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  (ش.م.ق)شركة الكهرباء والماء القطرية 

  الموحد المختصر اليركز المبيان الم
 ألف لاير قطري 2015سبتمبر  30في  كما

 
  2014ديسمبر  31   2015سبتمبر  30 إيضاح 
 )مدققة(  )مراجعة(  

     الموجودات
     الموجودات غير المتداولة

 5.328.387  5.680.706 6 ت ومعدات ممتلكات وآال
 120.365  115.888  وشهرةموجودات غير ملموسة 

 279.678  214.725 7  شركات زميلةفي  اتاستثمار
 2.567.039  2.552.180 8 استثمارات في مشاريع مشتركة

 485.368  374.266  موجودات مالية متاحة للبيع
 1.637.081  1.528.684 9 ذمم تأجير تمويلي مدينة

 23.731  22.348  خرىأموجودات 

  10.488.797  10.441.649 

     
     الموجودات المتداولة

 194.988  181.865  ، بالتكلفةمخزون
 551.946  1.105.209  تجارية وأخرى مدينةذمم 
 137.969  145.472 9 مدينة يمويلتتأجير ذمم 

 1.622.315  1.411.992  النقد وما يعادله

  2.844.538  2.507.218 

 12.948.867  13.333.335  إجمالي الموجودات

     

 

 

 

 

 الصفحة التالية فيبيان المركز المالي المختصر الموحد  يتبع
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 (ش.م.ق)رية شركة الكهرباء والماء القط

  المختصر الموحدأو الخسارة الربح بيان 
 ألف لاير قطري 2015 سبتمبر 30في  المنتهية التسعة أشهرالثالثة ولفترة 

 

 سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرفترة ل  سبتمبر  30لثالثة أشهر المنتهية في فترة ال  
 2014  2015  2014  2015 إيضاح 
 )مراجعة(  )مراجعة(  عة()مراج  )مراجعة(  

         العمليات المستمرة
 2.183.919  2.209.451  786.586  789،285 13 اإليرادات

 (1.225.555)  (1.220.929)  (421.308)  (438.056)  تكلفة المبيعات

 958.364  988.522  365.278  351.229  إجمالي الربح
 142.602  47.362  59.182  16.589  إيرادات أخرى

 (157.051)  (138.594)  (49.958)  (46.631)  إداريةومصاريف عمومية 

 943.915  897.290  374.502  321.187  ربح التشغيل
 (68.083)  (67.773)  (25.566)  (28.264)  ، بالصافيتكاليف تمويل

 10.696  20.390  1.666  14.563  حصة في ربح شركات زميلة
 292.856  318.490  105.907  107.714  ريع مشتركةحصة في ربح مشا

 1.179.384  1.168.397  456.509  415.200  الربح من العمليات المستمرة

 الربح من العمليات المتوقفة:
     

   
 16.516  -  6.285  - 14 ربح من عمليات متوقفة

 1.195.900  1.168.397  462.794  415.200  ربح الفترة

  إلى:منسوب 
 

 
 

    
 1.169.590  1.140.597  454.022  406.432  مالكي الشركة
 26.310  27.800  8.772  8.768  مسيطرةمساهمات غير 

 1.195.900  1.168.397  462.794  415.200  اإلجمالي

         العمليات المستمرة -العائد للسهم 
 10.63  10.37  4.13  3.69 15 قطري(الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد )باللاير ال

  العمليات المتوقفة -العائد للسهم 
 

 
 

    
 0.15  -  0.06  - 15 الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد )باللاير القطري(
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 (ش.م.ق)شركة الكهرباء والماء القطرية 

  والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد الربح أو الخسارةبيان 
 ألف لاير قطري 2015 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةعستالالثة والثلفترة 

 

 
 30 لثالثة أشهر المنتهية فيفترة ل

 سبتمبر 
 30 المنتهية في التسعة أشهرفترة ل 

 سبتمبر 
 2015  2014  2015  2014 
 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
        

 1.195.900  1.168.397  462.794  415.200 ربح الفترة

        
     :اآلخرالدخل الشامل 

 
 

 
        مصنفة أو يمكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارةبنود 

 حصة من الدخل الشامل اآلخر:
 

 
 

    
لتحوط ا عنفائدة المعدالت  مبادلةعقود حصة من الجزء الفعال في التغيرات في القيمة العادلة ل

 في:
    

   

 (46.439)  4.748  2.699  (9.507) زميلةالشركات ال -

 (53.320)  (21.884)  13.943  3.921 مشاريع مشتركة -

 11.948  15.670  20.641  (5.347) للشركةالتحوط  عنفائدة المعدالت  مبادلةصافي التغير في القيمة العادلة لعقود 

 (10.933)  37.283  (1.466)  (87.811) 

 66.448  (111.101)  66.394  (46.730) العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع للشركةصافي التغير في القيمة 

 (21.363)  (112.567)  103.677  (57.663) للفترة  خراآل الدخل الشامل

 1.174.537  1.055.830  566.471  357.537 إجمالي الدخل الشامل للفترة

        
        منسوب إلى: 

 1.148.227  1.028.030  557.700  348.770 ركةمالكي الش
 26.310  27.800  8.771  8.767 غير مسيطرة مساهمات

 357.537  566.471  1.055.830  1.174.537 
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 (ش.م.ق)شركة الكهرباء والماء القطرية 

  تغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحدالبيان 
 ألف لاير قطري 2015بتمبر س 30أشهر المنتهية في  ةعستلفترة ال

 

   الشركة إلى مساهمي المنسوبةالملكية قوق ح 

 
 رأس المال

 (10)إيضاح 
حتياطي ا

 حتياطي عاما قانوني

حتياطي تحوط ا
 اتالتدفق
 ةالنقدي

حتياطي ا
 اإلجمالي أرباح مدورة القيمة العادلة

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
 733.106 17.538 715.568 715.568 -  - - - ربح الفترة

 (125.041) - (125.041) - 54 (125.095) - - - الدخل الشامل اآلخر

 - - - (125.095) 54 715.568 590.527 17.538 608.065 
          

          التعامالت مع مالكي الشركة:
 - - - (100.000) - - - - 100.000 إصدار أسهم مجانية

 2013توزيعات أرباح متعلقة بسنة 
 (760.935) (10.935) (750.000) (750.000) - - - - - (.10)إيضاح رقم 

 100.000 - - - - (850.000) (750.000) (10.935) (760.935) 

 - - - (50.000) - - - 50.000 - محول لالحتياطي القانوني

 2014سبتمبر  30الرصيد في 
 6.187.680 236.349 5.951.331 2.587.108 285.009 (1.812.620) 3.241.834 550.000 1.100.000 )مراجع(

          
 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

 1,168,397 27,800 1,140,597 1,140,597 - - - - - ربح الفترة

 (112,567) - (112,567) - (111,101) (1,466) - - - خراآل الشامل الدخل

 - - - (1,466) (111,101) 1,140,597 1,028,030 27,800 1,055,830 

          مع مالكي الشركة: معامالت
 2014توزيعات أرباح متعلقة بسنة 

 (834,477) (9,477) (825,000) (825,000) - - - - - (.10)إيضاح رقم 

 2015سبتمبر  30الرصيد في 
 7,245,889 261,246 6,984,643 3,714,324 205,076 (1,826,591) 3,241,834 550,000 1,100,000 )مراجع(
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 (ش.م.ق)شركة الكهرباء والماء القطرية 

  تدفقات النقدية المختصر الموحدالبيان 
 ألف لاير قطري 2015سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 

 سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  إيضاح 
  2015  2014 
 )مراجعة(  )مراجعة(  

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 1.195.900  1.168.397  ربحال

     :للبنود التالية تعديالت
 337.402  323.584 6 إهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 (10.696)  (20.390)  حصة من أرباح شركات زميلة

 (292.856)  (318.490)  ةع مشتركيرامشحصة من أرباح 

 4.955  5.113  نهاية الخدمة للموظفين آتمخصص مكاف
 (5.093)  (5.096)  إيراد مؤجل

 (24.756)  (18.375)  إيراد توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع

 4.477  4.477  إطفاء أصول غير ملموسة
 14.409  13.790  الحركة مخزون بطيءمخصص 

 -  1.383  تداولةإطفاء موجودات غير م
 (313)  -  ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 -  934  شركة زميلةفي خسارة من استبعاد استثمار 
 (11.907)  (14.214)  إيرادات فوائد

 79.990  81.987  مصروفات فوائد 

  1.223.100  1.291.512 
     :في التغييرات

 (122.405)  (553.263)  ىأخرذمم مدينة ومدينة ذمم تجارية  -

 85.129  (667)  مخزون -

 100.933  100.894  ذمم تأجير تمويلي مدينة -
 (58.120)  43.977  تجارية وأخرى دائنةذمم  -

 1.297.049  814.041  التشغيلأنشطة الناتج من النقد 
 (929)  (707)  نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة آتمكاف

 1.296.120  813.334  شطة التشغيليةاألنالناتج من صافي النقد 

 

 

 

 

 

 الصفحة التالية فيالمختصر الموحد  تدفقات النقديةبيان ال يتبع
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 (ش.م.ق)شركة الكهرباء والماء القطرية 

  تدفقات النقدية المختصر الموحد البيان 
 ألف لاير قطري 2015سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 

 30المنتهية في  تسعة أشهراللفترة  إيضاح 
 سبتمبر 

  2015  2014 
 )مراجعة(  )مراجعة(  

     االستثماريةاألنشطة التدفقات النقدية من 
 (599.427)  (675.903) 6 معداتوآالت ممتلكات  اقتناء

 445  -  ممتلكات وآالت ومعدات المتحصل من بيع 
 6.286  13.308  من شركات زميلة توزيعات أرباح مستلمة
 393.877  313.660  ةع مشتركيرامن مش توزيعات أرباح مستلمة
 -  (934)  شركات زميلة استبعاد استثمارات في

 (199.129)  76.782  شركات زميلة إضافة إلى استثمارات في
 (985.500)  (2.187)  استثمار في مشروع مشترك

 24.756  18.377  من موجودات مالية متاحة للبيعتوزيعات أرباح 
 1.279  -  صافي التغير في الموجودات األخرى

 11.907  14.214  محصلةفوائد 

 (1.345.506)  (242.683)  ألنشطة االستثماريةاالمستخدم في صافي النقد 

     
     األنشطة التمويليةالنقدية من  التدفقات
 (750.000)  (825.000) 10 الشركة الكيأرباح مدفوعة لمتوزيعات 

 (10.935)  (9.477)  توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمات غير مسيطرة

 16.711  -  مشروع مشتركثانوي مدين من سداد قرض 
 290.627  135.498  قروض وتسهيالت تحمل فوائدصافي التغيرات في 

 (79.990)  (81.987)  فائدة مدفوعة

 (533.587)  (780.966)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     
 (582.973)  (210.315)  نقد وما يعادلهصافي النقص في ال

 1.725.570  1.622.307  في بداية الفترة النقد وما يعادله

 1.142.597  1.411.992  في نهاية الفترة النقد وما يعادله
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

وفقا لقانون الشركات التجارية قطر دولة في )"الشركة"(  )ش.م.ق(اء القطرية ــشركة الكهرباء والم تــتأسس
وتم تسجيلها لدى وزارة االقتصاد والتجارة في دولة قطر قطرية شركة مساهمة ك 2002 لسنة 5ي رقم القطر

أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ . 1992مارس  16المؤرخ في  14275تحت السجل التجاري رقم 
 .1998مايو  3

 . المحلى الماءانتاج الكهرباء ووالذي لم يتغير عن الفترة السابقة هو توليد لمجموعة النشاط الرئيسي ل

ا ليهيشار إو)التالية  التابعة لهاالشركات والشركة  من للشركة الموحدة المختصرة المالية المعلومات كونتت
 .(ومنفردة بـ "شركات المجموعة" "المجموعة" ـب مجتمعة

 المساهمة  بلد التأسيس النشاط الرئيسي االسم
     

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

 %100  قطر المحلى

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

توليد الكهرباء وإنتاج الماء 
 %80  قطر المحلى

 ت الزميلة التالية:كما أن للشركة أيضا المشاريع المشتركة والشركا

 المشاريع المشتركة
    

 المساهمة  بلد التأسيس النشاط الرئيسي االسم

 (ش.م.ق)شركة قطر للطاقة 
توليد الكهرباء وإنتاج الماء 

 %55  قطر المحلى

 %40  قطر توليد الكهرباء  ةشركة مسيعيد للطاقة المحدود

شركة رأس قرطاس للطاقة 
 المحدودة

وإنتاج الماء توليد الكهرباء 
 %45  قطر المحلى

 نبراس للطاقة ش.م.ق
االستثمار في مشاريع الكهرباء 

 %60  قطر والماء المحلى خارج دولة قطر

 (ش.م.ق)للطاقة أم الحول 
توليد الكهرباء وإنتاج الماء 

 %60  قطر المحلى

     
 الشركات الشقيقة

    

 ةالمساهم  بلد التأسيس النشاط الرئيسي االسم
 %38.89  كايمانجزر  توليد الكهرباء  س الواحة المحدودةإيه إي ا

 %9.75  عمان توليد الكهرباء  *شركة فينيكس للطاقة

 *شركة فينيكس للصيانة والعمليات

 شركة فينيكسلصيانة وتشغيل 
 %15  عمان للطاقة ش.م.ع.م

     
 أقل يةالملك نسبة أن من الرغم على الملكية، وقحق لطريقة وفقا االستثمارات هذه عن بالمحاسبة الشركة قامت*

 ىعل كبير تأثير ولها الزميلة الشركات هذه عن اإلدارة مجلس في ممثلين لديها الشركة ألن نظرا %20 من
 .والتشغيلية المالية الشركات سياسات
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  المحاسبةس اأس 2

التقارير المالية " (34)ر المحاسبة الدولي رقم المرحلية وفقا  لمعيا الموحدةالمختصرة  تم إعداد البيانات المالية
ال تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية جميع المعلومات المطلوبة للمجموعة الكاملة من  ."المرحلية

ختارة م برغم ذلك فقد تم إدراج إيضاحات تفسيرية البيانات المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
ز المالي للمجمـوعة وأدائها منذ البيانات المالية الهامة لفهم التغيرات في المركـ لتوضيح األحداث والمعامالت

 . 2014ديسمبر  31الســنوية الموحــدة كما في وللســنة المنتهية في 

 20 بتاريخ الشركةتم التصريح بإصدار البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية من جانب مجلس إدارة 
 .2015 أكتوبر

 ستخدام التقديرات واألحكاما 3

 وافتراضاتستخدام أحكام وتقديرات اب اإلدارة قامتالمرحلية المختصرة الموحدة المالية  البياناتإعداد  عند
 روفاتت واإليرادات والمصمطلوباوال الموجوداتوتطبيق السياسات المحاسبية وبالتالي قيم  اختيارتؤثر على 

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. عنها التقرير.  الصادر

والمصادر الرئيسية للشكوك حول كانت األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية 
 . 2014ديسمبر  31هي نفسها تلك المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في التقديرات 

 قياس القيم العادلة

عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تستخدم المجموعة البيانات التي يمكن مالحظتها بالسوق طالما كان 
ذلك ممكنا. يتم تصنيف القيم العادلة في مختلف المستويات في ترتيب القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت 

 نحو التالي:المستخدمة في تقنيات التقييم على ال

 ( في أسواق نشطة ألداة مطابقة.1المستوى )(: السعر المدرج بالسوق )غير معدل 

 ( تقنيات أخرى يمكن فيها مالحظة جميع المدخالت التي لها أثر هام على القيمة العادلة 2المستوى :)
 مشتقة من األسعار(، ومثل الاألسعار( أو غير مباشرة )مثل المسجلة سواء بصورة مباشرة )

 ( 3المستوى :) التي ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها بالسوق الموجودات أو المطلوباتمدخالت 
 .)مدخالت ال يمكن مالحظتها(

لو كان من المحتمل تصنيف المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب في مستويات مختلفة 
لة عندها يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله في نفس مستوى ترتيب القيمة العادلة من ترتيب القيمة العاد

 كأدنى مستوى مدخل هام للقياس بأكمله.

 تعترف المجموعة بالنقل بين مستويات ترتيب القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير والتي حدث خاللها التغيير.

: القيم العادلة 18تراض الموضوع لقياس القيم العادلة باإليضاح رقم تم إدراج المزيد من المعلومات حول االف
 لألدوات المالية. 



 

  (ش.م.ق)شركة الكهرباء والماء القطرية 

  ات المالية المختصرة الموحدة المرحليةبيانحات حول الإيضا
  2015 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستلفترة ال
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 السياسات المحاسبية الهامة  4

تطابق تلية المرحتخدمة في إعداد هذه البيانات المالية ات المحاسبية المسالسياسأدناه فإن  ورمذكدا ما هو فيما ع
ديسمبر  31 للسنة المنتهية فيالموحدة للمجموعة كما في وت المالية مع السياسات المستخدمة في إعداد البيانا

2014 . 

 التغييرات في السياسات المحاسبية

يير امتضمنة أية تعديالت عرضية تطرأ على المعالمعايير التعديالت التالية على بتطبيق  المجموعةقامت 
البيانات على  جوهريا   تأثيرا  ني هذه المعايير . ليس لتب2015يناير  1المبدئي في  األخرى ويبدأ تاريخ تطبيقها

 المرحلية.المختصرة الموحدة المالية 

  (19خطط المنافع المحددة: مساهمات الموظفين )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

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

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

 ةالقطاعي معلوماتال 5

تعمل المجموعة أساسا  في تشغيل محطات متكاملة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة قطر. تعتمد عملية 
متشابهة.  عائداتوتتعرض لمخاطر والمحلى د الكهرباء، وتتداخل عمليات الكهرباء والماء التحلية كليا  على تولي

 أن المجموعةبر عتيبالتالي ، كهرماء وقطر للبترول في دولة قطر. لعميلينمنتجاتها بيع كما تقوم الشركة أيضا ب
 قطاعا  تجاريا  وجغرافيا  واحدا . تملك 



 

  (ش.م.ق)شركة الكهرباء والماء القطرية 

  ات المالية المختصرة الموحدة المرحليةبيانإيضاحات حول ال
 ألف لاير قطري 2015 سبتمبر 30في ة أشهر المنتهية عستلفترة ال
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 ومعدات وآالت ممتلكات 6
 

 تاجمرافق إن
أثاث وتركيبات 
 سيارات ومعدات مكتبية

 )ج(
 تكاليف فحص

قطع غيار 
 رأسمالية 

أعمال 
رأسمالية قيد 

 إجمالي (1) التنفيذ

        التكلفة
 9.266.738 860.412 50.487 292.365 6.555 25.541 8.031.378 )مدققة( 2014يناير  1في 

 727.042 628.320 - 96.123 1.040 913 646 إضافات
 (76.413) - - (75.619) (790) (4) - استبعادات

 9.917.367 1.488.732 50.487 312.869 6.805 26.450 8.032.024  2015يناير  1/ 2014ديسمبر  31في 
 698.359 654,720 - 42,255 456 789 139 إضافات

 (78.061) - - (55,605) - - (22,456) استبعادات

 10.537.665 2,143.452 50,487 299.519 7.261 27.239 8.009.707 )مراجعة( 2015سبتمبر  30في 

        
        متراكماهالك 
 4.212.196 - 15.817 177.775 4.781 22.167 3.991.656 )مدققة( 2014يناير  1في 

 453.065 - 2.528 52.794 1.162 1.596 394.985 إهالك
 (76.281) - - (75.619) (661) (1) - استبعادات

 4.588.980 - 18.345 154.950 5.282 23.762 4.386.641 2015يناير  2014/1ديسمبر  31في 
 323.584 - 14,126 41,833 589 1,029 266,007 إهالك

 (55,605) - - (55,605) - - - استبعادات

 4.856.959 - 32.471 141.178 5.871 24.791 4.652.648 )مراجعة( 2015سبتمبر  30في 

        
        القيم الدفترية

 5.328.387 1.488.732 32.142 157.919 1.523 2.688 3.645.383 )مدققة( 2014ديسمبر  31في 

 5,680,706 2,143,452 18,016 158,341 1,390 2,448 3,357,059 )مراجعة( 2015سبتمبر  30في 

        
 مكاتب جديدة للشركة في لوسيل، الدوحة، قطر.عقار به قيد التنفيذ فيما يتعلق بإنشاء تشتمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ على مشروع  (1)

 



 

  (ش.م.ق)شركة الكهرباء والماء القطرية 

  ات المالية المختصرة الموحدة المرحليةبيانإيضاحات حول ال
 ألف لاير قطري 2015 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستلفترة ال
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 ستثمارات في شركات زميلةا 7

 في شركات زميلة:التالية  ستثماراتلدى الشركة اال

   

سبتمبر  30
2015  

ديسمبر  31 
2014  

 )مدققة(  )مراجعة( نسبة الملكية بلد التأسيس 
      

 166.603  99,380 %9.75 ُعمان (1( )م.ع.م.شللطاقة ) شركة فينيكس

 852  2,645 %15 ُعمان (2).م.م(ششركة فينيكس للصيانة والعمليات )

 112.223  112.700 %38.89 كايمان جزر (3الواحة المحدودة ) إيه إي إس

   214.725  279.678 

عمل تى الكفاءة العالية لمحطة توليد طاقة متالك وتشغيل والحفاظ علتصميم وبناء واتزاول الشركة نشاط  (1)
  صور في سلطنة ُعمان.مدينة ، والواقعة في كحد أدنى تواميجا 2.000بقدرة بالغاز 

 توفير خدمات الصيانة والتشغيل لمشروع الشركة وفقا  لعقد الصيانة والتشغيل.تزاول الشركة نشاط  (2)

هي و، إل بياستراكتشر فاند رإنف آي دي بية مع شركة في اتفاقي 2012فبراير  8بتاريخ دخلت الشركة  (3)
الواحة س إيه إي امن أسهم شركة  %38.89شركة تم تأسيسها في مملكة البحرين، وذلك لشراء 

من  %60الواحة المحدودة س إيه إي االمحدودة، شركة تم تأسيسها في جزر الكايمان. تملك شركة 
، وهي شركة مشروع مشترك كايمانم تأسيسها في جزر األردنية القابضة، شركة تس إيه إي اشركة 

ميجاوات بنظام  370والتي بدورها تملك وتدير ،اليابانوهي شركة تم تأسيسها في مع ميتسوي وشركاه 
 دورة الغاز المركبة والتي أطلقت محطة كهرباء في المناخر باألردن. 

 في مشاريع مشتركة اتاستثمار 8

 ة:ع مشتركيرافي مشلية لدى الشركة االستثمارات التا

   
سبتمبر  30

2015  
ديسمبر  31 

2014  

 )مدققة(  )مراجعة( نسبة الملكية بلد التأسيس 
      

 367.287  326.320 %55 قطر (ش.م.ق)شركة قطر للطاقة 

 -  - %40 قطر (1) شركة مسيعيد للطاقة المحدودة

 شركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة
 %45 قطر (1)

-  - 

 2.199.752  2.223.673 %60 قطر شركة نبراس للطاقة ش.م.ق
 -  2.187 %60 قطر للطاقة ش.م.ق شركة أم الحول

   2.552.180  2.567.039 

هربائية لكفيما عدا شركة نبراس للطاقة ش.م.ق تقوم شركات المشاريع المشتركة األخرى بمزاولة إنتاج الطاقة ا
 .طاقة ش.م.ق بغرض االستثمار في مشاريع الطاقة والمياه خارج دولة قطرتم تأسيس شركة نبراس للوالمياه. 

 .2018قيد التشغيل خالل سنة شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق يتوقع أن تصبح 

كلفة تصل إلى حد تإلى صفر بسبب االعتراف بخسائر  اتالستثمارهذه االدفترية ل تم تخفيض القيم (1)
 .شتركةاالستثمارات في هذه المشاريع الم



 

  (ش.م.ق)شركة الكهرباء والماء القطرية 

  ات المالية المختصرة الموحدة المرحليةبيانإيضاحات حول ال
 ألف لاير قطري 2015 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستلفترة ال
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 إيجارات تمويلية مدينة 9

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

عدل ممرافق اإلنتاج التي قامت بتشييدها بنفسها. عن وذلك في المحاسبة  إيجارات"على  يشتمل إذا كان الترتيب
. كما في تاريخ البيانات %9.99إلى  %7.5بين ما تراوح ي هستخداماب الشركة التابعةقامت الخصم الذي 

 .منخفضةالمالية، لم تكن اإليجارات التمويلية المدينة متأخرة أو 

سبتمبر  30 
2015  

يسمبر د 31
2014 

    
 2.954.356  2.733.653 ةالمدينالذمم إجمالي  -إيجارات تمويلية 

 (1.179.306)  (1.059.497) إيرادات تمويلية غير مكتسبة

 1.775.050  1.674.156 القيمة الحالية للحد األدنى لإليجارات المدينة
    

    :يالموحد كالتالالمختصر مصنفة في بيان المركز المالي 
 137.969  145.472 الجزء المتداول

 1.637.081  1.528.684 الجزء غير المتداول

 رأس المال 10

سبتمبر  30 
2015  

ديسمبر  31 
2014  

 )مدققة(  )مراجعة( 
    

    رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 1.100.000  1.100.000 للسهم قطري لاير 10هم بقيمة اسمية تبلغ ـس 110.000.000

 
 2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30 

 ألف لاير قطري  ألف سهم  ألف لاير قطري  سهم ألف  
        

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

 1.100.000  110.000  1.100.000  110.000 نهاية الفترةفي 

        

 المدفوعةالنقدية توزيعات األرباح ( 1)

 825.000لاير قطري للسهم بإجمالي مبلغ  7.5توزيعات أرباح نقدية بمبلغ عن خالل الفترة أعلنت الشركة 
ألف لاير قطري في سنة  750.000لاير قطري للسهم بإجمالي مبلغ  7.5)وقامت بدفعها ألف لاير قطري 

2014.) 
 
 
 
 
 



 

  (ش.م.ق)شركة الكهرباء والماء القطرية 

  ات المالية المختصرة الموحدة المرحليةبيانإيضاحات حول ال
 ألف لاير قطري 2015 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستلفترة ال
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 نكيةبقروض  11
سبتمبر  30 

2015  
ديسمبر  31 

2014  
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 1.349.689  1.325.343 1القرض 
 730.336  707.882 2القرض 
 364.377  353.174 3القرض 
 635.108  506.967  4القرض 
 125.753  351.743 5 القرض
 838.260  932.460 6 القرض
 1.093.500  1.093.500 7القرض 

 5.271.069  5.137.023 
 (37.429)  (35.977)  التمويل اتفاقيات : تكاليفاناقص

 5.235.092  5.099.594 

 كالتالي:الموحد المرحلي  المختصر في بيان المركز المالييتم تصنيفها 

سبتمبر  30 
2015  

ديسمبر  31 
2014  

 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 1.425.358  1.341.860 حصة متداولة
 3.674.236  3.893.232 حصة غير متداولة

 5.235.092  5.099.594 

 عقود مبادلة أسعار الفائدة للتحوط 12
سبتمبر  30 

2015  
ديسمبر  31 

2014  
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 168.907  170.766 بداية الفترةفي 
 1.859  (15.670)  التغير في القيمة العادلة محول إلى الدخل الشامل اآلخر

 170.766  155.096 نهاية الفترةفي 

 اإليرادات 13

 30للثالثة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 

 30ة أشهر المنتهية في عستلل  
 سبتمبر 

 2015   2014   2015   2014 
 )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة( 

تمثل المبيعات اإليرادات الناتجة 
 :توفيرعن 

          

 1.150.939   1.123.193   430.859   408.557 الكهرباء  
 896.582   954.667   309.714   338.928 الُمحلى الماء  

           :اتإيرادات تأجير محط
شركة رأس لفان للطاقة   

 )ش.م.ق(
41.800   46.013   131.591   136.398 

 789.285   786.586   2.209.451   2.183.919 

           

 



 

  (ش.م.ق)شركة الكهرباء والماء القطرية 

  ات المالية المختصرة الموحدة المرحليةبيانإيضاحات حول ال
 ألف لاير قطري 2015 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستلفترة ال
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 وعمليات متوقفة لبيعبه لأصل محتفظ  14

عملياتها في محطتي السيلية وجنوب الدوحة سوبر المضمنتين في محطات راف وسات. القيمة الشركة أوقفت 
الدفترية لهذه المحطات في تاريخ التقرير كانت صفرا حيث أنهما قد أهلكتا بالكامل خالل سنوات سابقة )ال شيء 

طلبت الشركة من المشترين المحتملين الذين قدموا عروض أسعارهم لمحطة الوجبة والتي (. 2014في سنة 
أن يقدموا عروض أسعارهم التي  2014وانخفضت قيمتها بالكامل خالل سنة  2010توقفت مسبقا في سنة 

 تتضمن كال من محطتي السيلية والدوحة سوبر.

ى أنهما محتفظ بهما للبيع أو أنهما عمليات متوقفة في عل الدوحة سوبرجنوب لم يتم تصنيف محطتي السيلية و 
 31حيث أن مدة العقد مع كهرماء قد انتهت في  2014ديسمبر  31البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 

 والدخل الشامل اآلخرالمقارن . بالتالي فقد تم تعديل بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد 2014 ديسمبر
 العملية المتوقفة بصورة منفصلة عن العمليات المستمرة.ليظهر 

  إيضاح 

ة أشهر المنتهية في للثالث
  سبتمبر  30

ة أشهر المنتهية في عستلل
 سبتمبر  30

   2015  2014  2015  2014 
 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(   
          

 65.689  -  25.505  -   اإليرادات
 (47.540)  -  (18.676)  -   مبيعاتتكلفة ال

مصروفات عمومية 
 (1.633)  -  (544)  -   وإدارية

 16.516  -  6.285  -   ربح الفترة 

العائد األساسي والمخفف 
للسهم )باللاير القطري 

 0.15  -  0.06  -  15 للسهم(

 للسهم العائد 15

 للسهم  العائد األساسي

ح لعدد على المتوسط المرجمنسوب إلى مالكي الشركة للفترة ربح الالبتقسيم للسهم  العائد األساسييحتسب 
 . القائمة خالل الفترةالعادية األسهم 

 سبتمبر  30ة أشهر المنتهية في عستلل 
  2015   2014  

 
عمليات 
 مستمرة

عمليات 
 متوقفة 

عمليات  اإلجمالي
 مستمرة

عمليات 
 متوقفة 

 اإلجمالي

       
إلى  المنسوبربح الفترة 
 1.169.590 16.516 1.153.074 1.140.597 - 1.140.597 مالكي الشركة

المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 110.000 110.000 110.000 110.000 - 110.000 (1القائمة خالل الفترة )سهم( )

العائد األساسي والمخفف 
للسهم )معبر عنه باللاير 

 10.63 0.15 10.48 10.37 - 10.37 القطري للسهم(

       
 



 

  (ش.م.ق)شركة الكهرباء والماء القطرية 

  ات المالية المختصرة الموحدة المرحليةبيانإيضاحات حول ال
 ألف لاير قطري 2015 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستلفترة ال
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 )تابع( للسهم العائد 15

 تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة ألغراض احتساب العائد للسهم على النحو التالي: (1)

 
 30أشهر المنتهية في  ةعستلل

 سبتمبر 
 2015  2014 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 100.000  110.000 األسهم المؤهلة في بداية الفترة 
 10.000  - المصدرةأثر األسهم المجانية 

 110.000  110.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم في نهاية الفترة

 والمطلوبات المحتملة االرتباطات 16
سبتمبر  30 

2015  
ديسمبر  31 

2014  
 (مدققة)  )مراجعة( 

    :ارتباطات
 272.586  1.121.652 ارتباطات رأسمالية

    :ت محتملةمطلوبا
 275.811  271.128 مستنديهضمانات بنكية وضمانات شركة واعتمادات 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة 17

اإلدارة  موظفيالشركات الزميلة والمساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس اإلدارة و األطراف ذات العالقة تمثل
سيطرة المشتركة أو تمارس عليها هذه األطراف التي تسيطر عليها أو تخضع للوالشركات بالشركة الرئيسين 

 .المجموعةوشروط هذه المعامالت من قبل إدارة  سياسات التسعيريتم اعتماد نفوذا هاما. 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 كانت على النحو التالي:الموحد المختصر الربح أو الخسارة ضمنة في تالمعامالت مع األطراف ذات العالقة الم

   
ي أشهر المنتهية ف ثالثةلفترة ال

  سبتمبر  30
المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 سبتمبر  30
   2015  2014  2015   2014 

 
الطرف ذي 

 )مراجعة(   )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  العالقة
           المبيعات:

إيرادات من مبيعات 
 1.216.628   1.123.193  456.364  408.557  كهرماء الكهرباء

 إيرادات من مبيعات الماء
 886.206   941.768  306.047  333.000  كهرماء المحالة

 10.376   12.899  3.667  5.928  قطر للبترول 
 136.398   131.591  46.013  41.800  كهرماء اتإيرادات تأجير محط

           تكلفة المبيعات:
 631.812   624.525  240.877  237.861  بترولقطر لل تكلفة الغاز المستهلك

           
           إيرادات أخرى:

 بنكيةال فوائد من الودائع
قطر  بنك

 10.393   12.464  3.287  4.173  الوطني



 

  (ش.م.ق)شركة الكهرباء والماء القطرية 

  ات المالية المختصرة الموحدة المرحليةبيانإيضاحات حول ال
 ألف لاير قطري 2015 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستلفترة ال
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 )تابع( إفصاحات األطراف ذات العالقة 17

 :ليكما يالمرحلي  الموحد المختصر لياألرصدة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المابلغت 

 2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30 
 

  ذمم تجارية مدينة 

ذمم دائنة 
ومصروفات 

  ةمستحق
ذمم تجارية 

  مدينة 

ذمم دائنة 
ومصروفات 

 ةمستحق
 )مدققة(  )مدققة(  مراجعة()  )مراجعة( 
        

 3.393  437.102  2.563  521.302 كهرماء
 123.241  2.668  145.808  7.185 رولقطر للبت

 528.487  148.371  439.770  126.634 

 مكافأة كبار المسئولين باإلدارة

 كالتالي: الفترة بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين الرئيسيين خالل

      ة أشهر المنتهية فيعستللفترة ا 
 سبتمبر  30

 2015  2014 
 ()مراجعة  )مراجعة( 
    

 13.766  12.667 إجمالي المكافآت

    

 

 



 

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

  ات المالية المختصرة الموحدة المرحليةبيانإيضاحات حول ال
 ألف لاير قطري 2015 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستلفترة ال
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 القيم العادلة لألدوات المالية  18

من عادلة. ال يتضة لألدوات المالية المسجلة بالقيمة اليوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية متضمنة مستوياتها في ترتيب القيمة العادل
 مقارب معقول للقيمة العادلة.الجدول معلومات ترتيب القيمة العادلة بالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة كقيمة دفترية هو 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 

تحوط أدوات 
 ةمشتق

قروض وذمم 
 مدينة

مطلوبات مالية  متاحة للبيع
 أخرى

 اإلجمالي 3 المستوى 2لمستوى ا 1 المستوى جمالياإل

          2015سبتمبر  30
          

          موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 374.266 - - 374.266 374.266 - 374.266 - - أسهم حقوق ملكية

موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة 
 العادلة

         

 - - - - 1.105.209 - - 1.105.209 - أخرىذمم مدينة ومدينة ذمم تجارية 
 - - - - 1.414.717 - - 1.414.717 - النقد وما يعادله

 - 2.519.926 - - 2.519.926 - - - - 

          مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 155.096 - 155.096 - 155.096 - - - 155.096 عقود مبادالت الفائدة المستخدمة للتحوط

          
          مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 - - - - 5.235.092 5.235.092 - - - قروض تحتسب عنها فوائد
 - - - - 129.421 129.421 - - - ذمم تجارية دائنة

 - - - 5.364.513 5.364.513 - - - - 

          

 



 

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

  ات المالية المختصرة الموحدة المرحليةبيانإيضاحات حول ال
 ألف لاير قطري 2015 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستلفترة ال
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 )تابع( ةالقيم العادلة لألدوات المالي  18

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 

أدوات تحوط 
 مشتقة

قروض وذمم 
 مدينة

مطلوبات مالية  متاحة للبيع
 أخرى

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي

          2014 ديسمبر 31
          

          موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 485.368 - - 485.368 485.368 - 485.368 - - أسهم حقوق ملكية

          موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 - - - - 551.946 - - 551.946 - أخرى مدينةذمم ومدينة ذمم تجارية 

 - - - - 1.622.315 - - 1.622.315 - النقد وما يعادله

 - 2.174.261 - - 2.174.261 - - - - 

          مقاسة بالقيمة العادلة مطلوبات مالية
 170.766 - 170.766 - 170.766 - - - 170.766 عقود مبادالت الفائدة المستخدمة للتحوط

          
          مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 - - - - 5.099.594 5.099.594 - - - قروض تحتسب عنها فوائد
 - - - - 168.213 168.213 - - - ذمم تجارية دائنة

 - - - 5.267.807 5.267.807 - - - - 

 

 .1صفحة  مختصرة الموحدة المرحلية وارد فيحول مراجعة البيانات المالية ال ينالحسابات المستقل يمدقق تقرير


