
 ق.م.الكهرباء والماء القطرية ششركة 
  غير المدققةالمرحلية المختصرة البيانات المالية

 ٢٠١٠مارس  ٣١





  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
 

  . المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية١٧ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٢- 

  
  المرحلي بيان الدخل 

  ٢٠١٠رس ما ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 
  
   مارس٣١للثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
  )مراجعة(    )مراجعة(    
          

  ٥١٦,٠٠٤    ٥٩٢,٦٧٩  ٤  المبيعات
          

  )٣٣٢,٥٠٨(    )٣٥٧,٧٠٥(    تكلفة المبيعات
          

  ١٨٣,٤٩٦    ٢٣٤,٩٧٤    إجمالي الربح
          

  ١,٦٩٨    ١,٦٩٨    إيرادات مؤجلة
  -    ٢,٦٠٦     أخرىيةإيرادات تشغيل

  )٣٤,٢٧٣(    )٣١,١٥٠(    مصاريف عمومية وإدارية
  )٤٣,٣٩٤(    )٦٩,٠٩٣(    تكاليف تمويل 

  )١٠,٢٢٨(    )٤٤,٤٦٠(  ٥  أضرار مقررة لكهرماء
  ١٨,٢٦٦    ٢٧,٤٨٠    إيرادات فوائد

  ٣,٩٢٦    ١,١٦٠    توزيعات أرباحإيرادات 
  ١١,٩٠٠    ١١,٠٢٠    حصة من إيرادات الفوائد لشركات المشاريع المشتركة

  ٢,٩٠٦    ٨,٤٥١  ٨  حصة من أرباح شركات زميلة
  ١٠,٢٣٥    ٩,١٨٥    حصة من أضرار مقررة لشركة مسيعيد للطاقة المحدودة

  )١,٢٧٦(    ٣,٠٧٩    متنوعة) مصاريف(إيرادات 
          

  ١٤٣,٢٥٦    ١٥٤,٩٥٠    الفترةربح 
          
          

  ١,٤٣    ١,٥٥  ٦  )ريال قطري لكل سهم(الربح األساسي للسهم 
  



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
 

  . المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية١٧ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٣- 

  
  بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر 

   ٢٠١٠ مارس ٣١لثالثة أشهر المنتهية في ل
  
 ٣١للثالثة أشهر المنتهية في  

  مارس
 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
        
        

  ١٤٣,٢٥٦    ١٥٤,٩٥٠  ربح الفترة
        

         األخرى ةالشامل) الخسارة(بنود الدخل 
        
  ٤٢,٩٦٩    )١٧,٧٦٧(  أرباح تقييم تحوطات التدفق النقدي للشركة) خسائر(

  الدخل الشامل للشركات الزميلة وشركات المشاريع ) الخسارة(الحصة من 
  ٤٥٨,٦٣١    )٦٤,٥٥٣(  )١١  و ٨/٣إيضاح (  المشتركة 

  )٥٤,٦١٥(    ١٢,٠١٠  غير المحققة من تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع) الخسائر(األرباح 
        

  ٤٤٦,٩٨٥    )٧٠,٣١٠(  الدخل الشاملة األخرى للفترة) الخسارة(إجمالي بنود 
        

  ٥٩٠,٢٤١    ٨٤,٦٤٠  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
 

  . المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية١٧ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٤- 

  
  بيان المركز المالي المرحلي

  ٢٠١٠ارس م ٣١في 
  
 مارس ٣١    

٢٠١٠  
 ديسمبر ٣١  

٢٠٠٩  
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
  )مدققة(    )مراجعة(    
          

          الموجودات 
          الموجودات غير المتداولة

  ١٠,٦٦٣,٦٢٤    ١١,١٩٧,٩١٩  ٧  معداتو وآالتعقارات 
  ٢٤٧,٣٣٨    ٢٥٥,٧٨٩  ٨  استثمارات في شركات زميلة

  ٢٧٥,٢٣٤    ٢٨٧,٢٤٤     للبيعمتاحةت استثمارا
  ٣,٨٢٠,٦٥٢    ٣,٨٦٦,١٩١  ٩  إيجارات تمويلية مدينة

          
    ١٥,٠٠٦,٨٤٨    ١٥,٦٠٧,١٤٣  
          

          الموجودات المتداولة
  ٢٧,٤٠٠    ٢٨,٤٥٧    إيجارات تمويلية مدينة

  ٢٧٤,٤١٦    ٢٥٤,٠٥٢    بضاعة 
  ٤٣٢,٣٧٦    ٤٢٠,٢٤٠    فوعة مقدماًمدينون ومصاريف مد

  ٢,٣٠٦,٩٦٢    ١,٩٥٤,٨٤٧     في الصندوقأرصدة بنكية ونقد
          
    ٣,٠٤١,١٥٤    ٢,٦٥٧,٥٩٦  
          

  ١٨,٠٤٨,٠٠٢    ١٨,٢٦٤,٧٣٩    إجمالي الموجودات
          

          حقوق المساهمين والمطلوبات
          

          حقوق المساهمين
  ١,٠٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠    أس المالر

  ٥٠٠,٠٠٠    ٥٠٠,٠٠٠    احتياطي قانوني
  ٢,٧٠٧,٨٨٨    ٢,٧٠٧,٨٨٨    احتياطي عام
  ٥٠٠,٠٠٠    ١٥٤,٩٥٠    أرباح مدورة

  )١,١١٨,١٩٨(    )١,١٨٨,٥٠٨(    بنود أخرى في حقوق المساهمين
          

  ٣,٥٨٩,٦٩٠    ٣,١٧٤,٣٣٠    إجمالي حقوق المساهمين
          

          المطلوبات غير المتداولة
  ١٠,٨٢٢,٦٧٤    ١١,٣٢٤,٥٤٣  ١٠  قروض وتسهيالت تحمل فوائد

  ٤٥٧,٩١٣    ٤٥٧,٩١٣    ألجل أخرىقروض 
  ٤٠,٧٥١    ٣٩,٠٥٣  ١٢  إيرادات مؤجلة

  ٥١,٢٠٠    ٥٤,٥٩٠    مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
          
    ١١,٣٧٢,٥٣٨    ١١,٨٧٦,٠٩٩  





  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
 

  . المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية١٧ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٦- 

  
  المرحلي  بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٠مارس  ٣١المنتهية في للثالثة أشهر 
  
   مارس٣١للثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف    
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مراجعة(    )مراجعة(    
          

          األنشطة التشغيلية
  ١٤٣,٢٥٦    ١٥٤,٩٥٠    ربح الفترة

          :تعديالت للبنود التالية
  ١٠١,٣٣٤    ١٠٤,٩٤٥    االستهالك

  ٣,٨٧٥    ٣,٦٠٩    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ٤,٤٩٠    ٤,٥٤٢    مخصص بضاعة بطيئة الحركة

  ٤٣,٣٩٤    ٦٩,٠٩٣    تكاليف التمويل
  )١,٦٩٨(    )١,٦٩٨(    إيرادات مؤجلة محققة

  )١٨,٢٦٦(    )٢٧,٤٨٠(    إيرادات فوائد
  )٣,٩٢٦(    )١,١٦٠(    توزيعات أرباحإيرادات 

  )٢,٩٠٦(    )٨,٤٥١(    من أرباح شركات زميلةحصة 
          
    ٢٦٩,٥٥٣    ٢٩٨,٣٥٠  
          

          :التغييرات في رأس المال العامل
  ٢١,١٥٨    ١٥,٨٢٢    بضاعة 

  ٢١,٨٩٠    ١٢,١٣٦    مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
  )١٠,١٢٨(    )٢٩,٥٧١(    عقود تأجيرية مدينة

  ٣,٨٤٢    ٤٦,١٩٦     ومبالغ مستحقة الدفعدائنون
          

  ٣٠٦,٣١٥    ٣٤٢,٩٣٣    النقد من العمليات
  )٤٣,٣٩٤(    )٦٩,٠٩٣(    تكاليف تمويل مدفوعة

  )١١٦(    )٢١٩(    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
          

  ٢٦٢,٨٠٥    ٢٧٣,٦٢١    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
          

          األنشطة االستثمارية
  )٩٣٦,٢٠٩(    )٦٥٦,٢٦٥(    شراء عقارات وآالت ومعدات

  ١٨,٢٦٦    ٢٧,٤٨٠    فوائد مستلمة
  ٣,٩٢٦    ١,١٦٠    توزيعات أرباحإيرادات 

          
  )٩١٤,٠١٧(    )٦٢٧,٦٢٥(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

  



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
 

  . المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية١٧ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٧- 

  
   تتمة- المرحلي بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٠ مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 
  
   مارس٣١للثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف    
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مراجعة(    )مراجعة(    
          

          األنشطة التمويلية
  )٤٥٠,٠٠٠(    )٥٠٠,٠٠٠(    توزيعات أرباح مدفوعة 

  ١,٠١٤,٢٢٩    ٥٠١,٨٨٩    مسحوبات من قروض بنكية
  )٣٤٤,٦٢٠(    -    سداد قروض بنكية

          
  ٢١٩,٦٠٩    ١,٨٨٩    صافي النقد من األنشطة التمويلية

          
  )٤٣١,٦٠٣(    )٣٥٢,١١٥(    نقص في األرصدة البنكية والنقد بالصندوق

          
  ١,٦١٤,٩١٧    ٢,٣٠٦,٩٦٢     يناير١األرصدة البنكية والنقد بالصندوق في 

          
  ١,١٨٣,٣١٤    ١,٩٥٤,٨٤٧     مارس٣١لبنكية والنقد بالصندوق في األرصدة ا



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
 

  . المرحلية المختصرة المالية جزءاً من هذه البيانات١٧ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٨- 

  
  المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

  ٢٠١٠مارس  ٣١المنتهية في أشهر  للثالثة
  

     المالرأس  
االحتياطي 

    االحتياطي العام    القانوني
األرباح 
    المدورة

احتياطي 
تحوطات التدفق 

    النقدي
احتياطي 

االستثمارات 
  لمتاحة للبيعا

  
  اإلجمالي

  
  الف

    ريال قطري
  الف

    ريال قطري
  الف

    ريال قطري
  الف

    ريال قطري
  الف

    ريال قطري
  الف

  ريال قطري
  الف  

  ريال قطري
                            

  ٣,٥٨٩,٦٩٠    ١٢٠,٦١٠    )١,٢٣٨,٨٠٨(    ٥٠٠,٠٠٠    ٢,٧٠٧,٨٨٨    ٥٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠  )مدققة (٢٠١٠ يناير ١في الرصيد 
                            

  ١٥٤,٩٥٠    -    -    ١٥٤,٩٥٠    -    -    -  ر بح الفترة
  )٧٠,٣١٠(    ١٢,٠١٠    )٨٢,٣٢٠(    -    -    -    -  شاملة أخرىأرباح ) خسائر(
                            

  ٨٤,٦٤٠    ١٢,٠١٠    )٨٢,٣٢٠(    ١٥٤,٩٥٠    -    -    -  إجمالي الدخل الشامل
                            

  )٥٠٠,٠٠٠(    -    -    )٥٠٠,٠٠٠(    -    -    -  ٢٠٠٩ مدفوعة لسنة توزيعات أرباح
                            

  ٣,١٧٤,٣٣٠    ١٣٢,٦٢٠    )١,٣٢١,١٢٨(    ١٥٤,٩٥٠    ٢,٧٠٧,٨٨٨    ٥٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠  )مراجعة (٢٠١٠ مارس ٣١الرصيد في 
  



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
 

  . المرحلية المختصرة المالية جزءاً من هذه البيانات١٧ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٩- 

  
   تتمة-المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

  ٢٠١٠ مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 
  

    مال الرأس  
االحتياطي 

    االحتياطي العام    القانوني
األرباح 
    المدورة

احتياطي 
تحوطات التدفق 

    النقدي
احتياطي 

االستثمارات 
  المتاحة للبيع

  
  اإلجمالي

  
  الف

    ريال قطري
  الف

    ريال قطري
  الف

    ريال قطري
  الف

    ريال قطري
  الف

    ريال قطري
  الف

  ريال قطري
  الف  

  ريال قطري
                            
  ١,٣٠٧,٦٠٢    ٩٤,٢١٠    )٣,٠٢٢,٨١١(    ٤٥٠,٠٠٠    ٢,٢٨٦,٢٠٣    ٥٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠  )مدققة (٢٠٠٩ يناير ١في لرصيد ا

                            
  ١٤٣,٢٥٦    -    -    ١٤٣,٢٥٦    -    -    -  ر بح الفترة

  ٤٤٦,٩٨٥    )٥٤,٦١٥(    ٥٠١,٦٠٠    -    -    -    -  شاملة أخرى) خسائر(أرباح 
                            

  ٥٩٠,٢٤١    )٥٤,٦١٥(    ٥٠١,٦٠٠    ١٤٣,٢٥٦    -    -    -  لشاملإجمالي الدخل ا
                            

  )٤٥٠,٠٠٠(    -    -    )٤٥٠,٠٠٠(    -    -    -  ٢٠٠٨توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 
                            

  ١,٤٤٧,٨٤٣    ٣٩,٥٩٥    )٢,٥٢١,٢١١(    ١٤٣,٢٥٦    ٢,٢٨٦,٢٠٣    ٥٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠  )مراجعة (٢٠٠٩ مارس ٣١الرصيد في 



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ١٠ - 

  معلومات عن الشركة والنشاطات األساسية  ١
 مارس ١٦هي شركة مساهمة قطرية عامة أسست في قطر بتاريخ ") الشركة("ق .م.إن شركة الكهرباء والماء القطرية ش  

.  الدوحة ، دولة قطر٢٢٠٤٦ش ، ص ب يقع مكتب الشركة في بناية كيمكو ، الخليج الغربي ، شارع الكورني. ١٩٩٢
 على بيانات الشركة وحصتها ٢٠١٠ مارس ٣١تشتمل البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

إنتاج الكهرباء والماء تعمل المجموعة في "). المجموعة"يشار إليهم بـ (في كل من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
  .بورصة قطرأسهم الشركة مسجلة للتداول في إن . شاط رئيسيكن

  
إن هيكلية شركات المجموعة المضمنة في هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة لشركة الكهرباء والماء القطرية   

  :ق هي كالتالي.م.ش
  

  نسبة الملكية  بلد التأسيس    
        

  ٪٣٠  قطر  زميلةشركة   م.م. ذشركة إيه إي اس رأس لفان للتشغيل
  ٪٢٥  قطر  شركة زميلة  م.م.شركة رأس لفان للطاقة ذ

  ٪٥٥  قطر  مشتركمشروع   ق.م.شركة قطر للطاقة ش
  ٪٤٠  قطر  مشروع مشترك  شركة مسيعيد للطاقة المحدودة

  ٪٤٥  قطر  مشروع مشترك   للطاقة المحدودةاسرطقرأس شركة 
  

 من ٢٠١٠ مارس ٣١ المختصرة للمجموعة للثالثة أشهر المنتهية في تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية  
  .٢٠١٠ إبريل ١٩مجلس اإلدارة في  ونائب رئيسقبل رئيس مجلس اإلدارة 

 
  لشراء محطات) كهرماء(االتفاقية مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء  ٢
  

  :لشراء المحطات التالية ) كهرماء(لقطرية للكهرباء والماء أبرمت الشركة اتفاقية مع المؤسسة العامة ا ٢٠٠٣خالل عام   
  

  "أ " محطة رأس أبو فنطاس  -
  الوجبة -
 السيلية -

 جنوب الدوحة  -



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ١١ - 

 
   تتمة- لشراء محطات) كهرماء(االتفاقية مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء  ٢

تفاقية ما لم يصدر لشروط أن ال يسري مفعول اال من االتفاقية على أن االتفاقية مشروطة ومن ضمن ا٦تتضمن المادة   
 كما .منح الشركة امتيازاً الستخدام األرض التي تقع عليها المحطات وأن يكون المرسوم ساري المفعولمرسوم أميري ب

 تجتمع األطراف ٢٠٠٣ يونيو ١ من االتفاقية المذكورة على أنه في حالة عدم صدور المرسوم حتى ٦/٢تنص المادة 
  . يعكس الحل المطلوبقشة واالتفاق على حل ما وأن يتم تعديل االتفاقية المذكورة إلى المدى الالزم الذيللمنا

  
٪ من إجمالي ١٨ تمثل اإليرادات من هذه المحطات .لم تحصل الشركة على القرار األميرينهاية الفترة المالية كما في   

 لم يدخل أي تعديل على االتفاقية .)٪٢٧ : ٢٠٠٩ مارس ٣١( ٢٠١٠ مارس ٣١للفترة المنتهية في إيرادات الشركة 
في الوقت وهما واثقان مـن الحصـول على المرسوم األميري ، المذكورة أعاله حيث يواصل الطرفان التفاوض 

  . المناسب
  
  اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة أسس   ٣

  . الخاص بالتقارير المالية المرحلية٣٤ المحاسبة الدولي رقم تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار  
  

في البيانات المالية وي على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة ـإن البيانات المالية المرحلية المختصرة ال تحت  
فة إلى ذلك فإن النتائج باإلضا. ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في  كما للمجموعة السنوية، ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية السنوية 

 ال تكون بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠ مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 
  .٢٠١٠ ديسمبر ٣١

  
عداد البيانات إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة تتطابق مع تلك المستخدمة إل  

  : ، باستثناء المذكورة أدناه٢٠٠٩ ديسمبر ٣١المالية للسنة المنتهية في 



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ١٢ - 

  
   تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

خالل الفترة تبنت المجموعة المعايير المحاسبية التالية والتي أصبحت سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد   
  .٢٠١٠  يناير١
  
معامالت مدفوعات باألسهم التي تسدد نقداً ، يـسري  . الدفع على أساس األسهم   : ٢المعيار الدولي للتقارير المالية      -

 .٢٠١٠ يناير ١مفعوله في 
 البيانات المالية الموحدة  ٢٧ومعيار المحاسبة الدولي    ) المعدل(األعمال المجمعة    : ٣المعيار الدولي للتقارير المالية      -

 ٧ ويشمل التعديالت الناتجة عن المعيـار الـدولي          ٢٠٠٩ يوليو ١يسري مفعوله اعتباراً من     ) المعدل(صلة  والمنف
 ، ومعيـار المحاسـبة   ٣١ ، ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨ ، ومعيار المحاسبة الدولي      ٢١ومعيار المحاسبة الدولي    

 .٣٩الدولي 
 األدوات المحوطة المؤهلة ، ويسري مفعوله من –ق والقياس األدوات المالية ، التحقي : ٣٩معيار المحاسبة الدولي   -

 .٢٠٠٩يو ل يو١
توزيع موجودات غير نقدية على المالكين ، ويسري مفعوله على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد              : ١٧التفسير   -

 .٢٠٠٩ يوليو ١
 .٢٠٠٩ يوليو ١تحويالت موجودات من العمالء ، يسري مفعوله في  : ١٨التفسير  -
ويسري مفعولها للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ) ٢٠٠٩أصدرت في (تحسينات المعايير الدولية للتقارير المالية   -

  .٢٠١٠ يناير ١
  

 يتم بيان تأثيرهـا   ،المالية أو على أداء المجموعةعندما يقرر أن لتطبيق المعيار أو التفسير المحاسبي تأثيراً على البيانات             
  :أدناه

  
   األدوات المحوطة المؤهلة– التحقيق والقياس –األدوات المالية : ٣٩ار المحاسبة الدولي معي  

يوضح التعديل أنه يسمح للمؤسسة أن تصنف جزء من تغيرات القيمة العادلة أو تغير التدفق النقدي ألداة مالية كبند 
لقد قررت المجموعة أن هذا . الت معينةإن هذا يغطي أيضاً تصنيف التضخم كمخاطر تحوط أو جزء منها في حا. محوط

  .التحوطاتهذه التعديل ليس له تأثير على األداء المالي أو المركز المالي للمجموعة ، حيث لم تدخل المجموعة في أي من 
  

   عايير الدولية للتقارير الماليةتحسينات على الم  
ها في المعايير بهدف أساسي وهو إزالة االختالفات وإعطاء  المحاسبية الدولية كتاباً شامالً لتعديالتالمعايير لجنة أصدرت

في السياسات تعديالت إن تطبيق التعديالت نتجت عنها . منفصلة لكل معيارانتقالية هنالك نصوص . صياغة واضحة
  .اأو على أدائهللمجموعة المحاسبية ولكن لم يكن لها أي تأثير على المركز المالي 



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ١٣ - 

  
   تتمة- المحاسبية الهامة أسس اإلعداد والسياسات  ٣
  

فيما يتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة بالريال القطري ويتم تدوير جميع المبالغ إلى أقرب الف ريال قطري ،   
  .عدا اإلشارة إلى غير ذلك

  
لبيع الكهرباء  لشراء محطة رأس أبو فنطاس ب و١٩٩٩ أكتوبر ١٠وفقاً لالتفاقية الموقعة مع حكومة دولة قطر في   

 ١٣والماء المنتجة منها ، واآللية الحتساب اإليرادات السنوية الموقعة مع وزارة الطاقة والصناعة والكهرباء والماء في 
إن البيانات .  يتم إدخال تعديل في اإليرادات السنوية في البيانات المالية السنوية ليعكس اإليرادات المضمونة٢٠٠٠يوليو 

رقام السنوية األ على المختصرة ال تخضع لهذه التعديالت ، حيث أن االتفاقية تتطلب أن تتم هذه التعديالت المالية المرحلية
  .فقط

  
المبيعات من محطات رأس أبو فنطاس أ ، والوجبه ، والسيليه ، وجنوب الدوحة يتم احتسابها وفقاً لشروط اتفاقية شراء   

ولكن ال تخضع . ت في البيانات المالية السنوية لتعكس اإليرادات المضمونةيتم إدخال تعديال. الكهرباء والماء مع كهرماء
على األرقام السنوية التعديالت هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة لهذه التعديالت حيث أن االتفاقية تتطلب أن تتم 

  .فقط
  

وفقاً لالتفاقية يجب . لماء الموقعة مع قطر للبترولالمبيعات من محطة التحلية بدخان يتم احتسابها وفقاً التفاقية شراء ا  
ولكن تم إدخال تعديل على . إدخال تعديل على اإليرادات السنوية في البيانات المالية السنوية لتعكس اإليرادات المضمونة

  . لتعكس اإليرادات المضمونة بعد التعديالت النسبية السنوية٢٠١٠ مارس ٣١اإليرادات كما في 
  

 أو تأجيلها في البيانات المالية المرحلية هاف التي تتكبد بصورة غير منتظمة خالل السنة المالية يتم تقديرالمصاري  
  .فقط إذا كان من المالئم تقدير أو تأجيل هذه التكاليف حتى نهاية السنة الماليةالمختصرة 



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ١٤ - 

  
  المبيعات  ٤

   مارس٣١للثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
        
        :ن توفيرمثل المبيعات اإليرادات الناتجة عت

  ٢٦٩,٠٩٣    ٢٨٤,٨٤٢  الكهرباء
  ٢١٢,٧٧٤    ٢٢٢,١٩٢  الماء

  ٣٤,١٣٧    ٨٥,٦٤٥  إيرادات إيجارات من تأجير محطة 
        
  ٥١٦,٠٠٤    ٥٩٢,٦٧٩  

  
  رار مقررة لكهرماءأض  ٥

   مارس٣١للثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
        

  -    ٣٥,٢٣٥  )١(أضرار مقررة مستحقة لكهرماء 
حصة من األضرار المقررة المتعلقة بـشركة مـسيعيد للكهربـاء           

  ١٠,٢٢٨    ٩,٢٢٥  )٢(المحدودة 
        
  ١٠,٢٢٨    ٤٤,٤٦٠  

  
  :اإليضاح  

 
في التاريخ  في بدء اإلنتاج ١/األضرار المقررة المستحقة لكهرماء ناتجة من فشل مشروع رأس أبو فنطاس أ )١(

 .المحدد مما نتج عنه تأخير في توفير الكهرباء والماء

  
ودة تنشأ من فشل المشروع المشترك في البدء في التاريخ حصة األضرار المقررة على شركة مسيعيد للطاقة المحد )٢(

 .المحدد للبدء ، مما نتج عن تأخير توفير الكهرباء



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ١٥ - 

  
  الربح األساسي للسهم  ٦

  :على النحو التاليالقائمة خالل الفترة  على المتوسط المرجح لعدد األسهم فترةاليحتسب الربح للسهم بتقسيم صافي ربح   
  

   مارس٣١ية في للثالثة أشهر المنته  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )مراجعة(    )مراجعة(  

       
  ١٤٣,٢٥٦    ١٥٤,٩٥٠  )الف ريال قطري(ربح الفترة 

        
  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )سهم(المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

        
  ١,٤٣    ١,٥٥  )بالريال القطري(الربح األساسي للسهم 

  
وعليه فإن الربح المخفف للسهم يعادل الربح . مكن أن تكون مخففة قائمة في أي وقت خالل الفترةال توجد أي أسهم ي  

  .األساسي للسهم



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ١٦ - 

  عقارات واآلت ومعدات  ٧

    مرافق إنتاج  
أثاث وتركيبات 
    سيارات    ومعدات مكتبية

  فحص
"C”   

قطع غيار 
   رأسمالية

أعمال رأسمالية 
  المجمـوع    قيد التنفيذ

  الف    الف    الف    الف    فال    الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                            :التكلفة 
  ١٣,٢٨٩,٩١٠    ٦,٦٢٣,٣٨٨    ١٢٠,٢١٨    ٢٠٦,٨٨٤    ٥,١٩٤    ١٩,٢٧٦    ٦,٣١٤,٩٥٠  ٢٠١٠ يناير ١في 

  ٦٥٦,٢٦٥    ٦٣٧,٠٤٧    ١٧,٠٢٥    -    ٢٢١    ١,٢٨٤    ٦٨٨  إضافات
  -    )٥٦,١٣٩(    -    ٥٥,٤٥٣    -    ٦٨٦    -  إعادة تبويب

  )١٧,٠٢٥(    )١٧,٠٢٥(    -    -    -    -    -  تحويل إلى إيجارات تمويلية مدينة
  )١٢,١٦٢(    -    -    )١٢,١٦٢(    -    -    -  استبعادات

                            
  ١٣,٩١٦,٩٨٨    ٧,١٨٧,٢٧١    ١٣٧,٢٤٣    ٢٥٠,١٧٥    ٥,٤١٥    ٢١,٢٤٦    ٦,٣١٥,٦٣٨  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
                            

                            :االستهالك 
  ٢,٦٢٦,٢٨٦    -    ٢٢,٩٨١    ٨٥,٥٨٠    ٢,٣٣٠    ١٣,٩٤٦    ٢,٥٠١,٤٤٩  ٢٠١٠ يناير ١في 

  ١٠٤,٩٤٥    -    ١,٧٦٠    ١٨,٠٢٤    ٢٧٧    ٥٦٣    ٨٤,٣٢١  استهالك الفترة
  )١٢,١٦٢(    -    -    )١٢,١٦٢(    -    -    -  المتعلق باالستبعادات

                            
  ٢,٧١٩,٠٦٩    -    ٢٤,٧٤١    ٩١,٤٤٢    ٢,٦٠٧    ١٤,٥٠٩    ٢,٥٨٥,٧٧٠  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
                            

                            : الدفتريةالقيمةصافي 
  ١١,١٩٧,٩١٩    ٧,١٨٧,٢٧١    ١١٢,٥٠٢    ١٥٨,٧٣٣    ٢,٨٠٨    ٦,٧٣٧    ٣,٧٢٩,٨٦٨  )مراجعة (٢٠١٠ مارس ٣١في 
                            

  ١٠,٦٦٣,٦٢٤    ٦,٦٢٣,٣٨٨    ٩٧,٢٣٧    ١٢١,٣٠٤    ٢,٨٦٤    ٥,٣٣٠    ٣,٨١٣,٥٠١  )مدققة (٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
  

  :إيضاح  
تعتقد اإلدارة أنها تستطيع استرداد . لم تبدأ مفاوضات رسمية للحصول على التعويض. لقد أوقفت الشركة عمليات محطة الوجبة لتوليد الكهرباء خالل الفترة بناء على تعليمات حكومة دولة قطر  

  .ة من انخفاض القيمة في هذه البيانات الماليةالقيمة الدفترية الكاملة للمحطة ، وعليه لم يتم إدراج مخصص للخسار



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ١٧ - 

  
  استثمارات في شركات زميلة  ٨

  :للشركة االستثمارات التالية في شركات زميلة  
  

 مارس ٣١    
٢٠١٠  

 ديسمبر ٣١  
٢٠٠٩  

  ألف    ألف    
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )مراجعة(  الملكية  

        
  ٣٤,٨٨٦    ٣٦,٨١٥  ٪٣٠  م.م.شركة ايه إي اس  رأس لفان للتشغيل ذ
  ٢١٢,٤٥٢    ٢١٨,٩٧٤  ٪٢٥  ق.م.شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة ش

          
    ٢٤٧,٣٣٨    ٢٥٥,٧٨٩  

  
  :إيضاحات   

في إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير محطات الكهرباء ) AES(م .م.رأس لفان للتشغيل ذايه إي اس   شركة تعمل )١(
ق في تطوير وتملك وتشغيل وصيانة .م.وتعمل شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة ش. لمياه في قطروتحلية ا

 .محطة للكهرباء وتحلية المياه في قطر

  
 مليون ريال قطري للثالثة أشهر ٨,٤٥قامت الشركة باحتساب حصتها من أرباح الشركات الزميلة والتي بلغت  )٢(

 ). مليون ريال قطري٢,٩١ : ٢٠٠٩ مارس ٣١ (٢٠١٠ مارس ٣١المنتهية في 

  
عقود تبادل (القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية التغير في  ها في مجموعكذلك قامت الشركة باحتساب حصت )٣(

  .ق.م.شالمحدودة الخاصة بشركة رأس لفان للكهرباء ) أسعار الفائدة
  

من قبل أعدت رة للشركة بناء على البيانات المالية التي التعديالت أعاله تم إدراجها في البيانات المالية المرحلية المختص  
  .والتي لم تراجع بصورة مستقلة، الشركات الزميلة 



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ١٨ - 

  
   تتمة-استثمارات في شركات زميلة   ٨

  : في الشركات الزميلةالشركةيلخص الجدول التالي معلومات مالية مختصرة عن استثمارات   
  

 مارس ٣١  
٢٠١٠  

 ديسمبر ٣١  
٢٠٠٩  

  لفأ    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )مراجعة(  

       
        :الزميلةلشركات ل بيان المركز الماليحصة من 

  ٩١,٩٧٥    ١١٣,٠٠٧  موجودات متداولة
  ٥٧٤,٠٩٤    ٥٦٠,٩٦٤  موجودات غير متداولة

  )٧١,٨٥٧(    )٧١,١٤٧(  مطلوبات متداولة
  )٣٤٦,٨٧٤(    )٣٤٧,٠٣٥(  مطلوبات غير متداولة

        
  ٢٤٧,٣٣٨    ٢٥٥,٧٨٩  ي الموجوداتصاف

        
        :حصة من إيرادات وأرباح الشركات الزميلة 

  ١٥٣,٣٦٩    ٤٨,٨٣٧  إيرادات
        

  ٤٦,٦١٩    ٨,٤٥١  أرباح
        

  ٢٤٧,٣٣٨    ٢٥٥,٧٨٩  القيمة الدفترية لالستثمار
  
  إيجارات تمويلية مدينة  ٩

 وشركة مسيعيد للطاقة ق.م.ويلية المدينة حصة نسبية من إيجارات مدينة من شركة قطر للطاقة شتمثل اإليجارات التم  
" تحديد اشتمال االتفاقية على إيجارات" للمعايير الدولية للتقارير المالية ٤التفسير الشركتان  لقد طبقت .ق.م.المحدودة ش

  .ي المحاسبة لمرافق اإلنتاج التي قامت بتشييدها بنفسها وذلك ف٢٠٠٦ يناير ١والذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من 



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
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  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ١٩ - 

  
  قروض وتسهيالت تحمل فوائد  ١٠

 مارس ٣١  
٢٠١٠  

 ديسمبر ٣١  
٢٠٠٩  

  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )مراجعة(  
        

  ١,٥٨١,١٦٣    ١,٥٨١,١٦٣  ) )١(إيضاح  (١القرض 
  ٥٤٦,٧٥٠    ٥٤٦,٧٥٠  ) )٢(إيضاح  (٢القرض 

  ١,٢٣٤,١٠٣    ١,٢٣٤,٥٠٠  ) )٣(إيضاح  (٣لقرض ا
  ٢,١٦٣,٨٤٣    ٢,٢٢٣,١١١  ) )٤(إيضاح  (٤القرض 
  ٧٠٨,٩٥٢    ٧٠٨,٩٥٢  ) )٥(إيضاح  (٥القرض 
  ٤٢٣,١٩٥    ٤٢٣,١٩٥  ) )٦(إيضاح  (٦القرض 
  ١,٠٩٣,٥٠٠    ١,٠٩٣,٥٠٠  ) )٧(إيضاح  (٧القرض 
  ٣,٧٩٤,٦١٢    ٤,٢٣٧,٥٢٤  ) )٨(إيضاح  (٨القرض 

        
  ١١,٥٤٦,١١٨    ١٢,٠٤٨,٦٩٥  

  )٥٥,٢٤٩(    )٥٥,٩٣٧(  تكاليف التمويل : ناقص 
        
  ١١,٤٩٠,٨٦٩    ١١,٩٩٢,٧٥٨  

  
        : كالتاليبيان المركز الماليتظهر في 

  ٦٦٨,١٩٥    ٦٦٨,٢١٥  الجزء المتداول
  ١٠,٨٢٢,٦٧٤    ١١,٣٢٤,٥٤٣  الجزء طويل األجل

        
  ١١,٤٩٠,٨٦٩    ١١,٩٩٢,٧٥٨  



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ٢٠ - 

  
   تتمة– قروض وتسهيالت تحمل فوائد  ١٠

  
  :إيضاحات   

الشركة في اتفاقية ائتمانية مع بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جيه ليمتد الذي يقوم بدور وكيل تسهيالت لقد دخلت  )١(
وذلك لتمويل )  مليون ريال قطري١,٧٦٩( مليون دوالر أمريكي ٤٨٥,٥تمانية تبلغ وضامن خارجي لتسهيالت ائ

 مليون دوالر ٤٣٣ بلغ إجمالي المبلغ المسحوب ٢٠١٠ مارس ٣١كما في . ٢/تشييد محطة رأس أبو فنطاس ب
 مليون ريال ١,٥٨١( مليون دوالر أمريكي ٤٣٣ : ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١) ( مليون ريال قطري١,٥٨١(أمريكي 

.  في السنة حسبما حددت في االتفاقية االئتمانية٪١,٦٥ إلى ٪٠,٥٥+ تحتسب الفوائد بسعر ليبور ) ). طريق
يستحق سداد القرض بأقساط نصف سنوية ابتداء من التاريخ الفعلي للقرض أي ستة أشهر من التاريخ الفعلي 

 .ر بعد تاريخ االنتهاء المخطط لهللقرض أو عشرة أشه
  

 في اتفاقية لقرض جسري متجدد مع بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جيه ليمتد والذي يقوم حسب لقد دخلت الشركة )٢(
 مليون دوالر أمريكي لتمويل إنشاء مشاريع توسعة رأس أبو ١٥٠ البنك الرئيسي لترتيب قرض يبلغ  بدوراالتفاقية

 مليون ٥٤٦,٧٥(أمريكي  مليون دوالر ١٥٠مبلغ  ٢٠١٠ مارس ٣١بلغ إجمالي المبلغ المسحوب في . فنطاس أ
 تحتسب الفوائد ) ) مليون ريال قطري٥٤٦,٧٥( مليون دوالر أمريكي ١٥٠ ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١() ريال قطري
 .٢٠١٠ أكتوبر ٣١تاريخ انتهاء القرض هو .  في السنة حسبما حددت في االتفاقية٪١,٥٠+ بسعر ليبور 

  
 .ق.م. شطاقةلليمثل حصة من القروض البنكية لشركة قطر الثالث القرض  )٣(

  
 .ق.م. شيمثل حصة من القروض البنكية لشركة مسيعيد للكهرباء المحدودةالرابع القرض  )٤(

  
 ، لقرض ١/دخلت الشركة في اتفاقية تسهيالت مع مجموعة من البنوك لتمويل مرافق محطة رأس أبو فنطاس أ )٥(

بلغ . ٪١,٠٥ إلى ٪٠,٦٠ين  دوالر أمريكي ويحمل فوائد بسعر ليبور زائد هامش ب٢٨٨,٢٠٠,٠٠٠ألجل بقيمة 
)  مليون ريال قطري٧٠٨,٩٥(مليون دوالر أمريكي  ١٩٤,٥ مبلغ ٢٠١٠ مارس ٣١إجمالي المبلغ المسحوب في 

يستحق سداد القرض في ) ).  مليون ريال قطري٧٠٨,٩٥( مليون دوالر أمريكي ١٩٤,٥ : ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١(
المبلغ األصلي القائم في نهاية من  محددة مسبقاً تحتسب  ونسبة سداد٢٠١٠ يونيو ٣٠أقساط نصف سنوية تبدأ في 

 .الفترة الذي يتوفر فيها



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
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  - ٢١ - 

  
   تتمة– قروض وتسهيالت تحمل فوائد  ١٠

  
  :إيضاحات   

  
 دوالر أمريكي إلنشاء موجودات ١٤٤,١٠٠,٠٠استصناع بمبلغ تمويل إسالمي بشكل اتفاقية دخلت الشركة في  )٦(

 الوحدات جزء من محطة تحلية كاملة في رأس أبو فنطاسراحل وتشكل تتكون من وحدات تحلية مياه من ثالث م
 مليون ريال ٤٢٣,١٩( مليون دوالر أمريكي ١١٥,٩٤ مبلغ ٢٠١٠ مارس ٣١ بلغ المبلغ المسحوب في .١/أ

 ).  مليون ريال قطري٤٢٣,١٩) ( مليون دوالر أمريكي١١٥,٩٤ : ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١) (قطري
 
تبلغ قيمة القرض .  مشاريععدةمتجدد مع مجموعة من البنوك لتمويل دخلت الشركة في اتفاقية قرض  )٧(

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١كما في . ٪٠,٤٠ دوالر أمريكي ويحمل فائدة بسعر ليبور زائد هامش قدره ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 مليون ريال ١,٠٩٣,٥٠( مليون دوالر أمريكي ٣٠٠ : ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١(تم سحب مبلغ القرض بالكامل 

 .٢٠٠٨ إبريل ٢١سداد القرض في أو قبل تاريخ االنتهاء الذي يكون في السنة الثالثة من تاريخ  يستحق ) ).قطري
  

 .ق.م. ش يمثل حصة الشركة من قروض شركة رأس قرطاس للطاقة المحدودةالثامنالقرض  )٨(
  

  مشتقات مالية  ١١
 مارس ٣١  

٢٠١٠  
 ديسمبر ٣١  

٢٠٠٩  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )مراجعة(  

       
  ١,٠٦١,٥٨٧    ١,١٢٦,١٤٠  )١(حصة من القيمة العادلة لتحوط للتدفقات النقدية 

  ١٤٠,٥٨٢    ١٥٨,٣٤٩  )٢(تحوطات للتدفقات النقدية 
        
  ١,٢٠٢,١٦٩    ١,٢٨٤,٤٨٩  

  
  :إيضاحات   

ق وشركة رأس قرطاس للطاقة .م.شدودة ق وشركة مسيعيد للكهرباء المح.م. شللطاقةدخلت شركة قطر  )١(
تحمل فوائد التي عقود مختلفة لتبادل أسعار الفائدة للتحوط للقروض التي حصلت عليها وفي ق .م.المحدودة ش

قامت الشركة باحتساب حصتها النسبية من القيمة العادلة من عقود . . واستبدالها بأسعار ثابتةبأسعار عائمة
 ١,٠٦١,٥٩ : ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ (٢٠١٠ مارس ٣١ليون ريال قطري كما في  م١,١٢٦,١٤المشتقات وبلغت 

 ).مليون ريال قطري



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
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  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ٢٢ - 

  
   تتمة-مشتقات مالية   ١١

  
  :إيضاحات   

 
قروضها التي تحمل فوائد بأسعار الستبدال  ٢٠١٠ مارس ٣١للشركة ستة عقود تبادل أسعار فائدة قائمة كما في  )٢(

 ٣٠كتحوطات لمدفوعات مستقبلية بأسعار ليبور خالل الفترة حتى وهي مصنفة بفوائد ذات أسعار ثابتة عائمة 
لقد تم التفاوض على شروط .  مليون ريال قطري كحد أقصى١,١٢٠قدره  على أساس مبلغ افتراضي ٢٠١٨يوليو 

فإن قياس القيمة العادلة لهذه  ٢٠١٠ مارس ٣١كما في . عقود تبادل أسعار الفائدة لتتوافق مع شروط االلتزامات
 مليون ١٤٠,٥٨ : ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١( مليون ريال قطري ١٥٨,٣٥سالبة بقيمة نشأت عنها نتائج تحوطات ال

لتحوطات التدفقات النقدية وكمطلوبات مشتقات في كاحتياطي والتي أدرجت في حقوق المساهمين ) ريال قطري
 .المطلوبات المتداولة

  
  اإليرادات المؤجلة   ١٢

 مارس ٣١  
٢٠١٠  

 ديسمبر ٣١  
٢٠٠٩  

  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )مراجعة(  

       
  ٥٤,٣٣٥    ٤٧,٥٤٣  السنة/ في بداية الفترة الرصيد 

  )٦,٧٩٢(    )١,٦٩٨(  السنة/إيرادات حققت خالل الفترة 
        

  ٤٧,٥٤٣    ٤٥,٨٤٥  السنة/ الرصيد في نهاية الفترة
       

        :يان المركز المالي كالتاليتظهر في ب
  ٦,٧٩٢    ٦,٧٩٢  الجزء المتداول

  ٤٠,٧٥١    ٣٩,٠٥٣  الجزء غير المتداول
        
  ٤٧,٥٤٣    ٤٥,٨٤٥  

 
 )Alstom Power(المستحقة االستالم مـن شـركـة / مؤجلة تمثل القيمـة العادلة لقطع الغيار المستلمة اليرادات اإل

يتم إطفاء هذه . )Alstom Power(المتعلقة باتفاقية التسوية الخاصة بعقد محطة رأس ابو فنطاس ب بين كهرماء وشركة 
بأقساط ثابتة على مدى الفترة اإلنتاجية التقديرية كإيرادات   المرحلياإليرادات المؤجلة تدريجياً وتظهر في بيان الدخل

  ."ب"المتبقية من محطة رأس أبو فنطاس 



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
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  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ٢٣ - 

  
 للطاقةق وشركة مسيعيد .م.شركة قطر للطاقة ش(االستثمارات في شركات المشاريع المشتركة   ١٣

  )ق.م.وشركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة شق .م.ش المحدودة
  

تعكس المبالغ التالية ، على أساس التجميع بعد التعديالت بين الشركات ، حصة الشركة النسبية من موجودات ومطلوبات   
 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ و ٢٠١٠ مارس ٣١بيانات المالية كما في شركات المشاريع المشتركة في هذه الت ومصاريف وإيرادا

  .ولفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهية في التواريخ المذكورة أعاله على التوالي
  

 مارس ٣١  
٢٠١٠  

 ديسمبر ٣١  
٢٠٠٩  

  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )مراجعة(  

       
  ٥٨٨,٩٢٧    ٢٩٨,٩٥٣  موجودات متداولة

  ٧,١٣٣,٣٩٧    ٧,٩٧١,٧١٠  موجودات غير متداولة
  )١,٤٩٣,٤٢٢(    )١,٥٧٠,٧٤٥(  مطلوبات متداولة

  )٧,١١٠,٦٢٨(    )٧,٦١٣,٩٨٢(  مطلوبات غير متداولة
        
  )٨٨١,٧٢٦(    )٩١٤,٠٦٤(  

  
       

  ٤٨٤,٩٤٤    ١٦٥,٥٦٥  اإليرادات
  )٢٤٩,٩٢٨(    )٧٣,٦٣٥(  تكاليف المبيعات
  )٦٠,٢٤٩(    )٩,٠٥٥(  مصاريف إدارية

  )١١٤,٢٤٥(    )٥٠,٦٦٠(  تكاليف التمويل
        

  ٦٠,٥٢٢    ٣٢,٢١٥  السنة/ربح الفترة
 

  التحليل القطاعي ١٤
تعتمد عملية التحلية كلياً على . كهرباء وتحلية المياه في دولة قطرتعمل الشركة أساساً في تشغيل محطات متكاملة لتوليد ال  

يتم بيع اإلنتاج لعميلين أثنين ، وبالتالي . وتتداخل عمليات الكهرباء والماء وتتعرض لمخاطر متشابهة، توليد الكهرباء 
  .قطاع تشغيلي واحدتعتبر أن المجموعة اإلدارة قررت 



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ٢٤ - 

  
  طلوبات المحتملةااللتزامات الرأسمالية والم  ١٥

 مارس ٣١  
٢٠١٠  

 ديسمبر ٣١  
٢٠٠٩  

  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )مراجعة(  

       
        :االلتزامات

  ١,٧٦٢,٢٥٤    ١,٢١٠,٢٩٢  )١(التزامات رأسمالية 
       

  ١٥,٠٤٨    ١٤,٩٥٢  )٢(ارات تشغيلية جالتزامات إي
       

        :المطلوبات المحتملة
  ١٩٢,٩٢٥    ١٩٠,٤١٨  )٣(ة واعتمادات مستندية ضمانات بنكي

  
  :إيضاحات   

 :االلتزامات الرأسمالية تشمل التالي )١(

مليون ريال  ٣٣٩,١٥بلغت  ١/أ لمشروعات رأس أبو فنطاس المنفذينالمبالغ المستحقة الدفع للمقاولين   )أ 
 ). مليون ريال قطري٢٢٧,٧٢ : ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ (٢٠١٠ مارس ٣١قطري كما في 

  
 مليون ٠,٥٧ بلغت حصة  الشركة النسبية في التزامات شركة مسيعيد للكهرباء ٢٠١٠مارس  ٣١ كما في  )ب 

 ).مليون ريال قطري ٢٦٣,٠٦ : ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١(ريال قطري 

  
 للطاقة المحدودة قرطاس النسبية في التزمات شركة راس  بلغت حصة الشركة٢٠١٠ مارس ٣١كما في   )ج 

 ). مليون ريال قطري٨٧٠,٥٧ : ٢٠٠٩  ديسمبر٣١( مليون ريال قطري ٨٧٠,٥٧



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ٢٥ - 

  
   تتمة-االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة   ١٥

  
 :التزامات اإليجارات التشغيلية تشمل )٢(

حصة الشركة في التزامات اإليجارات التشغيلية الخاصة بشركة مسيعيد للطاقة وفقاً التفاقية استئجار األرض مع 
لخاضعة إلدارة مشتركة مسئولة طوال مدة االتفاقية عن التزامات محتملة بقيمة قطر للبترول ، حيث تكون الشركة ا

 :فيما يلي التزامات اإليجارات المستقبلية. اإليجار السنوي لألرض التي شيدت عليها الشركة المشتركة محطتها

  
 مارس ٣١  

٢٠١٠  
 ديسمبر ٣١  

٢٠٠٩  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )مراجعة(  
        

  ٣٨٢    ٣٨٢  مستحقة خالل سنة واحدة
  ٢,٢٩٠    ٢,٢٩٠   سنوات٥ – ٢مستحقة خالل 

  ١٢,٣٧٦    ١٢,٢٨٠   سنوات٥مستحقة خالل أكثر من 
        

  ١٥,٠٤٨    ١٤,٩٥٢  المجموع
  

 للمقرضينانات البنكية المقدمة الضمانات البنكية واالعتمادات المستندية تشمل الحصة النسبية للشركة من الضم )٣(
 ٣١( مليون ريال قطري ١٨٩,٩٤ق والبالغة .م.قطر للطاقة شمن قبل شركة وشركة راس لفان للطاقة المحدودة 

 ). مليون ريال قطري١٨٩,٩٤ :٢٠٠٩ديسمبر 



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ٢٦ - 

  
  إفصاحات األطراف ذات العالقة  ١٦

ين وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسين باإلدارة تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيس  
يتم اعتماد األسعار وشروط هذه . والشركات والمؤسسات التي تقوم هذه األطراف بإدارتها أو التأثير فيها بصورة هامة

  .المعامالت من قبل إدارة الشركة
  

  :مختصر كالتاليالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المضمنة في بيان الدخل المرحلي ال  
  

   مارس٣١للثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف    
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مراجعة(    )مراجعة(  الطرف ذو العالقة  

        
          :المبيعات

  ٢٦٩,٠٩٣    ٢٨٤,٨٤٢  كهرماء  إيرادات من مبيعات الكهرباء
  ٢١٠,١١٠    ٢١٨,٧٧٠  كهرماء  إيرادات من مبيعات الماء

  ٢,٦٦٤    ٣,٤٢٢  قطر للبترول  
  ٣٤,١٣٧    ٨٥,٦٤٥  كهرماء  إيرادات من تأجير أرض

          
          :تكلفة المبيعات

  ١٣٣,٧٣٩    ١٤٠,٣٩٦  قطر للبترول  تكلفة الغاز المستهلك
          

          :إيرادات أخرى
  ١٣,٥٤٤    ١٦,٩٨٠  بنك قطر الوطني  فوائد بنكية من الودائع

  
  : المرحلي المختصربيان المركز الماليات العالقة المدرجة في األرصدة لدى األطراف ذ

  
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١    ٢٠١٠ مارس ٣١  
  

مدينون 
  تجاريون

دائنون   
تجاريون 

وذمم دائنة 
  أخرى

  

مدينون 
  تجاريون

دائنون   
تجاريون وذمم 

  دائنة أخرى

  ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )مدققة(    )مراجعة(    )راجعةم(  

               
  ٢٨,٠٩١    ٣٧١,٣٥٤    ٦٢,٣٦٧    ٣٥٦,٩٨٩  كهرماء

  ١٤١,٠٥٣    ٢,٢٧٢    ١١٠,٨٤١    ٣,٢٤٢  قطر للبترول
                
  ١٦٩,١٤٤    ٣٧٣,٦٢٦    ١٧٣,٢٠٨    ٣٦٠,٢٣١  



  ق.م.شركة الكهرباء والماء القطرية ش
  

  المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ مارس ٣١في 
  

  - ٢٧ - 

  
   تتمة-طراف ذات العالقة إفصاحات األ  ١٦

  
  مكافأة كبار المسئولين باإلدارة  
  :كالتاليخالل الفترة بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين الرئيسيين بإدارة الشركة   

  
   مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مراجعة(    )مراجعة(  

       
  ٥,٤٢٧    ٦,١٣٦  كافآت إداريةم

       
  ٢,٩٢٥    ٢,٩٢٥  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  
  أرقام المقارنة  ١٧

 مع اإلفصاحات المؤيدة لتتماشى مع ٢٠٠٩لعام المرحلية المختصرة أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة في البيانات المالية   
  .أو األرباح المدور السابقةاألرباح صافي ليس إلعادة التبويب أي تأثير على .  الحاليةللفترةالعرض 

  


