمالية قوية لكي  سبرأس المال هو المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية ونالمجموعة لإن الهدف األساسي إلدارة 
ي ف باً. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وإدخال تعديات عليهوالستمرارية تطور األعمال مستقها تدعم أعمال

ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال، لم تعدل المجموعة في 
 .2015ديسمبر  31راءات خال السنة المنتهية في األهداف أو السياسات أو اإلج
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 المخاطر المالية وإدارة النقد )تابع( 38

 )تابع( إدارة رأس المال

الدين. إن  مضافاً إليه ، وهي الدين مقسوماً على رأس المالنسبة المديونيةتراقب المجموعة رأسمالها باستخدام 
ولكن المجموعة تمكنت من جعلها في  %80و %40بين ا م نسبة مديونيةسياسة المجموعة هو المحافظة على 
يحتسب الدين على أنه إجمالي القروض )متضمنة القروض المتداولة وغير  مستويات أقل كما هو موضح أدناه.

لكية هو حقوق حقوق المإجمالي النقد.  وما يعادلالنقد المتداولة كما هو موضح في بيان المركز المالي( ناقصا 
 سوبة لحاملي أسهم المجموعة.الملكية المن

 2015  2014 
    

 5.099.594  4.915.209 إجمالي القروض
 (1.622.315)  (1.750.798) نقدالنقد وما في حكم ال: اناقص

 3.477.279  3.164.411 صافي المديونية

 6.781.613  7.346.309 مالكي الشركة لكيةمحقوق إجمالي 

 10.258.892  10.510.720 ينوصافي الد حقوق الملكيةإجمالي 

 %34  %30 نسبة الدين
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 العادلة لألدوات المالية القيم 39

ة العادلة لة. ال يتضمن الجدول معلومات القيميوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، متضمنة مستوياتها في ترتيب القيمة العاد
 مة العادلة.دات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة في الحالة التي تكون فيها القيمة الدفترية مقاربة على نحو معقول للقيللموجو

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 2015ديسمبر  31
أدوات تحوط 
 القيمة العادلة 

القروض والذمم 
 متاحة للبيع المدينة

لية مطلوبات ما
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي أخرى

          بالقيمة العادلةمقاسة موجودات مالية 
          

 344.435 - - 344.435 344.435 - 344.435 - - أسهم حقوق ملكية

          بالقيمة العادلةغير مقاسة موجودات مالية 
 - - - - 887.988 - - 887.988 - ذمم تجارية وأخرى مدينة

 - - - - 1.750.798 - - 1.750.798 - النقد وما يعادل النقد

 - 2.638.786 - - 2.638.786 - - - - 

          بالقيمة العادلةمالية مقاسة مطلوبات 
 127.339 - 127.339 - 127.339 - - - 127.339 عقود مبادلة معدالت فائدة مستخدمة للتحوط

          

 - - - بالقيمة العادلةمالية غير مقاسة طلوبات م
 

     
 - - - - 4.915.209 4.915.209 - - - قروض تحمل فوائد

 - - - - 300.135 300.135 - - - ذمم تجارية دائنة
 - - - 5.215.344 5.215.344 - - - - 
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 )تابع( القيم العادلة لألدوات المالية 38

 عادلةالقيمة ال القيمة الدفترية 

 2014ديسمبر  31
أدوات تحوط 
 القيمة العادلة 

القروض والذمم 
 متاحة للبيع المدينة

مطلوبات مالية 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي أخرى

          بالقيمة العادلةمقاسة موجودات مالية 
          

 485.368 - - 485.368 485.368 - 485.368 - - أسهم حقوق ملكية

          بالقيمة العادلةغير مقاسة موجودات مالية 
  - - - 551.946 - - 551.946 - ذمم تجارية وأخرى مدينة

  - - - 1.622.315 - - 1.622.315 - النقد وما يعادل النقد

 - 2.174.261 - - 2.174.261 - - -  

          بالقيمة العادلةمالية مقاسة مطلوبات 
 170.766 - 170.766 - 170.766  - - 170.766 مبادلة معدالت فائدة مستخدمة للتحوطعقود 

          
          بالقيمة العادلةمالية غير مقاسة مطلوبات 

  - - - 5.099.594 5.099.594 - - - قروض تحمل فوائد
  - - - 168.213 168.213 - - - ذمم تجارية دائنة

 - - - 5.267.807 5.267.807 - - -  



 لماء القطرية )ش.م.ق.(شركة الكهرباء وا
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 )تابع( القيم العادلة لألدوات المالية 39

  لموجودات أو مطلوبات  نشطةالمتداولة )غير المعدلة( في أسواق السوقية األسعار :  1المستوى
 مماثلة.

  تقنيات أخرى والتي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ، واضحة بصورة مباشرة  :  2المستوى
 على جميع بياناتها.أو غير مباشرة 

  التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد  :  3المستوى
 على بيانات سوقية واضحة.

 األحداث الالحقة 40

 .الموحدة لها تأثير على فهم البيانات الماليةتقرير ليست هناك أحداث هامة أعقبت تاريخ ال

 .2و 1لحسابات المستقبل وارد على صفحتي تقرير مدقق ا


