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 2011ديسمبر  31 2012ديسمبر  31 إيضاحات 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    الموجودات
    الموجودات المتداولة

 3.022.622 3.268.294 8 لدى البنوك والنقدأرصدة 
 1.201.318 1.051.110 9 ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة
 305.887 467.061 10 بضاعة 

 465.437 514.954 16 إيجارات تمويمية مدينة
  5.301.419 4.995.264 

 -- 29.846 12 البيع برسم ابي محتفظ لو أص
 4.995.264 5.331.265  إجمالي الموجودات المتداولة

    
    الموجودات غير المتداولة

 5.264.032 4.820.306 11 ومعدات ومصانععقارات 
 107.462 101.492 13 موجودات غير ممموسة 

 932 114.596 14 في شركات زميمة ستثماراتإ
 380.335 424.358 15 ستثمارات متاحة لمبيعإ

 11.647.155 11.420.892 16 إيجارات تمويمية مدينة
 16.675 15.810 17 موجودات غير متداولة أخرى

 30.813 30.813 7 شيرة
 17.447.404 16.928.267  المتداولة غير إجمالي الموجودات

 22.442.668 22.259.532  الموجوداتإجمالي 
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 2011 2012 إيضاحات 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  
    
    

 4.391.644 4.522.836 33 المبيعات
 (2.224.648) (2.357.067) 34 تكاليف المبيعات

 2.166.996 2.165.769  إجمالي الربح
    

 (201.138) (188.880) 35 المصاريف العمومية واإلدارية
 (54.098) -- 36 السيولةأضرار 

 (730.272) (726.396) 37 تكاليف تمويل
 195 (260)  ومعدات ومصانعبيع عقارات  / ستبعادإمن  ربح/ )خسارة( 

 6.792 6.792 22 إيرادات مؤجمة
 28.029 37.788  إيرادات فوائد

 12.553 16.981  إيرادات من أرباح موزعة
 109.933 158.625 38 إيرادات متنوعة

 13.144 6.878 39 المشترك المشروع إيرادات فوائد لشركاتحصة من 
 -- 5.464 14 حصة من أرباح شركات زميمة

 1.352.134 1.482.761  الربح قبل مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة
    

 (19.600) (21.600)  مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة المقترحة
 1.332.534 1.461.161  صافي ربح السنة

    
    إلى: عائد

 1.299.655 1.436.388  المساىمين بالشركة 
 32.879 24.773  الغير مسيطرة حقوق األقمية

 1.332.534 1.461.161  المجموع
    

    الربح األساسي والمعدل لمسهم
 13،00 14،36 40  العائد األساسي عمى السيم
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  2012 2011 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  
    
    

 1.332.534 1.461.161  ربح السنةصافي 
    

    شاممة أخرى:ال( ةخسار ال)الدخل / 
 (6.622) 65.314  من تحوطات التدفق النقدي لمشركة (ةر اخسربح / )

 (1.419.587) (29.733)  مشتركالمشاريع ال لشركات تحوطات التدفق النقدي ةحصة من خسار 
 -- (645)   زميمةالمشركات ل خرىاألشاممة ال ةخسار الحصة من  

 (495) 37.160  أرباح غير محققة من االستثمارات المتاحة لمبيع)خسائر( / 
 (1.426.704) 72.096  شاممة أخرى لمسنة (خسائردخل / )

    
 (94.170) 1.533.257  الشامل لمسنة )الخسارة(  / الدخل إجمالي

    
    عائد إلى:

 (136.921) 1.498.268  المساىمين بالشركة
 42.751 34.989  غير المسيطرة األقمية حقوق

  1.533.257 (94.170) 
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  الشركة األم الممكية العائدة إلى مساىميحقوق  

 رأس المال 
 تياطيحاإل

 القانوني
    تياطيحاإل

 العام
       األرباح
 المدورة

 لتحوطاحتياطي إ
 متدفق النقديل

القيمة  حتياطيإ
 اإلجمالي العادلة

 األقمية حقوق
 الغير مسيطرة

حقوق  إجمالي
 المساىمين

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
          

 3.973.811 175.570 3.798.241 197.149 (1.776.189) 635.447 3.241.834 500.000 1.000.000 2011يناير  1الرصيد في 
 1.332.534 32.879 1.299.655 -- -- 1.299.655 -- -- -- ربح السنةصافي 

 (1.426.704) 9.872 (1.436.576) (495) (1.436.081) -- -- -- -- الدخل الشامل األخرى
 (618.954) (18.954) (600.000) -- -- (600.000) -- -- --   2010أرباح موزعة مدفوعة لسنة 

صندوق األنشطة اإلجتماعية  مساىمة في
 (33.004) -- (33.004) -- -- (33.004) -- -- -- (29)إيضاح رقم  2011لسنة  والرياضية
 3.227.683 199.367 3.028.316 196.654 (3.212.270) 1.302.098 3.241.834 500.000 1.000.000 2011ديسمبر  31الرصيد في 
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  الشركة األم الممكية العائدة إلى مساهميحقوق  

 رأس المال 
 تياطيحاإل

 القانوني
    تياطيحاإل

 العام
      األرباح
 المدورة

 لتحوطاحتياطي إ
 متدفق النقديل

القيمة  حتياطيإ
 اإلجمالي العادلة

 األقمية حقوق
 الغير مسيطرة

حقوق  إجمالي
 المساهمين

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
          

 3.227.683 199.367 3.028.316 196.654 (3.212.270) 1.302.098 3.241.834 500.000 1.000.000 2012يناير  1الرصيد في 
 1.461.161 24.773 1.436.388 -- -- 1.436.388 -- -- -- ربح السنة صافي

 72.096 10.215 61.881 37.160 24.721 -- -- -- -- الدخل الشامل األخرى
 (668.953) (18.953) (650.000) -- -- (650.000) -- -- --   2011أرباح موزعة مدفوعة لسنة 

صندوق األنشطة اإلجتماعية  مساىمة في
 (36.104) -- (36.104) -- -- (36.104) -- -- -- (29)إيضاح رقم  2012لسنة  والرياضية
 4.055.883 215.402 3.840.481 233.814 (3.187.549) 2.052.382 3.241.834 500.000 1.000.000 2012ديسمبر  31الرصيد في 
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 2011 2012 إيضاحات 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  
    

    األنشطة التشغيمية
 1.332.534 1.461.161  ربح السنة صافي 

    تعديالت:
 -- (5.464)  حصة من أرباح شركات زميمة

 505.805 475.003 11 ستيالكإ
 5.970 5.970 13 ألصول غير الممموسةاإطفاء 

 34.135 (52.911) 23 مخصص مكافأة نياية الخدمة لمموظفين/  (عكس)
 16.636 19.304 10 مخصص لمبضاعة بطيئة الحركة

 (12.553) (16.981)  أرباح موزعة من إيرادات
 730.272 726.396 37 تكاليف التمويل

 (6.792) (6.792) 22 إيرادات مؤجمة محققة
 (28.029) (37.788)  إيرادات فوائد

 (36.566) --  عكس زيادة في المخصصات
 (195) 260  ومعدات ومصانعمن بيع عقارات  )ربح(/  خسارة 

 2.418 19.501 11 إعادة تصنيف من عقارات ومصانع ومعدات 
  2.587.659 2.543.635 

    :التغيرات في راس المال العامل
 209.674 150.208  ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة
 (27.940) (180.478)  البضاعة

 381.945 176.746  إيجارات تمويمية مدينة
 (16.985) (460.377)  ومستحقات ذمم دائنة

 3.090.329 2.273.758  الناتج من األنشطة التشغيميةالنقد 
 (730.272) (726.396)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (3.360) (2.694) 23 مكافأة نياية الخدمة لمموظفين المدفوعة
 2.356.697 1.544.668  من األنشطة التشغيميةالناتج صافي النقد 
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 2011 2012 إيضاحات 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    األنشطة االستثمارية
 (457.212) (81.607) 11 ومعداتومصانع شراء عقارات 

 383 723  ومعداتومصانع من بيع عقارات  المتحصل
 12.553 16.981  أرباح موزعة من استثمارات أخرى من حصص
 -- 10.168  من شركات زميمة مستممة أرباح موزعة منحصص 

 (22.592) (6.863)  شراء استثمارات متاحة لمبيع
 7.140 865  في موجودات غير متداولة أخرى صافي الحركة
 (932) (119.013)  شركات زميمة  اإلستحواذ عمى
 28.029 37.788  فوائد مستممة

 (432.631) (140.958)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
     

    األنشطة التمويمية
 (600.000) (650.000)  لمساىمي الشركة  أرباح موزعة مدفوعة

 (18.954) (18.953)  الغير مسيطرةأرباح موزعة مدفوعة لحصص األقمية 
 1.142.720 --  قروض وتسييالت تحمل فوائد المسحوب من 

 -- (125.971)  قروض ألجل أخرىسداد 
 (1.499.386) (363.114)  فوائدسداد قروض وتسييالت تحمل 

 (975.620) (1.158.038)  األنشطة التمويمية المستخدم في صافي النقد
    

 948.446 245.672  النقد وشبه النقدفي  الزيادةصافي 
 2.074.176 3.022.622  بداية السنةفي  النقد وشبو النقد

 3.022.622 3.268.294 8 نهاية السنةفي  النقد وشبه النقد



 (ش.م.ق) القطرية الكهرباء والماء شركة
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 ونشاط الشركة معمومات .1

. 1992مارس  16سست في قطر بتاريخ ىي شركة مساىمة قطرية عامة أ ) "الشركة" ( )ش.م.ق(إن شركة الكيرباء والماء القطرية 
البريد ىو ص.ب  صندوق وعنوان يقع مقرىا المسجل في بناية شركة قطر لمصناعات التحويمية بمنطقة الخميج الغربي شارع الكورنيش

تتضمن بيانات  2012ديسمبر  31 ولمسنة المالية المنتيية في . البيانات المالية الموحدة لمشركة كما فيقطر - الدوحة 22046
إنتاج  ىوممجموعة ل إن النشاط األساسي)يشار إلييا جميعًا بـ "المجموعة"(.  المشروع المشترك وشركاتالتابعة  اتيالشركة وشركا

 الكيرباء والماء. إن أسيم الشركة مسجمة لمتداول في بورصة قطر.

 )ش.م.ق( ىي كالتالي:إن ىيكمية المجموعة المتضمنة في ىذه البيانات المالية الموحدة لشركة الكيرباء والماء القطرية 

 نسبة الممكية بمد التأسيس  
    

 %100 قطر شركة تابعة شركة رأس لفان لمتشغيل )ذ.م.م(
 %80 قطر شركة تابعة شركة رأس لفان لمطاقة )ش.م.ق(

 %55 قطر مشروع مشترك شركة قطر لمطاقة )ش.م.ق(
 %40 قطر مشروع مشترك شركة مسيعيد لمطاقة المحدودة

 %45 قطر مشروع مشترك قرطاس لمطاقة المحدودةشركة رأس 
AES 38,89 جزيرة كايمان شركة زميمة الواحة المحدودة% 

 %15 ُعمان شركة زميمة شركة فينيكس لمطاقة )س.أ.ع.ك(
 %15 ُعمان شركة زميمة شركة فينيكس لمصيانة والعمميات )ذ.م.م(

 .2013 فبراير 6من قبل مجمس اإلدارة في  2012ديسمبر  31 المالية المنتيية فيلمسنة  تم إعتماد ىذه البيانات المالية الموحدة

)رأف  في رأس أبو فنطاس "ب" الطاقةلشراء محطة توليد  )الحكومة( أبرمت الشركة اتفاقية مع حكومة دولة قطر ،1998فبراير  خالل
وىو التاريخ الذي تم فيو تحويل  1999تنفيذىا في أبريل  ، ولكن بدأ 1999أكتوبر  10. تم توقيع االتفاقية من قبل الطرفين في ب(

دارة المحطة إلى الشركة حسبما نصت عميو االتفاقية.  عمميات وا 

الطاقة الكيربائية  لتزويدمع المؤسسة العامة القطرية لمكيرباء والماء "كيرماء"  الطاقةتفاقية شراء إأبرمت الشركة  ،2001أبريل  خالل
 .2002أغسطس  29 بتاريخوالتي بدأ تشغيميا  (1)رأف ب/ "1اس "ب/من محطة راس أبو فنط

 الطاقةقطري، وتم توقيع اتفاقية شراء  ريـالمميون  600قامت الشركة بشراء المحطات التالية من كيرماء بمبمغ  ،2003خالل يناير 
 الطاقة والماء من المحطات التالية: لتزويدماء مع كيرماء الو 

 ("أ")رأف  أ " محطة رأس أبو فنطاس " -
 الوجبة -
 السيمية -
 جنوب الدوحة  -
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 )تتمة( الشركة معمومات ونشاط .1

مميون  71,66قطر لمبترول مقابل مبمغ إجمالي قدره لالمياه التابعة  دخان لتحمية قامت الشركة بشراء محطة، 2003كذلك خالل يناير 
 المياه: دخان لتحميةقطري. بعد إبرام اتفاقية الشراء أبرمت الشركة ايضًا االتفاقيات التالية مع قطر لمبترول تتعمق بمحطة  ريـال

 فاقية تأجير األرضإت -
 تفاقية شراء ماءإ -
 تزويد بالوقودلتفاقية إ -

من أجل مشروع  لمطاقة الكيربائيةشيوبو و  (سي.ال.بي)في مشروع مشترك مع شركتي انترناشونال باور  2004في عام دخمت الشركة 
 2005في يناير  (ش.م.ق)رأس لفان ب لمحطة الكيرباء والماء المتكاممة. تم تأسيس شركة بإدارة مشتركة تحت اسم قطر لمطاقة 

 المشروع المشترك: شركة لتنفيذ ىذا المشروع. فيما يمي نسب الممكية في

 %55 شركة الكيرباء والماء القطرية
 %40 (سي.ال.بي)ونال باور انترناش
 %5 الكيربائية لمطاقةشيوبو شركة 

 ماء من محطة رأس أبو فنطاسالكيرباء و ال لتزويد (كيرماء)دخمت الشركة في اتفاقية شراء كيرباء وماء مع  2005خالل أكتوبر 
مع شركة جنرال  وبناءبعد إبرام اتفاقية الشراء دخمت الشركة في عقد أعمال ىندسية وتوريد و  الحقاً  التابعة لمشركة.( 2)رأف ب/ 2ب/

وىي شركة مسجمة في  (اس بي ايو)اليكتريك انترناشونال المسجمة بموجب قوانين والية ديالور األمريكية وشركة فيزيا ايتاليمبيانتي 
 .(2)راف ب/إيطاليا ، لتنفيذ مشروع 

 

وقطر لمبترول ، لمشروع مسيعيد لمطاقة. تم تأسيس  كوربوريشندخمت الشركة في مشروع مشترك مع ماروبيني ، 2006خالل ديسمبر 
لتنفيذ ىذا المشروع. تم تعديل االتفاقية  2007يناير  15في  )ش.م.ق( تحت إدارة مشتركة باسم شركة مسيعيد لمطاقة المحدودة الشركة

 :نسب الممكية في المشروع المشترك كمساىم. فيما يمي ة الكهربائيةللطاقبعد قبول شركة شيوبو  2009في مايو 

 %40 (ش.م.ق)شركة الكيرباء والماء القطرية  -
 %30 ماروبيني كوربوريشن -
 %20 قطر لمبترول -
 %10 شيوبو إليكتريك باور كومباني -

 (1)رأف أ/ 1فنطاس أ/ أبو لتوفير ماء من محطة رأس (كيرماء)دخمت الشركة في اتفاقية لشراء الماء مع  ،2007خالل مايو 
بعد إبرام اتفاقية الشراء دخمت الشركة أيضًا في عقد أعمال ىندسية وتوريد وتشييد مع شركة فيزيا الحقًا و  .)توسعة لرأس أبو فنطاس أ(

 .1المسجمة في إيطاليا ، لتنفيذ مشروع رأس أبو فنطاس أ/ (اس بي ايو)ايتاليمبيانتي 

 (.ج)وقطر لمبترول، لمشروع رأس لفان  القابضة - شركة رأس لفان لمطاقةدخمت الشركة في مشروع مشترك مع  ،2008مارس  خالل
تم تأسيس شركة تحت إدارة مشتركة باسم رأس قرطاس لمطاقة لتنفيذ المشروع. فيما يمي نسب الممكية في  ،2008مارس  25وفي 

 المشروع المشترك:

 %45 (ش.م.ق)القطرية  شركة الكيرباء والماء -
 %40 القابضة - لمطاقةرأس لفان شركة  -
 %15 قطر لمبترول -
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 محطاتال لإلستحواذ عمىاالتفاقية مع المؤسسة العامة القطرية لمكهرباء والماء )كهرماء(  .2

 :( أعاله وذلك لإلستحواذ عمى المحطات التالية1كما ىو موضح في إيضاح رقم ) أبرمت الشركة مع كيرماء ، ، 2003خالل 
 محطة رأس أبو فنطاس " أ " -
 الوجبة -
 السيمية -
 جنوب الدوحة  -

يسري مفعول االتفاقية ما لم يصدر مرسوم أميري  ومن االتفاقية عمى أن االتفاقية مشروطة ومن ضمن الشروط أن 6تتضمن المادة 
من االتفاقية المذكورة عمى أنو  6/2ح الشركة امتيازًا الستخدام األرض التي تقع عمييا المحطات. كما تنص المادة يمنساري المفعول 

وأن يتم تعديل االتفاقية المذكورة إلى  ولتجتمع األطراف لممناقشة واالتفاق عمى حم 2003يونيو  1في حالة عدم صدور المرسوم حتى 
 مطموب.المدى الالزم الذي يعكس الحل ال

من إجمالي  %12.35األميري. تمثل اإليرادات من ىذه المحطات  المرسومكما في تاريخ المركز المالي لم تحصل الشركة عمى 
%(. لم يدخل أي تعديل عمى االتفاقية المذكورة أعاله حيث 12:  2011) 2012ديسمبر  31لمسنة المنتيية في  المجموعةإيرادات 

 .خالل الفترة المطموبة وىما واثقان مـن الحصـول عمى المرسوم األميرييواصل الطرفان التفاوض 
 

 تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة .3

 الموحدة تعديالت عمى المعايير الدولية لمتقارير المالية التي لها تأثير عمى البيانات المالية  1,3

 المعايير المعّدلة
 األولى لممرة المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تبني( " المعّدل( )1) رقم المالية لمتقارير الدولي المعيار ." 

 .المالية لمتقارير الدولية المعايير إلى التحول تاريخ من اإلستثناءات لبعض" الثابتة التواريخ" إستبدال -
 .الشديد التضخم من تعاني التي األسواق في لمشركات إضافي إعفاء -

 ( األدوات المالية: اإلفصاحات " 7المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم " )التعديالت التي تعزز عممية اإلفصاح عن نقل  -( )المعّدل
 األصول المالية.

 ( ضرائب الدخل " 12معيار المحاسبة الدولي رقم " )تعديل محدود النطاق )إستبدال الموجودات(. -( )المعّدل 
ديسمبر  31لمسنة المنتيية في  لممجموعة المعايير والتفسيرات لم يكن لو أثر جوىري عمى البيانات المالية الموحدةإن تطبيق ىذه 

 بإستثناء بعض التغيرات في عرض البيانات المالية واإليضاحات. 2012

 المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول 2,3
 م المجموعة بتطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول التالية:تق لم

 المعايير المعّدلة
 )مع إمكانية التطبيق المبكر(. 2012يوليو  1سارية المفعول لمفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ( 1معيار المحاسبة الدولي رقم" )تعديالت لمراجعة عممية عرض بنود الدخل الشامل. -عرض البيانات المالية "  ( )المعّدل 

 .2013 يناير 1سارية المفعول لمفترات المالية التي تبدأ في أو بعد
 ( األدوات المالية : اإلفصاحات" 7المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم" )تعديالت تحسن عممية عرض األصول المالية  -( )المعّدل

 إللتزامات المالية.وا
 ( منافع الموظفين " 19معيار المحاسبة الدولي رقم " )معيار معدل ناتج من منافع ما بعد التوظيف ومشاريع إنياء  -( )المعّدل

 المنافع.
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 تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة( .3

 )تتمة( والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة 2,3

 )تتمة( المعايير المعّدلة

 ( 27معيار المحاسبة الدولي رقم) )البيانات المالية الموحدة والمنفصمة " )مع إمكانية التطبيق المبكر( تم إعادة إصداره  )المعّدل"
 ( "البيانات المالية المنفصمة".27كاآلتي: معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( 28معيار المحاسبة الدولي رقم ))ة إصداره كاآلتي:   "اإلستثمارات في شركات زميمة" )مع إمكانية التطبيق المبكر( تم إعاد )المعّدل
 ( "اإلستثمار في شركة زميمة والمشاريع المشتركة".28معيار المحاسبة الدولي رقم )

 .2015يناير  1ساري المفعول لمفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
 ( تعديالت تتطمب إفصاحات حول التطبيق األولي 7المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم" )لممعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ( )المعّدل

(9.") 

 معايير جديدة

 )مع إمكانية التطبيق المبكر(. 2013يناير  1ساري المفعول لمفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
 ( 10المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم)  ." البيانات المالية الموحدة " 

 ( 11المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ) ." ترتيبات تعاقدية " 

 ( 12المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ) ." إفصاح الحصص في الشركات األخرى " 

 ( قياس القيمة العادلة".13المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم" ) 

 )مع إمكانية التطبيق المبكر(. 2015يناير  1سارية المفعول لمفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( األدوات المالية : التصنيف والقياس لألصول المالية ومحاسبة اإللتزامات المالية وعدم 9المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم" )

 اإلعتراف بيا".

 التفسيرات الجديدة

 .2013يناير  1سارية المفعول لمفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( تكاليف الفصل في عممية إنتاج المعادن".20تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية لمتقارير المالية رقم"  ) 

ة تتوقع اإلدارة أن تطبيق ىذه المعايير والتفسيرات في الفترات الالحقة لن يكون لو تأثير جوىري عمى البيانات المالية الموحدة لممجموع
  ( 27 معيار المحاسبة الدولي رقمو  13و  12و  11و  10المبدئي ، فيما عدا المعايير الدولية لمتقارير المالية رقم )في فترة التطبيق 

 بعض التغيرات في العرض واإلفصاح.و 

  فصاحات 2011في مايو عايير متضمنة الموال ، تم إصدار خمسة معايير لتوحيد البيانات واإلتفاقيات المشتركة والشركات الزميمة وا 
( )ما ىو معّدل 28( ورقم )2011( )كما ىو معّدل في 27رقم ) ومعيار محاسب دولي( 12و  11و  10الدولية لمتقارير المالية رقم )

، كما يسمح بتطبيق الخمسة  2013يناير  1(. تمك الخمسة معايير تكون قيد التنفيذ لمفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 2011في 
 بل الفترة المحددة مع وجوب تطبيق الخمسة معايير في نفس الوقت.معايير كاممة ق
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 س التوحيداأس  .4

بـ  جميعاً  )يشار إلييم المشروع المشتركشركات و تتضمن ىذه البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لمشركة وشركتيا التابعة 
 .2012ديسمبر  31كما في  "المجموعة"(

من  بيدف الحصول عمى منافع لممنشأةالتشغيمية في السياسات المالية و  القدرة عمى التحكم لمشركة تتحقق السيطرة عندما يكون
 .أنشطتيا

عمى السيطرة ويستمر التوحيد حتى تاريخ  الشركةيتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االستحواذ وىو التاريخ الذي حصمت فيو 
يتم إنتياء السيطرة. يتم إعداد البيانات المالية لمشركات التابعة لنفس الفترة المالية لمشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية متطابقة. 

من المعامالت بين شركات المحققة الناتجة  غير استبعاد جميع األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة واألرباح والخسائر
 المجموعة وكذلك األرباح الموزعة بالكامل.

أي تغير في حصة ممكية الشركة  يتم تسجيلتسجل خسائر الشركة التابعة في حقوق األقمية حتى لو نتج عن ذلك عجز في الرصيد. 
ذا فقدت المجموعة السيطرة عمى الشركةال بطريقةالتابعة بدون فقدان السيطرة   التابعة، فستقوم المجموعة باآلتي: ممكية. وا 

  موجودات )وتشمل الشيرة( ومطموبات الشركة التابعة. إستحقاقإلغاء 
  الغير مسيطرة القيمة الدفترية ألي من حصص األقمية إستحقاقإلغاء. 
  الفروقات المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية ، المدرجة في حقوق المساىمين. إستحقاقإلغاء 
 القيمة العادلة لممبالغ المستممة. إستحقاق 
 القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ بو. إستحقاق 
 أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة. إستحقاق 
  خرى إلى الربح/الخسارة أو األرباح المدورة أييما األ شاملال بنود الدخلالبنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقًا في  تصنيفإعادة

 أنسب.
 

 س اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة اأس .5

 عداد اإلس اأس
، حيث تم قياسيا بالقيمة العادلة ،األدوات المالية و مشتقات الستثناء إقًا لمبدأ التكمفة التاريخية ، بوف الموحدة البيانات المالية تم إعداد

كافة المبالغ إلى أقرب  تقريبالقطري وتم  ريـالالموحدة بال . يتم إعداد البيانات الماليةكما ىو موضح في السياسات المحاسبية أدناه
 قطري إال في حالة اإلشارة إلى غير ذلك. ريـالالف 

 التطبيقبيان 
لسنة  (5)البيانات المالية الموحدة وفقًا لممعايير الدولية لمتقارير المالية ومتطمبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  تم إعداد
2002. 
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 )تتمة(س اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ساأ .5

 تحقق اإليرادات 
مكانيةتدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة  اليةحتمإيتم تحقق اإليرادات بقدر  . تدرج اإليرادات بطريقة معتمدةقياس اإليرادات  وا 

المحددة  الشروطبالقيمة العادلة لممبمغ المستمم، بإستثناء الخصومات والتخفيضات وضريبة المبيعات أو الرسوم، كذلك يجب أن تتوفر 
 :التالية قبل إدراج اإليرادات

 بيع الكيرباء والماء
 بيا ، وىي كالتالي: تحتسب مبيعات الكيرباء والماء كإيرادات وفقًا لشروط االتفاقيات المتعمقة

  المتفق عمييا بين كيرماء والشركة والمتعمقة باالتفاقية المعتمدة فيالنظم  عمى أساس (رأف ب)تحتسـب المبيعات من محطة            
 .2000يونيو  1

  عمى أساس جدول التعرفة المدرجة في اتفاقية شراء الطاقة مع كيرماء. (1/رأف ب)تحتسب المبيعات من 

  والماء مع كيرماء. الطاقةوالسيميو وجنوب الدوحة وفقًا لشروط اتفاقية شراء  أ(رأف )تحتسب المبيعات من محطات 

  والماء مع كيرماء. الطاقةوفقًا لشروط اتفاقية شراء  (1أ/رأف )تحتسب المبيعات من محطات 

 الموقعة مع قطر لمبترول.وفقًا التفاقية شراء الماء  لتحمية المياه دخان تحتسب المبيعات من محطة 

  والماء مع كيرماء. الطاقةوفقًا لشروط اتفاقية شراء  (2ب/رأف )تحتسب اإليرادات من محطة 

يرادات الفوائدو األرباح الموزعة   ا 
المنافع األرباح الموزعة من اإلستثمارات عند إستحقاق المستثمر إلستالم توزيعات األرباح )بوجود إحتمال تدفق تتحقق إيرادات 

 .اإلقتصادية إلى المجموعة وأنو يمكن قياس اإليرادات بصورة معتمدة(

تتحقق إيرادات الفوائد من الموجودات المالية عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس مبمغ 
الرصيد المتبقي ومعّدل الفائدة الفعمي المطبق والذي يتم  اإليرادات بشكل معتمد. تتحقق إيرادات الفوائد عمى أساس زمني باإلشارة إلى

من خاللو خصم اإلستالمات النقدية المستقبمية المتوقعة خالل العمر اإلفتراضي لمموجودات المالية إلى صافي القيمة الدفترية لتمك 
 الموجودات عند اإلعتراف المبدئي.

   لقروض والتسهيالت التي تحمل فوائدا
والتسييالت التي تحمل فوائد مبدئيا عمى اساس القيمة العادلة لممبالغ المقترضة ناقصًا التكاليف المباشرة المرتبطة  تتحقق القروض

وقات بالمعاممة. يتم تقييم القروض والتسييالت بالتكمفة المطفأة بعد اإلعتراف المبدئي بإستخدام طريقة الفوائد الفعالة ويتم إدراج أية فر 
لغ السداد النيائية في بيان الدخل الموحد عمى مدى فترة اإلقتراض . تظير األقساط المستحقة خالل سنة واحدة بالتكمفة بين التكمفة ومبا

 المطفأة كمطموبات متداولة.
 يتم إدراج األرباح والخسائر في بيان الدخل الموحد عند إلغاء تحقق المطموبات.
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 )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .5

 تكاليف االقتراض
تأخذ فترة زمنية طويمة  قد التيو  المؤىمة أو إنتاج أحد الموجودات إنشاءمباشر بشراء أو  بشكل تكاليف االقتراض المتعمقةتتم رسممة 

 .لحين أن يصبح األصل جاىز لإلستخدام الموجودات ىذه لتصبح جاىزة لالستخدام المتوقع أو لمبيع كجزء من تكمفة

من تكاليف اإلقتراض  ادات اإلستثمار المتحققة من اإلستثمارات المؤقتة لقروض محددة لحين إنفاقيا عمى األصول المؤىمةتطرح إير 
 كافة تكاليف اإلقتراض األخرى يتم إدراجيا في األرباح والخسائر في السنة التي تتحقق فييا.. الخاضعة لمرسممة

 والمعدات والمصانعالعقارات 
والمعدات بسعر التكمفة بعد خصم االستيالك وأي انخفاض في القيمة. التكمفة تشمل المصاريف المرتبطة  والمصانعتدرج العقارات 

الموجودات. تشمل تكمفة الموجودات المشيدة ذاتيًا تكمفة المواد والعمالة المباشرة والتكاليف األخرى  باإلستحواذ عمىمباشر بشكل 
 .لمييئة التي تتوافق مع الغرض المطموب منيا داتالموجو  بتحويلمباشر بشكل المرتبطة 

 عمى مدى أعمارىا اإلنتاجية المتوقعة كالتالي :   بطريقة القسط الثابتوالمعدات  والمصانعتستيمك العقارات 
 مرافق اإلنتاج:

 سنة  17,75 )رأف ب( رأس أبو فنطاس "ب" -
 سنة  20 (1)رأف ب/ "1رأس أبو فنطاس "ب/ -
  سنة  12 )رأف أ( رأس أبو فنطاس أ -
 سنة  25 (1)رأف أ/ رأس أبو فنطاس أ -
 سنة    12 الوجبة -
 سنة 12 السيمية -
 سنة 12 جنوب الدوحة -
 سنة 25 لتحمية المياه دخانمحطة  -
 سنة 25 (2)رأف ب/ 2رأس أبو فنطاس  ب/ -
 سنوات  7 – 3 والمعدات المكتبية والتجييزاتاألثاث  -
 سنوات 4 السيارات -
  سنوات 5 - 3 "ج" تكاليف الفحص -

صيانة مولدات الغاز التوربينية الثالثة  والتي إستممت لغرضتكمفة قطع الغيار المبدئية المدرجة تحت قطع غيار رأسمالية  يتم رسممة
من جانب آخر تستيمك قطع الغيار اإلستراتيجية المستممة من و المحددة لمموجودات.  ساعات النار ةوتستيمك عمى مد (2ب/ رأف)في 

 بموجب عقد صيانة طويل األجل عمى مدى فترة العقد. (ش.م.ق)قبل شركة قطر لمطاقة 

   2010تم إيقاف العمل في محطة الوجبة في عام. 
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 )تتمة( والمعدات والمصانعالعقارات 
عدم  ينتج عنياعند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية  تدني القيمةوالمعدات لتحديد  والمصانعيعاد النظر في القيمة الدفترية لمعقارات 

سترداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مؤشر كيذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعمى من القيمة الممكن استردادىا يتم تخفيض إ
 االستعمال أييما أعمى. قيدالبيع أو قيمتيا  تكاليفالقيمة الممكن استردادىا وىي قيمتيا العادلة ناقص ى إل الموجودات

، سبق أن تم إحتسابيا بصورة منفصمةوالمعدات والتي  والمصانعالستبدال أي جزء من العقارات  المستخدمةرسممة المصاريف  يتم
المصاريف األخرى الالحقة فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع  تتم رسممةستبداليا. وتشطب القيمة الدفترية لألجزاء التي يتم إ

والمعدات. يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان الدخل  والمصانعاالقتصادية المستقبمية لمجزء المستبدل من العقارات 
 ستحقاق ىذه المصاريف. إالموحد في حال 

نياية كل سنة مالية ويتم تعديميا لمفترات الالحقة إذا لزم  معة لمموجودات واألعمار اإلنتاجية وطريقة اإلستيالك القيم المتبقييتم مراجعة 
 األمر.

ن يتم إلغاء اإلعتراف بأي بند من بنود العقارات والمصانع والمعدات عند إستبعاده أو عندما ال يتم توقع أية منافع إقتصادية مستقبمية م
بعاده ، وتدرج أية أرباح وخسائر ناتجة من إلغاء اإلعتراف بالموجودات في بيان الدخل الموحد لمسنة التي يتم فييا إستخدامو أو إست

 إلغاء اإلعتراف بالبند.

 الموجودات غير الماليةتدني قيمة 
أي موجودات. إذا وجد أي مؤشر  تدني قيمةتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال لمتقوم المجموعة بالتقييم في تاريخ كل مركز مالي 

أية موجودات ، تقوم المجموعة بعمل تقدير لممبمغ الممكن استرداده تدني قيمة سنوي لتحديد  اختباركيذا، أو إذا كان ضروريًا إجراء 
يمتيا في حال أو ق تكاليف البيعمن الموجودات. المبمغ الممكن استرداده من أي موجودات ىو القيمة العادلة ألي موجودات ناقصًا 

االستخدام أييما أعمى، ويتم تحديده لكل موجودات بمفردىا، ما لم تكن الموجودات ال تنتج إيرادات نقدية منفصمة بشكل كبير عن 
إيرادات موجودات أخرى أو مجموعة موجودات أخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألي موجودات عن المبمغ الممكن استرداده، تعتبر 

القيمة ويتم تخفيضيا إلى القيمة الممكن استردادىا منيا. لقياس القيمة في حال االستخدام، يتم خصم التدفقات  متدنية الموجودات
 النقدية المستقبمية التقديرية إلى قيمتيا الحالية باستخدام نسبة خصم قبل الضرائب تعكس تقديرات السوق الحالية لمقيمة الزمنية لمنقد

تكاليف البيع، يؤخذ في اإلعتبار الصفقات التى تمت مؤخرًا لتحديد القيمة العادلة ناقصًا  وجودات المعينة.والمخاطر الخاصة بالم
بالسوق، إذا لم توجد صفقات كيذه يتم استخدام نموذج تقييم مالئم. وتعزز ىذه الحسابات بمضاعفات القيمة وأسعار األسيم المتداولة 

 مة العادلة. لمشركات التابعة أو مؤشرات أخرى لمقي
تقوم المجموعة بإحتساب تدني القيمة عمى أساس الموازنات والتوقعات التي أعدت بشكل منفصل لكل وحدة من وحدات النقد التي تم 
توزيعيا لمموجودات الفردية ، وىذه الموازنات والتوقعات تغطي عادة فترة خمس سنوات. أما لمفترات األطول ، يتم إحتساب معّدل النمو 

 المدى الطويل ويطبق عمى التدفقات النقدية المستقبمية لممشروع بعد السنة الخامسة.عمى 
 قيمتيا تدنتالعمميات المستمرة في بيان الدخل الموحد ضمن فئات المصاريف المناسبة لعمل الموجودات التي  تدني قيمةتدرج خسائر 

  بما في ذلك تدني قيمة البضاعة.
 تدني القيمة، يعاد التقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي لمتأكد من وجود أي مؤشر بأن خسائر  الشيرة ، بإستثناء بالنسبة لمموجودات

كيذا ، تقوم المجموعة بعمل تقدير لممبمغ الممكن استرداده. يتم  مؤشرمدرجة سابقًا لم تعد موجودة أو تكون قد نقصت. إذا وجد ال
مدرجة سابقًا فقط إذا كان ىنالك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة الموجودات الممكن و  تدني في القيمةعكس أي خسارة 

إن مبدأ العكس محدود حيث أنو ال يمكن أن تتجاوز القيمة الدفترية لألصل  .تدني في القيمةاستردادىا منذ أن أدرجت آخر خسارة 
لمموجودات في  تدني في القيمةبعد خصم االستيالك لو لم يتم إدراج أي خسارة التي كان يمكن تحديدىا  المبالغ الممكن إستردادىا أو

 ىذه في بيان الدخل الموحد. تدني القيمةالسنوات السابقة. يتم عكس خسارة 
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 البيع برسم ابه محتفظ لوأص
الدفترية سيتم بشكل رئيسي من خالل  االبيع اذا كان استرداد قيمتي برسم محتفظ بيامتداولة كأصول الالغير ل و يتم تصنيف األص

صل متاح بيع األصل عالية و كان األ اذا كانت احتمالية ال يتحقق ىذا الشرط إالٌ .المستمروليس من خالل االستعمال البيع عممية 
يتم  البيع. برسمتمتزم االدارة باتمام عممية بيع االصل خالل سنة من تاريخ تصنيفو كأصل محتفظ بو  .التو الحاليةحلمبيع الفوري في 

عند  دني القيمةتأثر  احتسابيجب  .أييما أقل ناقصًا تكمفة البيعو القيمة العادلة أالدفترية بالقيمة البيع  برسماالصل المحتفظ بو قياس 
  .الحقة في فتراتو  كأصل محتفظ بو لمبيعتصنيف االصل 

 األعمال دمج 
ويتم إحتسابو بالقيمة العادلة  المقابل المالي المنقول في دمج األعمال. يتم قياس اإلستحواذاألعمال بإستخدام طريقة دمج يتم إحتساب 

المالك الرئيسي لمشركة اإلستحواذ المتكبدة من قبل في تاريخ بإجمالي القيمة العادلة لمموجودات والمطموبات المحولة من قبل الشركة 
يتم  .المستحوذ عمييا باإلضافة إلى حقوق المساىمين التي أصدرت من قبل الشركة في مقابل السيطرة عمى الشركة المستحوذ عمييا

 اإلعتراف بالتكاليف المتعمقة مباشرة باإلستحواذ ضمن األرباح والخسائر عند تحققيا.

 والمطموبات المفترضة عمى أساس القيمة العادلة ، بإستثناء ما يمي: يتم االعتراف بالموجودات المستحوذ عمييا اإلستحواذعند تاريخ 

  سيا وفقا لمعيار يتم قيا ، حيثموجودات والمطموبات المتعمقة بمكافآت الموظفينلوالمؤجمة المطموبات الضريبية ا وأالموجودات
 ( "مكافآت الموظفين" عمى التوالي.19الدولي رقم ) ومعيار المحاسبة "( "ضريبة الدخل12رقم ) المحاسبة الدولي

  المالية المتصمة بترتيبات الدفع عمى مبدأ الحصة المشتركة لممستحوذ أو ترتيبات الدفع عمى المطموبات أو أدوات حقوق المساىمين
ة لممستحوذ وتقاس وفقًا لممعيار الدولي لمتقارير المالية مبدأ الحصة المشتركة لمشركة إلستبدال ترتيبات الدفع عمى مبدأ الحصة المشترك

 ( "الدفعات المستممة باألسيم" عند تاريخ اإلستحواذ.2رقم )

 ( المصنفة كموجودات محتفظ بيا لمبيع وفقًا لممعيار الدولي لمتقارير المالية رقم )( كما يتم 5الموجودات )أو مجموعة من الموجودات
 متداولة المحتفظ بيا لمبيع والعمميات المتوقفة وفقا لنفس المعيار.قياس الموجودات الغير 

يتم قياس الشيرة بالفائض من مجموع المقابل المالي المنقول وحقوق األقمية الغير مسيطرة في الشركة المستحوذ عمييا باإلضافة إلى 
حوذ عمييا )في حالة تواجدىا(، عمى صافي قيمة الموجودات القيمة العادلة لحقوق الممكية الممموكة في السابق في الشركة التابعة المست

 المحدودة، والمطموبات المتوقعة في تاريخ اإلستحواذ.

يتم اإلعتراف فورًا بالفائض من تجاوز قيمة صافي الموجودات المحددة والمطموبات المتوقعة عمى مجموع المقابل المالي المنقول 
المستحوذ عمييا باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الممكية الممموكة في السابق في الشركة  وحقوق األقمية الغير مسيطرة في الشركة

 التابعة المستحوذ عمييا )في حالة تواجدىا( في األرباح أو الخسارة.

يمكن قياس حصص األقمية الغير مسيطرة التي تمثل حصص الممكية الحالية والتي تمكن حاممييا من تممك حصة من صافي 
وجودات المجموعة في حال تصفية المجموعة إما بالقيمة العادلة أو عمى أساس حصة األقمية الغير مسيطرة من صافي الموجودات م

المحددة لمشركة المستحوذ عمييا. ويتم تحديد طريقة القياس لكل معاممة عمى حدا. أما األنواع األخرى من حصص األقمية الغير 
 القيمة العادلة أو عمى أساس محدد في معيار تقرير مالي دولي آخر إن أمكن.مسيطرة فيتم قياسيا عمى أساس 

عندما يتضمن المقابل المالي المحول من قبل الشركة من دمج األعمال عمى موجودات ومطموبات ناتجة عن ترتيبات المقابل المالي 
تاريخ اإلستحواذ ويكون ضمن المقابل المالي المنقول في دمج فإنو يتم قياس المقابل المالي المتوقع بالقيمة العادلة عند  المتوقعة

األعمال. أي تغير في القيمة العادلة لممقابل المالي المحتمل الناتج من تعديالت القياس خالل الفترة يتم تعديمو بأثر رجعي مع 
الحصول عمييا خالل فترة القياس )والتي ال التعديالت في قيمة الشيرة. تعديالت فترة القياس تنشأ عن المعمومات اإلضافية التي تم 

 .تتعدى السنة من تاريخ اإلستحواذ( وذلك عن الوقائع والظروف الموجودة عند تاريخ اإلستحواذ
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 )تتمة(  دمج األعمال
المحتمل والتي ال تعتبر ضمن تعديالت فترة القياس باإلعتماد عمى يتم اإلحتساب الالحق لمتغير في القيمة العادلة لممقابل المالي 

تصنيف ىذا المقابل المالي المحتمل. ال يتم إعادة قياس المقابل المالي المحتمل في فترات الحقة والمصنف كحقوق ممكية، كما تحسب 
دات أو مطموبات فيتم إعادة قياسو الحقًا ، وأي تسوياتو الالحقة ضمن حقوق الممكية ، أما إذا صنف المقابل المالي المحتمل كموجو 

 ( في األرباح والخسائر.37( أو المعيار رقم )39تغيير في قيمتو العادلة يتم إدراجو وفقًا لممعيار المحاسبي الدولي رقم )

ذ )وىو التاريخ عندما تكتسب اإلستحوااألعمال عمى مراحل ، يعاد قياس الحصة الممموكة سابقًا بالقيمة العادلة عند تاريخ  دمجإذا تم 
أو خسارة يعترف بو ضمن األرباح والخسائر. أما المبالغ الناتجة عن الحصص الممموكة سابقًا والتي  ربح، وأي  الشركة السيطرة(
 ىذه الحصص.  استبعادالشاممة األخرى ، فيعاد تصنيفيا في األرباح والخسائر في حالة  بنود الدخلسجمت كجزء من 

، فإن الشركة تقوم بتسجيل مبالغ مؤقتة  الدمجاألعمال بحمول نياية الفترة المالية المتحقق بيا  دمج تمل عممية تسجيلإذا لم تك
ىذه المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس )المذكورة أعاله( أو يتم اإلعتراف بموجودات ومطموبات ويتم تعديل لمحسابات الغير مكتممة 

عمى  الموجودة عند تاريخ اإلستحواذ والتي قد تؤثر جديدة التي تم الحصول عمييا عن الوقائع والظروفإضافية لتعكس المعمومات ال
 المبالغ المعترف بيا في ذلك التاريخ.

 الشهرة
إذا بالتكمفة كما في تاريخ اإلستحواذ مطروحًا منيا خسائر تدني القيمة المتراكمة ،  تسجيل الشيرة الناتجة من عممية اإلستحواذيتم 

 وجدت.

بغرض فحص تدني القيمة، يتم توزيع الشيرة عمى كل وحدة نقد في المجموعة )أو مجموعة وحدات نقد( والتي من المتوقع أن تستفيد 
 من عممية ضم األعمال.

قيمة يتم فحص تدني قيمة وحدة النقد التي تم توزيع الشيرة عمييا بشكل سنوي أو بشكل متكرر إذا كان ىنالك مؤشر عمى تدني 
لقيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابمة لمتحصيل لوحدات النقد أقل من قيمتيا الدفترية ، فإنو يتم توزيع خسارة تدني القيمة أواًل لتخفيض ا

الدفترية لمشيرة الموزعة عمى وحدات النقد ومن ثم لمموجودات األخرى لموحدات بشكل تناسبي عمى أساس القيمة الدفترية لكل أصل من 
أصول الوحدة. يتم اإلعتراف بخسارة تدني القيمة في قيمة الشيرة مباشرة في بيان الدخل الموحد. ال يتم في فترات الحقة عكس خسارة 

 التدني في قيمة الشيرة التي تم اإلعتراف بيا.

 د الربح أو الخسارة من اإلستبعاد.في حال إستبعاد وحدة نقدية منتجة معينة ، فإن قيمة الشيرة الموزعة عمى تمك الوحدة تدخل في تحدي

 شركات المشروع المشتركالحصة في 
لمشركة حصص في مشروعات مشتركة وىي شركات تحت إدارة مشتركة حيث تكون لألطراف ترتيبات تعاقد يتم بموجبيا إنشاء إدارة 

القرارات التشغيمية المتعمقة بأنشطة المشروع )أي عندما تكون اإلستراتيجيات المالية و  مشتركة عمى األنشطة االقتصادية ليذه الشركات
 .تتطمب موافقة باإلجماع من جميع األطراف(

عندما تقوم مجموعة شركات بالقيام بنشاطات في إطار ترتيبات مشتركة مباشرة ، يتم اإلعتراف بحصة الشركة من الموجودات 
طراف األخرى في البيانات المالية لمشركة ذات الصمة وتصنف الخاضعة لمسيطرة المشتركة وأية مطموبات تكبدتيا بشكل مشترك مع األ

وفقًا لطبيعتيا. أما بالنسبة لمخصوم والنفقات المتعمقة مباشرة بالموجودات الخاضعة لمسيطرة المشتركة ، فيتم إحتسابيا عمى أساس 
مسيطرة المشتركة ونصيبيا من نفقات اإلستحقاق. تسجل اإليرادات من بيع أو إستخدام حصة الشركة من إنتاج األصول الخاضعة ل

المشروع المشترك عندما يكون ىناك إحتمال أن المنافع اإلقتصادية المرتبطة بالمعامالت سوف تتدفق من / إلى الشركة ويمكن قياس 
شارك حصة قيمتيا بشكل يعتمد عميو. ويشار إلى ترتيبات المشاريع المشتركة التي تتضمن إنشاء كيان منفصل ، بحيث يكون لكل م

 في كيانات خاضعة لسيطرة مشتركة.
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 شركات المشروع المشترك )تتمة(الحصة في 
 

حصتيا من موجودات ومطموبات  بجمعالشركة حصتيا في المشروع المشترك بطريقة النسبة والتناسب ألغراض التوحيد، وذلك  تسجل
يرادات ومصاريف المشروع المشترك في البنود المماثمة ليا في البيانات المالية   لمشركة وفقًا لحصتيا من كل بند.الموحدة وا 

يتم إحتساب الشيرة الناتجة عن اإلستحواذ عمى حصة في شركة مشروع مشترك وفقًا لمسياسة المحاسبية لمشركة المستخدمة في 
 ساب الشيرة الناتجة عن دمج األعمال.إحت

عندما تتعامل الشركة مع كيانيا الخاضع لمسيطرة المشتركة ، يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن ىذا التعامل في البيانات 
 المالية الموحدة فقط في حدود الحصص الخاضعة لمسيطرة المشتركة الغير متعمقة بالشركة

 الشركات الزميمةاالستثمارات في 
ىي منشأة تمارس عمييا الشركة تأثيرًا جوىريًا بدون أن تكون تابعة ليا أو تمتمك حصة فييا كجزء من مشروع مشترك. لشركة الزميمة ا

أن تكون  ويتمثل التأثير الجوىري بالقدرة عمى المشاركة في القرارات المتعمقة بالسياسات المالية والتشغيمية لمشركة المستثمر فييا بدون
  .ىناك سيطرة أو سيطرة مشتركة عمى ىذه السياسات

وفقًا لمبدأ حقوق أدرجت النتائج والموجودات والمطموبات لمشركات الزميمة في ىذه البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ حقوق الممكية. 
وتعدل بعد ذلك لإلعتراف بحصة المجموعة بالتكمفة  الموحد تدرج االستثمارات في الشركات الزميمة في بيان المركز المالي ، الممكية

من أرباح أو خسائر أو أرباح الشركة الزميمة الشاممة األخرى. عندما تتجاوز حصة الشركة من خسائر الشركة الزميمة حصتيا في ىذه 
سائر اإلضافية فقط في حال الشركة الزميمة ، فإن الشركة تتوقف عن اإلعتراف بحصتيا في مزيد من الخسائر. يتم اإلعتراف بالخ

 تكبدت الشركة أي إلتزامات قانونية أو مدفوعات نيابة عن الشركة الزميمة.

الستثمار المجموعة في  تدني القيمة في خسارة تسجيل أيما إذا كان ضروريا في تقرر المجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق الممكية
لإلستثمار كأصل بغرض تدني القيمة من خالل مقارنة المبمغ القابل لإلسترداد )القيمة  ، يتم إختبار كامل القيمة الدفتريةالزميمة شركاتيا

المستخدمة والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أييما أعمى( مع قيمتو الدفترية وأي خسارة معترف بيا ناتجة عن تدني القيمة تشكل 
 جزءًا من قيمتيا الدفترية.

راء عمى حصة الشركة من القيمة العادلة لمموجودات والمطموبات واإللتزامات المحتممة في الشركة يتم اإلعتراف بفائض تكمفة الش
الزميمة عند تاريخ الشراء كشيرة والتي تدخل ضمن القيمة الدفترية لإلستثمار. بينما يتم اإلعتراف بفائض حصة الشركة من القيمة 

 الشراء مباشرة في بيان األرباح والخسائر. ركة الزميمة بعد التقييم عمى تكمفةالعادلة بالموجودات والمطموبات واإللتزامات في الش

دراج أي  في ذلك التاريخ  العادلة ةقيمالإستثمار محتفظ بو بعندما تفقد المجموعة تأثيرىا عمى الشركة الزميمة، تقوم المجموعة بقياس وا 
يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية السابقة لمشركة الزميمة المتعمقة باإلستثمار المحتفظ  وتعتبر قيمتو العادلة عند اإلعتراف بو كأصل.

بو وقيمتو العادلة، في األرباح أو الخسائر الناتجة عن إستبعاد الشركة الزميمة ، باإلضافة إلى ذلك ، تقوم الشركة بإحتساب جميع 
الشركة  قامتحال اممة األخرى المتعمقة بالشركة الزميمة عمى األساس نفسة، في المبالغ التي سبق اإلعتراف بيا ضمن بنود الدخل الش

ضمن بنود الدخل  الزميمة بإستبعاد من الموجودات أو المطموبات ذات الصمة ، لذلك ، فإن أي ربح أو خسارة تم اإلعتراف بو مسبقاً 
أو خسائر من إستبعاد الموجودات والمطموبات ذات الصمة، وتقوم الشاممة األخرى من قبل الشركة الزميمة ، سيتم إعادة تصنيفو كأرباح 

المجموعة بإعادة تصنيف األرباح والخسائر من حقوق المساىمين إلى األرباح والخسائر عندما تفقد تأثيرىا الجوىري عمى الشركة 
 الزميمة.

واإلعتراف بيا في البيانات المالية الموحدة فقط بقدر  يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن معامالت المجموعة مع الشركات الزميمة
 الحصص في الشركة الزميمة الغير متعمقة بالشركة.
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 اإليجارات
تصنف اإليجارات تصنف اإليجارات كإيجارات تمويمية عندما يحول العقد وبشكل جوىري جميع مخاطر ومنافع التممك إلى المستأجر. 

 األخرى كإيجارات تشغيمية.
أو ما إذا كان تنفيذ االتفاقية  التأسيسإن تحديد ما إذا كانت االتفاقية تمثل أو تحتوي عمى إيجار يعتمد عمى جوىر االتفاقية في تاريخ 

يحدد ذلك الحق بوضوح في حق استخدام الموجودات، حتي إذا لم تنص عمى يعتمد عمى استخدام موجودات معينة أو أن االتفاقية 
 اإلتفاقية.

 كمستأجرة المجموعة
يتم اإلعتراف بشكل مبدئي بموجودات عقد التأجير التمويمي عمى أنيا موجودات المجموعة بالقيمة العادلة عند بدء عقد اإليجار أو 

لممؤجر ضمن بيان المركز المالي الموحد ، ويتم إدراج المطموبات المقابمة  بالقيمة الحالية لمحد األدنى لدفعات اإليجار أييما أقل
 كمطموبات إيجارات تمويمية.

يتم توزيع دفعات اإليجار بين مصاريف التمويل وتخفيض إلتزام التأجير ، وذلك لتحقيق معّدل فائدة ثابت عمى الرصيد المتبقي من 
كانت عائدة مباشرة إلى الموجودات المؤىمة وفي  المطموبات. يتم اإلعتراف بمصاريف التمويل مباشرة ضمن األرباح والخسائر إال إذا

ىذه الحالة تتم رسممتيا وفقًا لمسياسة العامة لممجموعة المتعمقة بتكاليف اإلفتراض. يتم اإلعتراف باإليجارات المحتممة كمصاريف في 
 الفترات التي تتحقق فييا.

ابت عمى مدى مدة عقد اإليجار ، إال إذا وجد أساس أكثر يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيمي كمصروف عمى أساس القسط الث
تنظيمًا والذي يمثل النمط الزمني الذي يتم فيو إستيالك المنافع اإلقتصادية من األصل المؤجر. يتم اإلعتراف باإليجارات المحتممة 

 الناشئة عن اإليجارات التشغيمية كمصاريف في الفترات التي تتحقق فييا.
فز التأجير لمدخول في التأجيرات التشغيمية ، يتم اإلعتراف بيذه الحوافز كمطموبات. يتم اإلعتراف بإجمالي منافع في حال تمقي حوا

الحوافز كتخفيض في مصاريف اإليجار عمى أساس القسط الثابت إال إذا وجد أساس أكثر تنظيمًا والذي يمثل النمط الزمني الذي يتم 
 ن األصل المؤجر.فيو إستيالك المنافع اإلقتصادية م

 كمؤجرة المجموعة
المبالغ المستخدمة بموجب عقود التأجير التمويمية كذمم مدينة بمبمغ يعادل صافي إستثمار المجموعة في عقود اإليجار. يتم توزيع 

مسدد المتعمق إيرادات التأجير التمويمي عمى الفترات المحاسبية ، بحيث تعكس معّدل عائد ثابت دوري عمى صافي اإلستثمار الغير 
 باإليجار.

يتم اإلعتراف بإيراد التأجير الناتج عن عقود التأجير التشغيمية عمى أساس القسط الثابت عمى مدى مدة عقد اإليجار. تضاف التكاليف 
تم اإلعتراف بيا المباشرة األولية المتحققة من التفاوض وترتيبات إنشاء عقد التأجير التشغيمي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجرة ، وي

 عمى أساس قسط ثابت عمى مدى مدة عقد اإليجار.

 الموجودات غير الممموسة
تسجل الموجودات غير الممموسة محددة العمر والمشتراه بصورة منفصمة عمى أساس التكمفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وأية خسائر في 

مى مدى العمر اإلنتاجي المقدر لمموجودات ، ويتم مراجعة العمر تدني القيمة، ويتم إحتساب اإلطفاء عمى أساس القسط الثابت ع
اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نياية كل فترة محاسبية مع األخذ باإلعتبار أي تغييرات في التقدير تم إحتسابيا عمى أساس 

راه بصورة منفصمة فتسجل عمى أساس التكمفة إحتمالي، أما بالنسبة لمموجودات غير الممموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد المشت
 ناقصًا خسائر في تدني القيمة.

الموجودات غير الممموسة المكتسبة من دمج األعمال والمنفصمة عن الشيرة يتم اإلعتراف بيا مبدئيًا عمى أساس القيمة العادلة عند 
غير الممموسة المستحوذ عمييا من دمج األعمال بعد اإلعتراف تاريخ اإلستحواذ )قيمة التكمفة الخاصة بيا(. يتم اإلعتراف بالموجودات 

المبدئي بالتكمفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأي خسائر في تدني القيمة المتراكمة وعمى نفس األساس الذي تم بو إحتساب الموجودات 
 غير الممموسة المستحوذ عمييا بشكل منفصل.
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 )تتمة( الموجودات غير الممموسة
يتم إلغاء اإلعتراف بالموجودات غير الممموسة عند إستبعادىا أو عندما ال يتم توقع أية منافع إقتصادية مستقبمية من إستخداميا أو 

من اإلستبعاد والقيمة  إستبعادىا ، ويتم قياس األرباح والخسائر الناتجة من إستبعاد األصول غير الممموسة كفرق بين صافي العائد
 الدفترية لمموجودات وتدرج ضمن األرباح والخسائر عندما يتم استبعاد بالموجودات.

 الموجودات المالية

 والقياس المبدئي اإلعتراف
كموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة،  (39) رقم الموجودات المالية في نطاق معيار المحاسبة الدولي يتم تصنيف

، أو استثمارات متاحة لمبيع، أو كمشتقات مصنفة كأدوات لمتحوط في معاممة تحوط فعمية، حسبما يكون  أو قروض وذمم مدينة
 مالئمًا. تحـدد المجموعة تصنيف موجوداتيا المالية عند إدراجيا المبدئي.

االستثمارات بالقيمة  لم يكن حالةفي  بالقيمة العادلة مضافًا إليو التكاليف المباشرة لممعاممةمموجودات المالية ل يتم اإلعتراف المبدئي
خالل الربح أو الخسارة. تدرج جميع المشتريات أو المبيعات التي تتطمب تسميم الموجودات في التاريخ الذي تحدده النظم أو من العادلة 

 في تاريخ المتاجرة، وىو التاريخ الذي تمتزم فيو المجموعة بشراء أو بيع الموجودات. العادية(صفقات الاألعراف بالسوق )

تشتمل الموجودات المالية لممجموعة عمى نقد وودائع قصيرة األجل وذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى وأدوات مالية متداولة وغير 
 مالية.الدوات األمتداولة ومشتقات 

 القياس الالحق
 كالتالي: نوعياعتمد القياس الالحق لمموجودات المالية عمى ي

 إيجارات تمويمية مدينة
ىي موجودات مالية غير المشتقات ذات مدفوعات ثابتة أو ممكنة التحديد والتي ال يتم تداوليا في سوق عاممة.  إيجارات تمويمية مدينة

. تحتسب التكمفة المطفأة بأن تدني القيمةتدرج ىذه الموجودات بعد القياس المبدئي بالتكمفة المطفأة باستخدام سعر الفائدة الفعمي ناقص 
والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزء من سعر الفائدة الفعمي. يتم إدراج اإلطفاء  اإلستحواذرسوم عند يؤخذ في االعتبار أي خصوم أو 

ضمن الموحد . تدرج الخسائر الناشئة من االنخفاض في بيان الدخل الموحد بالفائدة الفعمية ضمن إيرادات التمويل في بيان الدخل
 تكاليف التمويل.

  لمبيعاالستثمارات المالية المتاحة 
 ليستمتاحة لمبيع ىي كإستثمارات . االستثمارات الرأسمالية المصنفة ماليةتشتمل االستثمارات المتاحة لمبيع عمى أوراق رأسمالية وأوراق 

في ىذه الفئة ىي تمك التي يقصد  الماليةوراق األخالل الربح أو الخسارة. من مصنفة محتفظ بيا لممتاجرة أو مصنفة بالقيمة العادلة 
االحتفاظ بيا إلى فترة زمنية غير محددة والتي قد يتم بيعيا عند الحاجة لمسيولة أو عند حدوث تغيرات في أحوال السوق. بعد القياس 

ادات شاممة أخرى في المبدئي، يعاد قياس االستثمارات المتاحة  لمبيع بالقيمة العادلة وتدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة كإير 
حتى إلغاء تحقيق االستثمار، وعند ذلك تدرج األرباح أو الخسائر في إيرادات التشغيل األخرى أو يقرر أن  القيمة العادلةاحتياطي 
 من احتياطي ومستبعدفي تكاليف التمويل الموحد قيمتو، وعند ذلك يتم تحويل الخسارة المتراكمة إلى بيان الدخل  تدنتاالستثمار 

 .القيمة العادلة
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 )تتمة( الموجودات المالية

 )تتمة( االستثمارات المالية المتاحة لمبيع
المتاحة لمبيع لتحديد ما إذا كانت مقدرتيا ورغبتيا في بيعيا في المدى القريب ما يزال مالئمًا. عندما ال  اإلستثماراتتقّيم المجموعة 

تستطيع المجموعة بيع ىذه الموجودات المالية بسبب عدم نشاط األسواق وأن رغبة اإلدارة في بيعيا في المستقبل المنظورة قد تغيرت 
ىذه الموجودات في حاالت نادرة. إن إعادة التصنيف إلى قروض وذمم مدينو  عيد تصنيفتبصورة كبيرة، قد تختار المجموعة أن 

مسموح بيا عندما تستوفي الموجودات المالية تعريف القروض والذمم المدينة وأن المجموعة ترغب وتستطيع االحتفاظ بيذه الموجودات 
حتى االستحقاق مسموح بيا فقط عندما ترغب اإلحتفاظ ى فئة لممستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. إن إعادة التصنيف إل

 المجموعة ولدييا االستطاعة في االحتفاظ بيا.

في حقوق  تم إدراجو سابقاً خارج فئة متاحة لمبيع ، فإن أي ربح أو خسارة من تمك الموجودات  تم تصنيفيابالنسبة لموجودات مالية 
عمى مدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام سعر الفائدة الفعمي. وأي فرق بين التكمفة الشركاء يتم إطفاؤه إلى الربح أو الخسارة 

قًا الجديدة المطفأة والتدفقات المتوقعة يتم إطفاؤه أيضًا عمى مدى العمر المتبقي لمموجودات باستخدام سعر الفائدة الفعمي. إذا تقرر الح
 .الموحد المبمغ المدرج في حقوق المساىمين إلى بيان الدخل، يتم إعادة تصنيف  قيمتيا قد تدنتأن الموجودات 

 ستحقاقاإلإلغاء 
 :عندالموجودات المالية )أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثمة(  إستحقاقيمغى 

 انتياء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، أو 
 ير قيام المجموعة بتحويل حقوقيا في استالم تدفقات نقدية من الموجودات أو بالتعيد بدفع التدفقات النقدية المستممة كاممة ودون تأخير كب

و )أ( إما أن تكون قد قامت فعميًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو )ب( لم تقم فعميًا  أخرىإلى طرف ثالث. بموجب ترتيبات 
 كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بيا ولكنو قام بتحويل السيطرة عمى الموجودات. بتحويل

الموجودات في حال قيام المجموعة بتحويل حقوقيا في استالم تدفقات نقدية من يذه ب المجموعةر ارتباط اقدميتم إدراج الموجودات ب
 ومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة عمى الموجودات.موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعميًا بجميع المخاطر 

عمى أساس يعكس الحقوق والمطموبات المقابمة  ةلالموجودات المحو  يتم قياسفي ىذه الحالة أيضًا تدرج المجموعة مطموبات مقابمة. 
 وااللتزامات التي إحتفظت بيا المجموعة.

لمحولة يتم قياسو بالقيمة الدفترية األصمية لمموجودات وأقصى مبمغ يمكن االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان عمى الموجودات ا
  .، أييما أقلأن يطمب منيا سداده أن تتوقع المجموعة

 قيمة الموجودات المالية تدني
مالية الموجودات من المالية أو مجموعة الموجودات الوجود أي دليل موضوعي بأن  بتقييممالي، تقوم المجموعة مركز في تاريخ كل 

نتيجة  تدني في القيمةالقيمة، فقط إذا  وجد دليل عمى  متدنيةمالية الموجودات المالية أو مجموعة الموجودات القيمتيا. تعتبر  تدنت
تأثير عمى التدفقات النقدية التقديرية  لو ث الخسارةو دح خسارة"( وأن حدوثد التحقيق المبدئي لمموجودات )"لحدث واحد أو أكثر وقع بع

قد يشمل مؤشرات بأن  التدنيلمستقبمية لمموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية وأنو يمكن تقديرىا بصورة موثوقة. إن دليل ا
المدينين أو مجموعة المدينين يواجيون صعوبات مالية كبيرة أو تخمف في السداد أو عدم انتظام سداد الفوائد أو أقساط المبمغ األصمي، 

دخوليم في إفالس أو إعادة جدولة مالية أخرى وعندما تشير المعمومات الواضحة بوجود نقص في التدفقات النقدية أو احتمال 
 .ادية المرتبطة بالتخمف عن السدادالمستقبمية مثل التغيرات في المتأخرات أو األحوال االقتص
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 المدرجة بالتكمفة المطفأةالموجودات المالية 
ألصل مالي فردي ىام  تدني القيمةبالنسبة لمموجودات المدرجة بتكمفة مطفأة تقوم المجموعة أواًل بتقييم وجود دليل موضوعي عمى 
ييمو أصل مالي يتم تق لتدني القيمةوأصول مالية سواء فردية أو جماعية غير ىامة. إذا قررت المجموعة أنو ال يوجد دليل موضوعي 

بشكل ال، تقوم بإدخال األصل في مجموعة أصول مالية ذات مخاطر ائتمانية مماثمة ثم تقوم بتقييميا  أوبصورة فردية، سواء كان ىامًا 
والذي يتم إدراج خسارة انخفاض مقابميا أو يكون  تدني القيمة. األصول التي يتم تقييميا فرديًا لتحديد تدني القيمةلتحديد  جماعي
 .تدني القيمةمستمرًا، ال تدخل ضمن أي تقييم جماعي لتحديد إدراجيا 

خسارة كفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية لمتدفقات القد تكبدت، يتم قياس  تدني القيمةإذا وجد دليل موضوعي بأن خسارة 
تسجل القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المستقبمية بخصم معدل و النقدية المستقبمية )باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبمية التي لم تتكبد( 

ىو سعر الفائدة  تدني القيمةالخصم لقياس أي خسارة  معدلقرض سعر فائدة متغير، يعتبر م. إذا كان لةالمالي الفائدة الفعالة لمموجودات
 الفعمي الحالي.

. يستمر تحقيق الموحد ويدرج مبمغ الخسارة في بيان الدخلتخفض القيمة الدفترية لمموجودات خالل استخدام حساب لممخصص 
دية المستقبمية لغرض قياس فوائد عمى القيمة الدفترية المخفضة وذلك باستخدام سعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقالإيرادات 
. تشطب القروض مع المخصص الموحد ل. تدرج إيرادات الفوائد كجزء من إيرادات التمويل في بيان الدختدني القيمة خسارةقيمة 

المتعمق بيا عندما ال يكون ىنالك أمل واقعي الستردادىا مستقباًل وأن جميع الضمانات قد حققت أو تم تحويميا إلى المجموعة. إذا 
م زيادة أو إنقاص ، يتتدني القيمةفي سنة الحقة بسبب حادث وقع بعد إدراج قيمة  تدني القيمةزادت أو نقصت القيمة المقدرة لخسارة 

المدرجة سابقًا وذلك بتعديل حساب المخصص. إذا تم مستقباًل استرداد خسارة مشطوبة، يضاف االسترداد في  تدني القيمةخسارة 
 تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد.

 االستثمارات المالية المتاحة لمبيع
 قيمة استثمار مالي أو مجموعة استثمارات مالية.في  دنيتفي تاريخ كل مركز مالي تقوم المجموعة بتقييم وجود دليل 

في حالة االستثمارات الرأسمالية المصنفة متاحة لمبيع ، يؤخذ في االعتبار أي انخفاض ىام أو مستمر في القيمة العادلة لالستثمار إلى 
قارنة بالفترة التي استمرت فييا القيمة العادلة أقل من فة األصمية لالستثمار و"المستمر" ممأقل من تكمفتو. يتم تقييم "اليام" مقارنة بالتك

وىو الفرق بين تكمفة الشراء والقيمة العادلة الحالية  -تكمفتو األصمية. إذا وجد أي دليل كيذا ، يتم تحويل الخسارة المتراكمة المحتسبة
خرى إلى بيان األشاممة ال بنود الدخلمن  -الموحد لذلك االستثمار المالي مدرجة سابقًا في بيان الدخل تدني القيمةناقص أي خسارة 

بيان الدخل  فيالمدرجة في بيان الدخل الموحد والمتعمقة بأدوات رأسمالية ال يتم عكسيا  التدني في القيمةالدخل الموحد. إن خسائر 
 الموحد. وتدرج الزيادات في قيمتيا العادلة بعد االنخفاض مباشرة في إيرادات شاممة أخرى.

 المطموبات المالية

 القياسو  المبدئي اإلعتراف
خالل الربح أو  من يتم تصنيفيا كمطموبات مالية بالقيمة العادلة (39رقم )المطموبات المالـية في نطاق معيار المحاسبة الدولي 

ة تصنيف الخسارة، أو قروض وتسييالت، أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في معاممة فعمية، حسبما يكون مالئمًا. تحدد المجموع
تكاليف  يضافعند إدراجيا مبدئيًا. تدرج المطموبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والتسييالت  مطموباتيا المالية

 .لمعمميات قتراض المباشرةاال

دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى وسحب عمى المكشوف من البنوك وقروض وتسييالت ومشتقات  ذممتشتمل مطموبات المجموعة عمى 
 أدوات مالية.
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 )تتمة( المطموبات المالية

 القياس الالحق
 لمطموبات مالية يعتمد عمى تصنيفيا كالتالي:إن القياس الالحق 

 القروض والتسييالت
استخدام سعر الفائدة الفعمي. األرباح عن طريق المبدئي بالتكمفة المطفأة  اإلعترافيتم قياس القروض والتسييالت التي تحمل فوائد بعد 

طريق إستخدام عممية اإلطفاء بسعر الفائدة الفعمي. والخسائر تدرج في بيان الدخل الموحد عندما يمغى تحقيق المطموبات وكذلك عن 
تحتسب التكمفة المطفأة بأن يؤخذ في األعتبار أية خصوم أو رسوم عند الشراء والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزء من سعر الفائدة 

 الفعمي. يدرج اإلطفاء بسعر الفائدة الفعمي ضمن تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد.

 اإلستحقاقإلغاء 
. عندما تستبدل مطموبات مالية حالية من نفس اتالمطموبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتياء سريان االلتزام إستحقاقيمغى 

ستحقاقالمطموبات الحالية  إلستحقاقالمقرض أو أن يتم تعديل شروط المطموبات الحالية، يعامل ىذا االستبدال أو التعديل كإلغاء   وا 
 الفرق في القيمة الدفترية في بيان الدخل الموحد. إستحقاقوبات الجديدة. يتم لممطم

 طالتحو  

 تحوط التدفقات النقدية
 تحّوط التدفقات النقديةيتم اإلعتراف بأي ربح أو خسارة ناتج عن التغير الفّعال في القيمة العادلة لممشتقات التي تتماشى مع شروط 

، أما الجزء الغير فّعال،  بند التحّوط كإحتياطي التحّوط لمتدفقات النقديةضمن  مجمعةويتم إظيارىا الموحد ضمن بيان الدخل الشامل 
 فيتم اإلعتراف بو مباشرة في األرباح والخسائر ويتم إدراجو ضمن األرباح والخسائر األخرى.

وتم  الموحد ف بو مبدئيًا ضمن بيان الدخل الشامليتم تحويل الربح أو الخسارة الناتجة من تحّوط التدفقات النقدية والذي تم اإلعترا
اإلعتراف بأصل غير مالي ب لكن عندما تنتج عمميات توقع التحّوط األرباح والخسائر.ضمن بيان حقوق المساىمين إلى  مجمعةإظياره 

دراجيا ضمن القياس المبدئي  التي تم اإلعتراف بيا سابقاً  أو إلتزام غير مالي فإن األرباح والخسائر يتم تحويميا من حقوق المساىمين وا 
 لتكمفة األصل الغير مالي أو اإللتزام الغير مالي.

لمحاسبة التحّوط.  ال تصبح مؤىمةيتوقف إستخدام محاسبة التحّوط عن إنتياء أجل إدارة التحّوط أو إلغاؤىا أو تحقيقيا، أو عندما 
دية الفّعال، فإنو يتم إبقاء أي أرباح وخسائر متراكمة عمى إدارة التحّوط والمعترف بيا ضمن حقوق وبالنسبة لتحّوط التدفقات النق

المساىمين إلى حين حدوث العممية المتوقعة عندما ال يكون ىناك إحتمال لحدوث عممية التحّوط ، فإنو يتم تحويل صافي األرباح أو 
 وق المساىمين إلى بيان الدخل.الخسائر المتراكمة التي تم اإلعتراف بيا ضمن حق

 البضاعة
أساس التكمفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقيا ، أييما أقل. تمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة عمى كل  عمىتدرج البضاعة 

 منتج حتى وصولو إلى موقعو و شكمو الحالي كالتالي:
 عمى أساس المتوسط المرجح لمتكمفة. تكمفة الشراء -قطع الغيار والمواد الكيماوية والمستيمكة 

الممكن تحقيقيا بناء عمى سعر البيع التقديري ناقصًا أي تكاليف أخرى متوقع صرفيا حتى إتمام التحصيمية و يحدد صافي القيمة 
 الصنع والبيع.
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 ذمم مدينة
. يتم تقدير مخصص لممبالغ التدني في المبالغ المتوقع عدم تحصيميااستقطاع  بعـدبصافي قيمة الفواتير  الذمم المدينةيتم قيد 

المشكوك في تحصيميا عندما ال يكون محتماًل تحصيل المبالغ بالكامل. وتشطب الديون المعدومة عندما ال يكون ىناك احتمال 
 الستردادىا.

 األرصدة لدى البنوك والنقد
 ى البنوك والنقد تتكون من نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل مستحقة خالل ثالثة أشير أو أقل.األرصدة لد

 ومستحقات ذمم دائنة
لم  وأفاتورة المورد  تم إستالمالمستحقة الدفع مستقباًل عن البضائع والخدمات التي تم الحصول عمييا ، سواء  اإلعتراف بالمطموباتيتم 
 إستالميا. يتم

 المخصصات
)قانوني أو حكمي( عمى المجموعة ناشئ من أحداث سابقة، وعندما يكون محتماًل حالي مخصصات عند وجود التزام بال اإلعترافيتم 

 سداد تكاليف ىذا االلتزام بمبالغ محددة بصورة موثوقة.

 مكافأة نهاية الخدمة لمموظفين
بتكوين مخصص لمكافأة نياية الخدمة لموظفييا األجانب. في العادة يتم احتساب المكافأة عمى أساس آخر راتب  المجموعةتقوم 

كمال الحد األدنى من فترة الخدمة. التكاليف المتوقعة ليذه المكافآت تستحق عمى مدى فترة الخدمة.  لمموظف ومدة خدمتو وا 

مات لمييئة العامة لمتقاعد. تحتسب المساىمة كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين مساى المجموعةبالنسبة لمموظفين القطريين تدفع 
 القطريين. إن التزامات الشركة محددة بيذه المساىمات والتي تدفع عند استحقاقيا.

 العمالت األجنبية
لعممة السائدة في البيئة االقتصادية المجموعة، وىي افي العممة المستخدمة  يالقطري وى ريـالبال الموحدة يتم إعداد البيانات المالية

تابعة لممجموعة تحدد عممتيا لمعمل، ويتم قياس البنود  شركة. وكل (ش.م.ق)األساسية التي تعمل فييا شركة الكيرباء والماء القطرية 
بأسعار الصرف السائدة  ستخدام تمك العممة. تدرج المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبيةإب شركةالمضمنة في البيانات المالية لكل 

القطري بأسعار الصرف السائدة  ريـالوقت إجراء المعاممة. كما تحول الموجودات والمطموبات المالية المسجمة بالعمالت األجنبية إلى ال
غير النقدية لعممة العمل في تاريخ المركز المالي. تدرج جميع الفروقات الناتجة من عمميات التحويل في بيان الدخل الموحد. البنود 

. والبنود غير النقدية المقيمة األساسيالمقيمة بالتكمفة التاريخية بعممة أجنبية يتم تحويميا باستخدام أسعار الصرف في تاريخ المعاممة 
 .بالقيمة العادلة بعممة أجنبية يتم تحويميا باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي حددت فيو القيمة العادلة

 ة العادلةالقيم
كز تحـدد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية الرسمية وفقًا ألسعار الشراء لمموجودات عند اإلغالق في تاريخ المر 

 المالي.

ت بالنسبة لألدوات المالية التي ال توجد ليا أسواق عاممة، تحدد القيمة السوقية باستخدام تقنيات مالئمة لمتقييم. قد تشمل ىذه التقنيا
صفقات تمت في السوق باألسعار الحرة، أو الرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألداة مماثمة أو تحميل التدفقات النقدية لماستخدام آخر 

 صومة أو نماذج تقييم أخرى مناسبة.المخ

 تحمياًل لمقيم العادلة لألدوات المالية وتفاصيل أخرى حول كيفية قياسيا. (42) يضاح رقميبين اإل
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ير والتي ليا مخاطر ر مولة بالتقشالفترة المالمتعمقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لمتقديرات في نياية فيما يمي اإلفتراضات الرئيسية 
 لى تعديل مادي عمى القيمة الدفترية لمموجودات والمطموبات خالل السنة المالية المقبمة.إجوىرية تؤدي 

 تصنيف اإلستثمارات
ات مالية بقيمتيا العادلة إلستثمارات فيما إذا كان سيتم تصنيفيا كإستثمارات متاحة لمبيع أو كموجودا إستحواذىا عمىتقرر اإلدارة عند 

من خالل الربح والخسارة . تقوم المجموعة بتصنيف ىذه اإلستثمارات كموجودات مالية بقيمتيا العادلة من خالل الربح والخسارة إذا ما 
 كانت مشتراه بغرض المتاجرة بيا ، بينما تصنف كإستثمارات متاحة لمبيع ما لم تكن مشتراه لمغرض المذكور مسبقًا.

 ممموسةوالغير القيمة الموجودات الممموسة  تدني
تقوم إدارة المجموعة بشكل سنوي بفحص موجوداتيا الممموسة والغير ممموسة وتحديد ما إذا كانت ىذه الموجودات قد عانت من تدني 

لإلسترداد بإستخدام طريقة  تحديد قيمة األصل القابمة(. يتم 5قيمتيا وفقًا لمسياسات المحاسبية المنصوص عمييا في اإليضاح رقم )
تقدير التدفقات النقدية المتوقعة لمموجودات المالية عمى مدى العمر اإلنتاجي ليا وخصميا بإستخدام أسعار قيمة اإلستخدام الحالي. يتم 
 الخصم السائدة في السوق.

 األعمار اإلنتاجية لمموجودات الممموسة والغير الممموسة
تقوم إدارة المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية ومصاريف اإلستيالك أو اإلطفاء ذات الصمة. إذا كانت األعمار اإلنتاجية الفعمية 

 لمموجودات تختمف عن األعمار المقدرة ليا، فإن مصاريف اإلستيالك لمسنة سوف تتغير بشكل جوىري. 

 نخفاض قيمة البضاعةإ
الممكن تحقيقيا أييما أقل. في حال وجود بضاعة قديمة أو غير و  التحصيمية القيمة صافي بالتكمفة أوتدرج البضاعة في السجالت 

صالحة لالستخدام يتم تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقيا منيا. يتم ىذا التقدير عمى أساس فردي لمبضاعة الفردية اليامة. أما 
صالحة لالستخدام فيتم التقدير بصورة جماعية ليا ويحتسب ليا مخصص وفقًا لنوع البضاعة الفردية غير اليامة ولكنيا قديمة أو غير 

 البضاعة ودرجة التقادم وعدم الصالحية عمى أساس أسعار البيع التاريخية.

 تدني قيمة الموجودات المالية
تسجيل مخصص تدني في القيمة في  تقوم إدارة المجموعة بمراجعة البنود المصنفة كذمم مدينة بشكل دوري ، لتقييم ما إذا كان يجب

بيان الدخل الموحد. كما تقوم اإلدارة بتقييم المبمغ والمدة الزمنية لمتدفقات النقدية المستقبمية عند تحديد مستوى المخصص المطموب، 
 وتستند ىذه التقديرات بالضرورة عمى إفتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من التقديرات والشكوك.

 ني قيمة الشهرةتد
ل تقوم المجموعة سنويًا بتحديد ما إذا كانت قيمة الشيرة قد تدنت وىذا يتطمب تقدير المبمغ الفعمي من الوحدات الموّلدة لمنقد التي تحو 

 إلييا الشيرة وغيرىا من األصول غير الممموسة.

المستقبمية المتوقعة من الوحدات المولدة لمنقد حتى يتسنى ليا يتوجب عمى المجموعة إستخدام بعض التقديرات لتحديد التدفقات النقدية 
 تقدير المبمغ الفعمي وأيضًا إختيار نسبة الخصم المناسبة إلحتساب المبمغ الحالي لتمك التدفقات النقدية.

 معداتالو  والمصانععقارات األعمار االنتاجية لم
 عند نياية تاريخ التقرير المالي.  والمعدات والمصانع راتلمعقابمراجعة األعمار االنتاجية المقدرة  تقوم المجموعة
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 األعمال دمج .7

  2010 اإلستحواذ خالل

 (ش.م.ق)شركة رأس لفان لمطاقة المحدودة  اإلستحواذ عمى 7-1
% إضافية من أسيم التصويت في شركة راس لفان لمطاقة المحدودة 55 عمى إستحوذت الشركة ) "المستحوذ" ( 2010أكتوبر  20في 
في تطوير  (ش.م.ق). تعمل شركة رأس لفان لمطاقة المحدودة ) "العممية" ( %80 تممكصبحت أو  ) "المستحوذ عمييا" ( (ش.م.ق)

 المحاسبية.  اإلستحواذباستخدام طريقة  اإلستحواذحتساب إوتممك وتشغيل وصيانة محطة كيرباء وتحمية مياه في قطر. تم 

 بالقيمة العادلة. المستحوذ عمييافي  الغير مسيطرة لقد قررت المجموعة أن تقيم حصة األقمية

في تاريخ  كما ىي (ش.م.ق)شركة رأس لفان لمطاقة المحدودة ل التابعةلمموجودات والمطموبات المحددة  والدفتريةفيما يمي القيمة العادلة 
 :اإلستحواذ

 دفتريةالقيم ال القيم العادلة  
 ال قطريـريألف  ال قطريـريألف  

   الموجودات
 -- 141.791 "إتفاقية شراء الطاقة والماء" – الموجودات الغير الممموسة

 565 565 ومعدات  مصانع
 2.260.288 2.260.288 إيجارات تمويمية مدينة

 103.711 103.711 ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة
 97.792 97.792 وشبو النقدالنقد 

 2.604.147 2.462.356 
   

   المطموبات
 1.294.221 1.294.221 قروض وتسييالت تحمل فوائد

 97.014 97.014 ذمم دائنة ومستحقات
 1.391.235 1.391.235 

   

 1.071.121 1.212.912 المحددة لموجوداتا صافي إجمالي
   

   القيمة المعد لةتفاصيل 
  1.212.912 المحددة المستحوذ عمييا صافي الموجوداتلالقيمة العادلة 

 1.071.121 الدفترية لصافي الموجودات المحددةالقيمة : يطرح
 141.791  القيمة المعد لة
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 )تتمة( تجميع األعمال .7

 )تتمة(( ش.م.ق)شركة رأس لفان لمطاقة المحدودة  اإلستحواذ عمى 7-1
 

 ال قطريـريألف  
  حتساب الشهرة:إ

 697.914 لمحصص المسيطرة المحول لممقابل المالي القيمة العادلة
 242.583 الغير مسيطرة القيمة العادلة لحصص األقمية

 303.228 القيمة العادلة لمحصص الممموكة مسبقاً 
 1.243.725 المحولل المالي قابالم

  :يطرح
 1.071.121 قبل المستحوذ سابقًا من المحددة المعترف بيا صافي الموجوداتلالقيمة العادلة 

 141.791 غير معترف بيا مسبقًا من قبل المستحوذ عميياممموسة الالموجودات غير 
 1.212.912 المحددة الموجودات ناتج صافي

 30.813 اإلستحواذالشهرة الناتجة عن 
  

  :اإلستحواذ دعنصافي التدفقات النقدية 
 97.792 المستحوذ عميو من شركة تابعةصافي النقد 
 (697.914) النقد المدفوع

 (600.122) 
  القيمة العادلة لمحصص الممموكة مسبقًا:

 267.781 الدفترية لمحصص الممموكة مسبقاً القيمة 
 35.447 أرباح قيمة عادلة محققة من اإلستبعاد المفترض

 303.228 

مميون ريـال قطرى وذلك  252,56في أرباح المجموعة بمبمغ ( ش.م.ق)ساىمت شركة رأس لفان لمطاقة المحدودة  اإلستحواذمنذ تاريخ 
 .(مميون ريـال قطرى 153،47 :2011) 2012ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 
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 )تتمة( تجميع األعمال .7

 (م.م.ذ)المحدودة  رأس لفان لمتشغيل إيه إي إس شركة عمى اإلستحواذ 7-2

س لفان أر  إيو إي إسفي شركة  صويتإضافية من أسيم الت %70 عمى ت الشركة ) "المستحوذ" (ذإستحو  2010أكتوبر  20في 
وتشغيل  في إدارة (ذ.م.م)رأس لفان لمتشغيل  إيو إي إسشركة  تعمل. %100تممك وأصبحت  ) "المستحوذ عمييا" ( (ذ.م.م)لمتشغيل 

 المحاسبية.اإلستحواذ استخدام طريقة باإلستحواذ حتساب إلقد تم  .في قطر الكيرباء وتحمية المياه محطات إنتاج وصيانة وتطوير

 :تاريخ اإلستحواذ في (ذ.م.م)رأس لفان لمتشغيل  إيو إي إسلمموجودات والمطموبات المحددة بشركة والدفترية العادلة فيما يمي القيمة 

 القيمة الدفترية القيم العادلة  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   الموجودات
 2.800 2.800 ومعدات  مصانع

 31.709 31.709 البضاعة
 34.630 34.630 ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة

 117.657 117.657 وشبو النقدالنقد 
 186.796 186.796 

   المطموبات
 6.541 6.541 لموظف ا تمكافأ

 34.972 34.972 ذمم دائنة ومستحقات
 41.513 41.513 

 145.283 145.283 المحددةالموجودات  صافيإجمالي 
  

  إحتساب الشهرة:
 101.698 لمحصص المسيطرة لممقابل المالي المحول القيمة العادلة

 -- الغير مسيطرة القيمة العادلة لحصص األقمية
 43.585 الممموكة مسبقاً القيمة العادلة لمحصص 

 145.283 المقابل المالي المحول
  

  :يطرح
 145.283 المحددة المعترف بيا سابقًا من قبل المستحوذ صافي الموجوداتلالقيمة العادلة 

 145.283 إجمالي صافي الموجودات المحددة
 -- اإلستحواذالشهرة الناتجة عن 

  
  :اإلستحواذ دصافي التدفقات النقدية الناتجة عن

 117.657 صافي النقد المستحوذ عميو من شركة تابعة
 (101.698) النقد المدفوع

 15.959 

 .2010نوفمبر  7إعتبارًا من  (ذ.م.م)لقد غيرت الشركة التابعة إسميا إلى شركة رأس لفان لمتشغيل 
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 نقدوال أرصدة لدى البنوك .8

  2012 2011 
 قطريألف ريـال  قطري ريـالألف  
   

 1.734.667 1.862.501 ودائع بنكية بالعممة المحمية
 1.287.929 1.405.763 ودائع بنكية بالعمالت األجنبية

 26 30 نقد في الصندوق 
 3.022.622 3.268.294 المجموع

: 2011) 2012ديسمبر  31سنويًا لمسنة المنتيية في  %215 %1137 ما بينمفائدة عمى الودائع أعاله يتراوح لالمعّدل الفعمي 
مميون ريـال قطري  صفر( ، كذلك تتضمن األرصدة لدى البنوك والنقد حساب خدمة دين لمشركة بمبمغ %2,88% إلى 0,30

 إستخداميا عمى الشركة. مة الدين يمثل أرصدة لدى البنوك محددإن حساب خد (.مميون ريـال قطري 54،726: 2011)
 

 ومصاريف مدفوعة مقدماً  مدينة ذمم .9
  2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 909.631 941.077 (أذمم تجارية مدينة )
 122.522 110.033 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 169.165 -- )ب( ذمم مدينة أخرى
 1.051.110 1.201.318 

 ديسمبر، كما يمي: 31كما في  والحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيميا الذمم التجارية المدينةكانت أعمار أرصدة  (أ )

 أعمار الديون غير المتأخرة وغير المتدنية .1
  2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 801.545 793.841 يوماً  60أقل من 

 عمار الديون المتأخرة وغير المتدنيةأ .2
  2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 73.814 101.484 يوماً  120 – 61
 2.754 2.337 يوماً  180 – 121
 -- 5.231 يوماً  365 – 181

 31.518 38.184 يوماً  365أكثر من 
 108.086 147.236 المجموع
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 )تتمة( مقدماً ومصاريف مدفوعة  ذمم مدينة .9

 أعمار الديون المتأخرة والمتدنية .3
  2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 135.761 135.761 يوماً  365أكثر من 

 الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيمها .4
  2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 137.936 135.761 الرصيد في بداية السنة
 (292) -- مبالغ تم إعداميا لعدم لتحصيميا

 (1.883) -- تحصيمياديون معدومة تم 
 135.761 135.761 الرصيد في نياية السنة

 تشمل ذمم مدينة أخرى بشكل أساسي حصة الشركة النسبية من الذمم المدينة األخرى لشركة رأس قرطاس لمطاقة المحدودة.  (ب )
 

 
 

 البضاعة .10
  2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 485.982 665.112 قطع غيار
 6.604 7.350 مواد كيماوية

 3.569 4.171 إستيالكيةمواد 
 676.633 496.155 

 (190.268) (209.572) لبضاعة بطيئة الحركةامخصص 
 305.887 467.061 المجموع

)ش.م.ق( وشركة  المحدودة تتضمن البضاعة حصة الشركة النسبية من بضاعة شركة قطر لمطاقة )ش.م.ق( وشركة مسيعيد لمطاقة
 مميون ريـال قطري(. 73،15:  2011مميون ريـال قطري ) 98،31رأس قرطاس لمطاقة المحدودة بمبمغ 

 الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة:
  2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 173.632 190.268 الرصيد في بداية السنة
 16.636 19.304 المضاف إلى المخصص خالل السنة

 190.268 209.572 الرصيد في نهاية السنة
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 معداتالو  والمصانععقارات ال  .11

 
 مرافق إنتاج

 وتجهيزاتأثاث 
 سيارات ومعدات مكتبية

 تكاليف الفحص
 "ج"

قطع غيار 
 رأسمالية

أعمال رأسمالية 
 المجمـوع قيد التنفيذ

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
        :التكمفة
 8.749.700 168.699 137.744 223.965 8.906 31.076 8.179.310 2012يناير  1في 

 81.607 63.144 1.065 -- 1.712 1.589 14.097 إضافات
 (19.501) (45.832) -- 45.832 -- -- (19.501) تحويالت/ إعادة تصنيف 

 (119.332) -- -- -- -- -- (119.332) البيع برسم بو محتفظ أصل
 (18.525) -- -- (11.689) (1.384) -- (5.452) وشطب ستبعاداتإ

 8.673.949 186.011 138.809 258.108 9.234 32.665 8.049.122 2012ديسمبر  31في 
        

        االستهالك:
 3.485.668 -- 38.955 134.650 4.576 20.659 3.286.828 2012يناير  1في 

 475.003 -- 8.121 59.444 1.768 4.107 401.563 االستيالك لمسنة
 (89.486) -- -- -- -- -- (89.486) البيع برسم بو محتفظ أصل

 (17.542) -- -- (11.689) (1.183) -- (4.670) وشطب ستبعاداتإ
 3.853.643 -- 47.076 182.405 5.161 24.766 3.594.235 2012ديسمبر  31في 
        

        :صافي القيمة الدفترية
 4.820.306 186.011 91.733 75.703 4.073 7.899 4.454.887 2012ديسمبر  31في 
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 )تتمة( والمعدات والمصانعالعقارات   .11

 
 مرافق إنتاج

 وتجييزاتأثاث 
 سيارات ومعدات مكتبية

 تكاليف الفحص
 "ج"

قطع غيار 
 رأسمالية

أعمال رأسمالية 
 المجمـوع قيد التنفيذ

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري قطري ألف ريـال ألف ريـال قطري 
        :التكمفة
 9.036.409 446.099 140.162 261.464 7.501 26.996 8.154.187 2011يناير  1في 

 457.212 445.249 -- -- 2.255 4.086 5.622 إضافات
 (2.418) (63.780) (2.418) 44.279 -- -- 19.501 تحويالت/ إعادة تصنيف 

 (658.869) (658.869) -- -- -- -- -- إلى إيجارات تمويمية مدينة المحول
 (82.634) -- -- (81.778) (850) (6) -- وشطب ستبعاداتإ

 8.749.700 168.699 137.744 223.965 8.906 31.076 8.179.310 2011ديسمبر  31في 
        

        االستيالك:
 3.062.309 -- 31.828 135.946 3.592 16.593 2.874.350 2011يناير  1في 

 505.805 -- 7.127 80.482 1.650 4.068 412.478 االستيالك لمسنة
 (82.446) -- -- (81.778) (666) (2) -- وشطب ستبعاداتإ

 3.485.668 -- 38.955 134.650 4.576 20.659 3.286.828 2011ديسمبر  31في 
        

        :صافي القيمة الدفترية
 5.264.032 168.699 98.789 89.315 4.330 10.417 4.892.482 2011ديسمبر  31في 
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 )تتمة( والمعدات والمصانعالعقارات  .11

 

الدوحة( إلى الشركة جنوب و ومحطات توليد الطاقة )الوجبة والسيميو )رأف أ( بو فنطاس "أ" أحولت الممكية القانونية لمحطات رأس ت .أ 
ال تستطيع الشركة بيع أي من ىذه المحطات أو التصرف فييا وفقًا لشروط ىذه االتفاقية مع كيرماء.  اإلستحواذاتفاقية عند توقيع 

 (."1" 20 إيضاح رقمحتى تسدد قيمة البيع بالكامل )
وفقًا لشروط . اإلستحواذالمياه بدخان من قطر لمبترول إلى الشركة بموجب توقيع اتفاقية  دخان لتحميةالممكية القانونية لمحطة حولت ت .ب 

 (. "2" 20 إيضاح رقمتسدد قيمة البيع بالكامل ) ماعند المحطة أو التصرف فييا إالال تستطيع الشركة بيع االتفاقية 
. ترسمل ىذه التكاليف تكاليف الفحص "ج"" تتم رسممتيا تحت جاإلنتاج وفقًا لبرنامج الفحص والصيانة "التكاليـف المتكبـدة عمى مرافق  .ج 

قيد التنفيذ يتم إدراجيا ضمن أعمال  "ج"سنوات. التكاليف المتكبدة عمى فحص  5-1بعمر إنتاجي تقديري وتحتسب كموجودات مستقمة 
 ."ج" فحصال تكاليفتحت ىذه التكاليف ترسمل رأسمالية قيد التنفيذ. عند إكمال أعمال الفحص والصيانة 

وذلك  1990يوليو  5سنة اعتبارًا من  50مؤجرة لمشركة من قبل الحكومة بدون مقابل لمدة  (ب)رأف األرض التي تقع عمييا محطة  .د 
 .2001لسنة  24م األميري رقم بموجب المرسو 

 األقمار الصناعيةومحطات  )رأف أ(تقع عمييا محطة لم يصدر حتى اآلن مرسوم أميري يمنح الشركة امتيازًا الستخدام األرض التي  .ه 
 .(2 يضاح رقم)أنظر اإل

 إستحواذسنة من تاريخ  25تحمية المياه تم تأجيرىا لمشركة من قبل مؤسسة قطر لمبترول لمدة لدخان األرض التي تقع عمييا محطة  .و 
 المحطة.

 كاألتي:الموحد  االستيالك في بيان الدخلتوزيع تم  .ز 

 2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 497.670 465.853 (34 إيضاح رقمالمبيعات ) تكاليف
دارية )مصاريف عمومية   8.135 9.150 (35 إيضاح رقموا 

 475.003 505.805 
 
 

 البيع برسمصل محتفظ به أ .12

والماء  المقبمة والتي تم اإلستحواذ عمييا من المؤسسة العامة القطرية لمكيرباء 12قررت الشركة إستبعاد محطة الوجبة خالل األشير الـ 
وفقًا ،  2010. قامت الشركة بإيقاف عممياتيا التشغيمية إلنتاج الطاقة في محطة الوجبة خالل عام 2003)كيرماء( في يناير 

ل صعند تصنيف األصل كأ لمتعميمات الواردة من حكومة دولة قطر. جاري البحث عن مشتري. لم يتم اإلعتراف بخسائر تدني القيمة
 مميون ريـال قطري. 29بمغت صافي القيمة الدفترية في بداية السنة قد ولالبيع وال عند نياية السنة الحالية.  برسممحتفظ بو 
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 لموجودات غير الممموسةا .13

كما ىو  لعممية اإلستحواذنتيجة  قامت الشركة خالل السنة بتحديد وتسجيل الموجودات غير الممموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة
 ."7موضح في إيضاح "

 2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 113.432 107.462 (7.1الممموسة المحددة )إيضاح رقم  الموجودات غير
 (5.970) (5.970) اإلطفاء خالل السنة

 107.462 101.492 الرصيد في نهاية السنة

 عام. 25لمدة  الشرب ومياهيمثل ىذا المبمغ اتفاقية شراء الطاقة والماء بين كيرماء وشركة رأس لفان لمطاقة، إلمداد الطاقة 
 

 ستثمارات في شركات زميمةإ .14

 :كالتالي ىي زميمةالشركات الفي  الشركة ستثماراتإ إن

 بمد التأسيس 
نسبة 
 2011 2012 الممكية

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري   
     

 717 -- %15 ُعمان (iشركة فينيكس لمطاقة )س.أ.ع.ك( )
 215 311 %15 ُعمان (iiوالعمميات )ذ.م.م( )شركة فينيكس لمصيانة 

 -- 114.285 %38،89 كايمانال جزر (iii)الواحة المحدودة  إيو إي إس
   114.596 932 

(i) متالك وتشغيل والحفاظ عمى الكفاءة العالية لمحطة بناء و تصميم  ( فيال تزال في مرحمة بدأ التشغيلفينيكس لمطاقة ) تعمل شركة وا 
 ي سمطنة ُعمان.واط كحد أدنى ، والواقعة في صور ف 2.000 بقدرة الناري بالغازتوليد طاقة 

(ii)  خدمات الصيانة والتشغيل لمشروع الشركة وفقًا  توفيرعمى ( ال تزال في مرحمة بدأ التشغيل) لمصيانة والعممياتفينيكس تعمل شركة
 .لعقد الصيانة والتشغيل

(iii)   في اتفاقية مع شركة  2012فبراير  8دخمت الشركة بتاريخIDB  ،إنفاستراكتشر فاند المحدودة ، شركة تم تأسيسيا في مممكة البحرين
الواحة  AESالواحة المحدودة، شركة تم تأسيسيا في جزر الكايمان. تممك شركة  AES% من أسيم شركة 38،89وذلك لشراء 

ر الكايمان، وىي شركة مشروع مشترك مع ميتسوي األردنية القابضة، شركة تم تأسيسيا في جز  AES% من شركة 60المحدودة 
ميجاوات بنظام دورة الغاز المركبة والتي أطمقت محطة كيرباء في المناخر باألردن.  370وشركاه اليابانية والتي بدورىا تممك وتدير

 %.23،33تمثل حصة الشركة الفعمية في ىذه المحطة 
المقابل الكمي  بمغحيث  ال قطريـمميون ري 104،87 قامت الشركة بدفع مبمغ،  2012 فبراير 8وفقًا التفاقية شراء األسيم المبرمة في 

 .(3المسموح بو حسب المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ) المبمغ التقديري ستخدامإب مميون ريـال قطري 119,02 لالستثمار
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 )تتمة( ستثمارات في شركات زميمةإ .14

 :لممجموعة الزميمة بالشركات المتعمقةممعمومات المالية فيما يمي ممخص ل

 2012 2011 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 1.368.282 5.314.442 إجمالي الموجودات
 (1.837.233) (5.674.705) إجمالي المطموبات
 (468.951) (360.263) صافي الموجودات

   
 (70.343) 852 الزميمةحصة الشركة من صافي موجودات الشركات 

   
 -- 91.662 إجمالي اإليرادات

 -- 14.441 إجمالي ربح السنة

 -- 5.464 حصة الشركة من ربح الشركات الزميمة

 -- (645) حصة الشركة من الخسائر الشاممة األخرى
 

 متاحة لمبيعستثمارات إ .15
  2012 2011 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 380.335 424.358 متداولةأسيم 
   

 358.238 380.335 يناير 1الرصيد في 
 22.592 6.863 خالل السنة إضافات

 (495) 37.160 صافي التغير في القيمة العادلة
 380.335 424.358 ديسمبر 31في  كما الرصيد

 في السوق. د القيمة العادلة لألسيم المتداولة بالرجوع إلى أسعار التداول المعمنةيتحديتم 

 التالي:كفي القيمة العادلة  ةالحرك
 2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 197.149 196.654 الرصيد في بداية السنة
 (495) 37.160 إلى اإلحتياطي خالل السنة المحول

 196.654 233.814 السنةالرصيد في نهاية 
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 إيجارات تمويمية مدينة .16

وشركة مسيعيد لمطاقة  (ش.م.ق)من اإليجارات المدينة لشركة قطر لمطاقة النسبية  الشركة التمويمية المدينة حصةتمثل اإليجارات 
وشركات . لقد طبقت الشركات التابعة (ش.م.ق)وشركة رأس قرطاس لمطاقة المحدودة وشركة رأس لفان لمطاقة المحـدودة  (ش.م.ق)

"تحديد اشتمال االتفاقية عمى إيجارات" والذي أصبح ساري المفعول  (4الييئة الدولية لمتقارير المالية رقم ) تفسير المشاريع المشترك
قامت المجموعة بإستخدام نسبة خصم  وذلك في المحاسبة لمرافق اإلنتاج التي قامت بتشييدىا بنفسيا. 2006يناير  1اعتبارًا من 
 خ البيانات المالية ، لم تكن اإليجارات التمويمية المدينة متأخرة أو متدنية.كما في تاري %.9،99% إلى 7،5تتراوح بين 

  2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 26.208.538 24.977.693 اإلجمالي المدين –إيجارات تمويمية 
 (14.095.946) (13.041.847) إيرادات تمويمية غير مكتسبة
 12.112.592 11.935.846 إليجارات المدينةلالقيمة الحالية لمحد األدنى 

   

   كالتالى: ي الموحدمصنفة في بيان المركز المال
 465.437 514.954 الجزء المتداول

 11.647.155 11.420.892 الجزء غير المتداول
 

 
 موجودات غير متداولة أخرى .17

لمحصول عمى الحقوق والمنافع رأس لفان لمخدمات  لشركة 2010أكتوبر في  المبالغ المدفوعةموجودات غير متداولة أخرى تمثل 
. كان المبمغ (ذ.م.م)رأس لفان لمتشغيل  أيه أي إس شركةو  بين شركة رأس لفان لمخدماتواإللتزامات وفقًا إلتفاقية الخدمات الفنية 

  المبمغ المتبقييتم إطفاء  .مميون ريـال قطري 5،887مبمغ  2011 سنةخالل الشركة  استممتو مميون ريـال قطري  23،815المبدئي 
 سنة. 19عمى مدى فترة  مميون ريـال قطري 17.928

 :الحركة في الحساب ىو كما يمي
  2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 23.815 16.675 السنة بداية في الرصيد
 (5.887) -- المبمغ المستمم

 (1.253) (865) السنة خالل اإلطفاء
 15.810 16.675 
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 ذمم دائنة ومستحقات .18

 2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 907.688 461.823 ذمم دائنة تجارية
 827.743 831.972 وأخرى ةمستحقمصاريف 

 37.689 45.645 ألنشطة االجتماعية والرياضية في امخصص لممساىمة 
 18.533 26.853 توزيعات أرباح غير مدفوعة

 1.863 2.950 مساىمة في صندوق التقاعد لمموظفين القطريين
 1.793.516 1.369.243 المجموع

 
 القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد .19

 2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 1.504.430 1.462.479 (1)القرض 
 1.162.817 1.112.705 (2)القرض 
 2.814.844 2.753.370 (3)القرض 
 852.581 812.018 (4)القرض 
 425.368 405.130 (5)القرض 
 1.093.500 1.093.500 (6)القرض 
 4.843.567 4.820.985 (7)القرض 
 1.096.562 962.471 (8)القرض 

 13.422.658 13.793.669 
 (85.601) (77.704) : تكاليف ترتيبات التمويل  يطرح

 13.344.954 13.708.068 
   

   كالتالي:الموحد تظير في بيان المركز المالي 
   

 346.176 1.471.786 الجزء المتداول
 13.361.892 11.873.168 الجزء غير المتداول

 13.708.068 13.344.954 المجموع
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 )تتمة( القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد .19

 إيضاحات:
الذي يقوم بدور وكيل تسييالت وضامن  المحدودةالشركة في اتفاقية ائتمانية مع بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جيو لقد دخمت  (1)

. (2ب/ فأ)ر محطة  بناءقطري( وذلك لتمويل  ريـالمميون  1.769مميون دوالر أمريكي ) 485،5خارجي لتسييالت ائتمانية بمبمغ 
 413: 2011قطري( ) ريـال مميون 3.462) 2012ديسمبر  31كما في مميون دوالر أمريكي   413بمغ إجمالي المبمغ المسحوب 

في  سنويًا كما ذكر% 1.65% إلى 0.55. تحتسب الفوائد بسعر ليبور + ((قطرى ريـالمميون  1.504) مميون دوالر أمريكي
االتفاقية االئتمانية. يستحق سداد القرض بأقساط نصف سنوية ابتداء من التاريخ الفعمي لمقرض أي ستة أشير من التاريخ الفعمي 

 لمقرض أو عشرة أشير بعد تاريخ االنتياء المخطط لو. 

قطر لمطاقة في إتفاقية إئتمانية مع بنك طوكيو شركة من القروض المصرفية. دخمت  )ش.م.ق( قطر لمطاقة شركةمن  حصةاليمثل  (2)
مميون دوالر  696،5ميتسوبيشي يو.إف.جيو المحدودة ، الذي يقوم بدور وكيل تسييالت وضامن خارجي لتسييالت إئتمانية بمبمغ 

يون دوالر مم 645،9بسحب مبمغ  2008ديسمبر  15لشركة بتاريخ ا. قامت 2005مميون ريـال قطري( في عام 2.538،8 أمريكي )
ليبور+  بسعر الفائدة تحتسب مميون ريـال قطري( ، حيث حققت جميع الشروط الواردة في إتفاقية التمويل. 2.345،3أمريكي )
مميون دوالر أمريكي  555حاليًا( كما ىو محدد في إتفاقية التمويل. بمغ إجمالي المبالغ غير المسددة  نقطة أساس 100اليامش )

 .(مميون ريـال قطري( 2.114)مميون دوالر أمريكي  580:  2011) 2012ديسمبر  31كما في مميون ريـال قطري(   2,023)
 .المستحق % من إجمالي المبمغ55نسبة ما كيرباء والماء القطرية التشكل حصة شركة 

 بإتفاقيات دخمت شركة مسيعيد لمطاقةمن القروض المصرفية. المحدودة )ش.م.ق( شركة مسيعيد لمطاقة من حصة اليمثل ىذا المبمغ  (3)
مع األخذ بعين  بالدوالر األمريكي ، بحيث يتم تحميل الفائدة لكل فترة بسعر ليبور + اليامش لكل ىذه القروض مفوضة تسييالت

 85د عمى . القرض يستحق السدااإلعتبار نسبة التكمفة المفروضة من البنوك التجارية المقرضة في حالة المشاركة مع تمك البنوك
 ة سداد محددة مسبقًا.بوبنس 2011أبريل  15قسط ربع سنوي تبدأ في 

 288،2القرض ألجل البالغ قيمتو  ىذا .(1رأف أ/)دخمت الشركة في اتفاقية تسييالت مع مجموعة من البنوك لتمويل مرافق محطة  (4)
مميون دوالر أمريكي  223%. بمغ إجمالي المسحوب 1،05% إلى 0،60ىامش بين  +مميون دوالر أمريكي يحمل فوائد بسعر ليبور

 ريـالمميون  853)مميون دوالر أمريكي  234:  2011ديسمبر  31) 2012ديسمبر  31كما في قطري(  ريـالمميون  812)
المبمغ وبنسبة سداد محددة مسبقًا تحتسب مقابل  2010يونيو  30يستحق سداد القرض عمى أقساط نصف سنوية تبدأ في و  (قطري(

 في نياية الفترة الذي يتوفر فييا. المتبقي األصمي القائم

مميون دوالر أمريكي إلنشاء ثالث وحدات تحمية مياه من عدة  144،1دخمت الشركة في اتفاقية تمويل إسالمي بشكل استصناع بمبمغ  (5)
 405مميون دوالر أمريكى ) 111مسحوب . بمغ إجمالي المبمغ ال(1رأف أ/)مراحل وتشكل الوحدات جزء من محطة تحمية كاممة في 

 .(مميون ريـال قطري( 425)مميون دوالر أمريكى  117:  2011) 2012ديسمبر  31كما في  (مميون ريـال قطري

 مميون دوالر أمريكي 300متجدد مع مجموعة من البنوك. تبمغ قيمة القرض  إئتماني دخمت الشركة في اتفاقية قرض (6)
سحبت الشركة مبمغ  ، 2012ديسمبر  31كما في  .%0،75ىامش قدره  +ويحمل فائدة بسعر ليبور قطري(مميون ريـال 1.093،50)

 (.مميون ريـال قطري1.093،50مميون دوالر أمريكي ) 300القروض بالكامل وقدره 
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 )تتمة( القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد .19

قرطاس المحدودة. شركة رأس قرطاس دخمت في إتفاقية إئتمانية مع شركة رأس ل من القروض المصرفية حصةاليمثل ىذا المبمغ  (7)
. بمغ مميون ريـال قطري(  12.171) مميون دوالر أمريكي 3.339مجموعة من البنوك لمحصول عمى تسييالت إئتمانية تصل إلى 

مميون 2.953:  2011) 2012ديسمبر  31كما في مميون ريـال قطري(   10.713مميون دوالر أمريكي ) 2.939 الرصيد القائم 
تحمل فائدة بسعر ليبور+ اليامش عمى النحو المحدد في إتفاقية اإلئتمان. تستحق ىذه  (مميون ريـال قطري( 10.763)دوالر أمريكي 

عمى مرافق المصنع التي قامت الشركة ببنائيا عمى أرض  برىنىذا القرض ألجل مضمون  .2033القروض البنكية بحمول عام 
 .من إجمالي المبمغ المستحق %45 ش.م.ق() القطرية الكيرباء والماء شركة حصة تمثل من قطر لمبترول. مستأجرة

تمثل إتفاقية ائتمانية مع مجموعة من البنوك و  (ش.م.ق)شركة رأس لفان لمطاقة المحدودة  وىي يمثل تسييالت قرض لمشركة التابعة (8)
مميون دوالر أمريكي.  27،25مميون دوالر أمريكي وقرض إحتياطى بقيمة  545لقرض طويل األجل بقيمة  2001نوفمبر  20بتاريخ 

قسط يستحق في مع آخر  2004يحمل القرض فوائد باألسعار التجارية ويستحق السداد وفقًا لجدول محدد لمسداد إبتداء من نوفمبر 
 . ىذا القرض ألجل مضمون برىن عمى مرافق المصنع التى قامت الشركة ببنائيا عمى أرض مستأجرة من قطر لمبترول.2019مايو 

 
 قروض ألجل أخرى  .20

 2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 340.000 220.000 (1قرض من المؤسسة العامة القطرية لمكيرباء والماء )كيرماء( )
 11.943 5.972 (2قرض من قطر لمبترول )

 225.972 351.943 
   كاألتي: الموحد تظير في بيان المركز المالي

 125.972 125.972 الجزء المتداول
 225.971 100.000 الجزء غير المتداول

 لخصم غير جوىري.امبمغ  ارتداول وذلك إلعتبالغير ملم يتم خصم الجزء 

 المحطات التالية : في مقابل شراءىذا القرض يمثل المبمغ المستحق لكيرماء  (1)
 )رأف أ( راس ابو فنطاس أ -
 الوجبة -
 السيميو -
 الدوحة جنوب  -

ال  اإلستحواذتفاقية إوفقًا لشروط و  (أ)11 يضاح رقم. كما ورد في اإل2009بتداء من إ أقساط سنوية 6ض يستحق سداده عمى ىذا القر 
 )رأفيبمغ صافي القيمة الدفترية لمحطة  .يمكن لمشركة أن تبيع أي من ىذه المحطات أو تتصرف فييا حتى تسدد قيمة البيع بالكامل

 ريـالمميون   314،539:  2011) 2012ديسمبر  31قطري كما فـي  ريـالمميون  82،81 مبمغ ومحطات األقمار الصناعية (أ
 قطري(.
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 )تتمة( قروض ألجل أخرى .20

 

تحمية المياه التابعة لقطر لمبترول. يستحق سداد القرض لدخان مقابل شراء محطة في قطر لمبترول لىذا القرض يمثل المبمغ المستحق  (2) 
حسب االتفاقية ال تستطيع الشركة بيع المحطة أو التصرف فييا و  (ب)11 يضاح رقمكما ورد في اإلقسط سنوي متساوي.  12عمى 

:  2011) 2012ديسمبر  31قطري كما في  ريـالمميون  40،23حتى تسدد قيمة البيع بالكامل. تبمغ صافي القيمة الدفترية لممحطة 
 قطري(. ريـالمميون  42،875

 
 المشتقات .21

 2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  

   

 2.877.908 2.907.641 (1حصة القيم العادلة لتحوطات التدفقات النقدية )
 354.781 289.467 (3( و)2تحوطات التدفقات النقدية )

 3.197.108 3.232.689 

عقود مختمفة دخمت شركة قطر لمطاقة )ش.م.ق( وشركة مسيعيد لمطاقة المحدودة )ش.م.ق( وشركة رأس قرطاس لمطاقة المحدودة في  (1)
مميون ريـال  1.952عمى أساس مبمغ نظري قدره  أسعار الفائدة العائمة عمى قروضيا بأسعار ثابتة تبادللتبادل أسعار الفائدة بيدف 

. قامت الشركة باحتساب حصتيا النسبية من القيمة ريـال قطري عمى التواليمميون  9.820مميون ريـال قطري و 5.987قطري و 
 2.878: 2011ديسمبر  31) 2012ديسمبر  31مميون ريـال قطري كما في   2.908ود المشتقات والتي بمغت العادلة من عق

 مميون ريـال قطري(.

 2012ديسمبر  31قروضيا بأسعار فائدة ثابتة كما في  بيدف تبادل أسعار الفائدة القائمة عمىلمشركة ستة عقود تبادل أسعار فائدة  (2)
 1.437قدره  نظريعمى أساس مبمغ  2018يوليو  30وىي مصنفة كتحوطات لمدفوعات مستقبمية بأسعار ليبور خالل الفترة حتى 

مميون ريـال قطري كحد أقصى. لقد تم التفاوض عمى شروط عقود تبادل أسعار الفائدة لتتوافق مع شروط االلتزامات. بمغت القيمة 
مميون  56،023:  2011ديسمبر  31) 2012ديسمبر  31كما في مميون ريـال قطري   14،237العادلة السالبة ليذه التحوطات 

 ريـال قطري( والتي أدرجت في حقوق المساىمين كاحتياطى لتحوطات التدفقات النقدية وكمطموبات مشتقات في المطموبات المتداولة.

عقد لتبادل عقود أسعار فائدة مخصصة لمتحوط لمخاطر إرتفاع أسعار  ،شركة تابعة وىي شركة رأس لفان لمطاقة المحدودةلدى  (3)
ن و ديالالفائدة عمى المسحوبات من قرض. يتكون العقد من خمس صفقات منفصمة لمتبادل وىي متوافقة مع جزء كبير من التزامات 

عمى أساس مبمغ نظري  2013فمبر نو  30إلى  2001ديسمبر  17شركة وعمى مدى الفترة من ال قائمة بأسعار فائدة عائمة لدىال
ديسمبر  31كما في مميون ريـال قطري   51،028. بمغت حصة الشركة من تحوطات التدفق النقدي مميون ريـال قطري 1.072قدره 

 .مميون ريـال قطري( 81،684:  2011) 2012
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 اإليرادات المؤجمة .22

 2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  

   

 40.751 33.959 يناير 1الرصيد في 
 (6.792) (6.792) خالل السنة تم اإلعتراف بياإيرادات 

 33.959 27.167 ديسمبر 31الرصيد في 
   

   عمى النحو التالي: الموحد تظير في بيان المركز المالي
 6.792 6.792 الجزء المتداول

 27.167 20.375 الجزء غير المتداول
 27.167 33.959 

( المتعمقة باتفاقية التسوية الخاصة بعقد محطة ألستوم لمطاقةمـؤجمـة القيمـة العادلة لقطع الغيار المستممة مـن شـركـة )اليـرادات اإلتمثل 
(. يتم إطفاء ىذه اإليرادات المؤجمة تدريجيًا وتظير في بيان الدخل الموحد بأقساط ثابتة ألستوم لمطاقةبين كيرماء وشركة ) (رأف ب)

 .مميون ريـال قطري 91سنة . كان المبمغ المبدئي  13،5وىي  (رأف ب)عمى مدى الفترة اإلنتاجية التقديرية المتبقية من محطة 
  

 مكافأة نهاية الخدمة لمموظفين .23
 2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  

   

 64.035 94.810 بداية السنةالمخصص في 
 --  (59.314) المبالغ المعكوسة خالل السنة

 34.135 6.403 المبالغ المضافة لمدخل
 (3.360) (2.694) مكافأة نياية الخدمة المدفوعة

 94.810 39.205 نهاية السنةالرصيد في 

   القطريين. وفقًا لمقانون القطري فانو  لمموظفين والتي كانت محسوبة الخدمة نياية مكافأةيمثل ىذا المبمغ عكس الزيادة في مخصص
 يحق لمموظفين القطريين معاشات تقاعد ولذلك فانو من غير الممزم قانونيًا تكوين مخصص لمكافأة نياية الخدمة.

 

 

 رأس المال .24

ديسمبر  31كما في ريـال قطري لمسيم  10مميون سيم بقيمة  100يتكون رأس المال المصرح بو والمصدر والمدفوع بالكامل من 
 ريـال قطري لمسيم(. 10مميون سيم بقيمة  100:  2011) 2012

 
 االحتياطي القانوني .25

% من صافي 10يجب تحويل ما ال يقل عن  ،لمشركة والنظام األساسي 2002( لسنة 5وفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم )
قررت الشركة إيقاف % من رأس المال المدفوع. 50األرباح كل سنة إلى حساب االحتياطي القانوني حتى يعادل رصيد االحتياطي 

 .% من رأس المال المدفوع50التحويالت السنوية إلى حساب اإلحتياطي القانوني حيث أصبح رصيد اإلحتياطي يعادل 

 ىذا االحتياطي غير قابل لمتوزيع إال في الحاالت المنصوص عمييا في القانون أعاله والنظام األساسي لمشركة.
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 االحتياطي العام .26

د عمى توزيع و وفقًا لمنظام األساسي لمشركـة يجوز لمجمعية العامة أن تخصص جزءًا من صافي األرباح لالحتياطي العام. ال يوجد قي
 سب قرار الجمعية العامة يبقى ىذا الرصيد ألعمال التطوير المستقبمية لمشركة.ىذا االحتياطي، وح

 
وشركة مسيعيد لمطاقة المحدودة وشركة رأس قرطاس  (ش.م.ق))شركة قطر لمطاقة  المشروع المشتركاالستثمارات في شركات  .27

 لمطاقة المحدودة(
يرادات ومصروفات شركات المش تعكس المبالغ التالية أساس وذلك عمى ع المشترك رو حصة الشركة النسبية من موجودات ومطموبات وا 

 :الموحدة ضمنة في ىذه البيانات الماليةتوالم 2011و  2012ديسمبر  31كما في  التجميع بعد التعديالت بين الشركات
 2012 2011 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   

 1.557.855 1.580.195 متداولةموجودات 
 8.621.634 9.675.325 موجودات غير متداولة

 (3.605.534) (3.553.553) مطموبات متداولة
 (8.639.741) (8.681.194) مطموبات غير متداولة

 (979.227) (2.065.786) 
   
 2012 2011 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   

 1.706.133 1.680.769 اإليرادات
 (818.249) (811.812) تكمفة المبيعات
 51.673 26.269 إيرادات أخرى

 (27.441) (25.415) مصاريف إدارية
 (540.532) (539.392) تكاليف تمويل

 371.584 330.419 ربح السنة
 

 
 أرباح موزعة .28

ريـال قطري لمسيم(. تمت  6،5:  2011لمسيم )ريـال قطـري  3،7بقيمة  2012 عن أقترح مجمس اإلدارة توزيعات أرباح نيائية
 7الذي عقد في  العموميةمميون ريـال قطري في االجتماع السنوي لمجمعية  650بقيمة  2011المصادقة عمى توزيعات األرباح لسنة 

 . 2012 خالل سنةوتم دفعيا الحقًا  2012مارس 
 .العموميةلممصادقة الرسمية في االجتماع السنوي لمجمعية  2012سوف تعرض توزيعات األرباح المقترحة لسنة 

   
 صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية المساهمة في  .29

ريـال قطري مميون  36،10 من األرباح المدورة بمبمغ  جزءاً خالل السنة ، أحتسبت المجموعة  2008( لسنة 13وفقًا لمقانون رقم )
% من صافي األرباح العائدة إلى المساىمين 2،5صندوق األنشطة األجتماعية والرياضية القطري. يمثل ىذا المبمغ كمساىمة في 

مميون ريـال قطري إلى  28,15وقدره  2011 المخصص لسنة  . خالل السنة تم تحويل مبمغ2012ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 
 إدارة اإليرادات العامة والضرائب.
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 لقطاعيالتحميل ا .30

لتحمية كميًا عمى توليد أساسًا في تشغيل محطات متكاممة لتوليد الكيرباء وتحمية المياه في دولة قطر. تعتمد عممية ا المجموعةتعمل 
الشركة قطاعًا تعتبر ، وبالتالي تشابية. يتم بيع اإلنتاج لعميمينم ونتائج وتتداخل عمميات الكيرباء والماء وتتعرض لمخاطر ،الكيرباء

  .تجاريًا وجغرافيًا واحداً 

 
 االلتزامات والمطموبات المحتممة .31

 2012 2011 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   اإللتزامات:
 180.255 169.032 (1التزامات رأسمالية )

   
 16.745 9.429 (2التزامات إيجارات تشغيمية )

   
   مطموبات محتممة
 585.690 663.204 (3واعتمادات مستندية )وضمانات الشركة ضمانات بنكية 

 إيضاحات:
 

 االلتزامات الرأسمالية تشمل التالي: (1)

 31كما في مميون ريـال قطري 169,032 بقيمة  مشركة في التزامات شركة رأس قرطاس لمطاقة المحدودةالنسبية لحصة ال (أ 
 مميون ريـال قطري(.  180,225:  2011ديسمبر  31) 2012ديسمبر 

 اإليجارات التشغيمية تشمل:التزامات  (2)
الحصة النسبية في التزامات اإليجارات التشغيمية الخاصة بشركة مسيعيد لمطاقة المحدودة )ش.م.ق( وفقًا التفاقية استئجار األرض مع 

لألرض التي  قطر لمبترول، حيث تكون شركة المشروع المشترك مسؤولة طوال مدة االتفاقية عن التزامات محتممة بقيمة اإليجار السنوي
شيدت عمييا شركة المشروع المشترك محطتيا. وحصة الشركاء من المطموبات المحتممة لشركة رأس لفان لمطاقة المحدودة وىي النسبة 

دوالر أمريكي( لصالح ستاندرد  29.048.562:  2011دوالر أمريكي ) 27.428.080( البالغ DSRAفي خطاب اإلعتماد )
، من المتوقع عدم ظيور إلتزامات  2001نوفمبر  20كما ىو مذكور في عقد التسييل اإلئتماني بتاريخ  شارترد وىو وكيل التسييالت

 جوىرية في حال الدورة الطبيعة لممشروع. 

 فيما يمي التزامات اإليجارات المستقبمية:
 2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 6.797 483 مستحقة خالل سنة واحدة
 2.035 1.929 سنوات 5 – 2مستحقة خالل 

 7.913 7.017 سنوات 5مستحقة خالل أكثر من 
 16.745 9.429 المجموع
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 )تتمة( االلتزامات والمطموبات المحتممة .31

 :عتمادات المستنديةواإل الشركةوضمانات  الضمانات البنكية (3)
عتمادات المستندية تشمل الحصة النسبية لمشركة من الضمانات البنكية المقدمة لمجيات الممولو لشركة قطر الضمانات البنكية واإل

كما  قطري(. ريـالمميون  118,140:  2011) 2012ديسمبر  31قطري كما في  ريـالمميون  118،08 والبالغة  (ش.م.ق)لمطاقة 
:  2011) ميون ريـال قطريم 504,767 بمغت الضمانات لمشركات الصادرة لشركة مسيعيد لمطاقة المحدودة وشركة فينيكس لمطاقة 

 .(مميون ريـال قطري 324,627
  

 إفصاحات األطراف ذات العالقة .32

الشركات الزميمة والمساىمين الرئيسين وأعضاء مجمس اإلدارة والموظفين الرئيسين باإلدارة والشركات  من األطراف ذات العالقة تتكون
والمؤسسات التي تقوم ىذه األطراف بإدارتيا أو التأثير فييا بصورة ىامة. يتم اعتماد األسعار وشروط ىذه المعامالت من قبل إدارة 

 .المجموعة

 العالقةمع األطراف ذات المعامالت 
 ضمنة في بيان الدخل الموحد كانت عمى النحو التالي:تالمعامالت مع األطراف ذات العالقة الم

 2011 2012 الطرف ذو العالقة 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    المبيعات:
 2.043.939 2.123.169 كيرماء إيرادات من مبيعات الكيرباء

 1.401.575 1.460.987 كيرماء إيرادات من مبيعات الماء
 14.114 12.533 قطر لمبترول 

 1.013.603 994.896 كيرماء إيرادات من إيجارات محطة 
    

    تكمفة المبيعات:
 1.176.552 1.245.980 قطر لمبترول تكمفة الغاز المستيمك / إستالم أو شراء الغاز

    

    إيرادات أخرى:
 17.750 17.147 الوطنيبنك قطر  فوائد بنكية من الودائع
 75.816 75.816 شركة رأس لفان لمطاقة )ش.م.ق( توزيعات أرباح مستممة

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة
 األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد: لدىاألرصدة 

 2012 2011 
 

 ذمم تجارية مدينة
ذمم تجارية دائنة 
 تجارية مدينةذمم  ومصاريف مستحقة

ذمم تجارية دائنة 
 ومصاريف مستحقة

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
     

 5.571 1.011.034 6.513 857.096 كيرماء
 200.059 5.932 321.695 3.161 قطر لمبترول

 6.318 -- -- -- شركة قطر لمتأمين
 23 -- -- -- شركة المالحة القطرية )مالحة(

 860.257 328.208 1.016.966 211.971 
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 )تتمة( إفصاحات األطراف ذات العالقة .32

 مكافأة كبار المسئولين باإلدارة
 بمغت مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة والمسئولين الرئيسيين خالل كالتالي:

 2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 25.605 29.962 مكافآت إدارية
   

 19.600 21.600 مكافأة عن اجتماعات مجمس اإلدارة
 

 المبيعات .33
  2012 2011 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   المبيعات تمثل اإليرادات من إمدادات:
 1.962.352 2.051.889 الكيرباء -
 1.415.689 1.473.521 الماء -

   :المصنعإيرادات من إيجارات 
 150.723 143.619 )ش.م.ق(شركة قطر لمطاقة  -
 259.106          277.002 شركة مسيعيد لمطاقة المحدودة )ش.م.ق( -
 382.605 388.589 (i)شركة رأس قرطاس لمطاقة المحدودة  -
 215.185 194.200  شركة رأس لفان لمطاقة المحدودة )ش.م.ق( -
 4.522.836       4.391.644 

(i)  2011الكيرباء والماء وأصبح في مرحمة التشغيل الكامل في مارس تم اإلنتياء من إنشاء مصنع. 
 

 تكاليف المبيعات .34
  2012 2011 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 1.094.965 1.245.517 تكمفة الغاز المستيمك
 497.670 465.853 (11إستيالك العقارات والمصانع والمعدات )إيضاح رقم 

 214.689 260.685 ومواد مستيمكةقطع غيار وكيماويات 
 232.867 182.094 تكاليف الموظفين

 184.457 202.918 أخرى
 2.357.067 2.224.648 
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 المصاريف العمومية واإلدارية .35

  2012 2011 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 101.323 85.643 تكاليف الموظفين
 15.990 19.304 الحركةمخصص لمبضاعة بطيئة 

 8.135 9.150 (11إستيالك العقارات والمصانع والمعدات )إيضاح رقم 
 5.970 5.970 (13إطفاء الموجودات غير الممموسة )إيضاح رقم 

 3.545 2.907 مصاريف اإلعالنات والعالقات العامة
 2.996 2.989 اإليجار
 20.200 17.269 التأمين
 2.306 784 تبرعات

 8.493 6.262 مصاريف التوظيف والتدريب
 525 -- مخصص إليرادات قيد التفاوض والديون المشكوك في تحصيميا 

 6.782 9.337 أتعاب مينية 
 2.056 2.714 ىاتف وبريد

 1.272 1.252 إصالحات وصيانة
 2.319 1.053 مصاريف مكتبية

 717 922 إشتراكات وتراخيص
  23.324 18.509أخرى 

 188.880 201.138 

   ( والذي يمثل الحصة من مصاريف مميون ريـال قطري3،748:  2011مميون ريـال قطري )  7،274ىذا الحساب مبمغ  يتضمن
 المشترك.المشروع دارة لشركات اإلمكافآت 

 

 السيولةأضرار  .36
  2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

   
   -- 54.098 مستحقة لكيرماء السيولةضرار أ
 -- 54.098 

   لعدم تحقيق ( 1رأف )مميون ريـال قطري( عن  54،09:  2011ريـال قطري ) صفرالمستحقة لكيرماء مبمغ  السيولةضرار أتتضمن
 الكيرباء خالل السنة. توفرالمستوى المطموب من 

 
 تكاليف التمويل .37

  2012 2011 
 قطريألف ريـال  قطري ريـالألف  
   

 714.001 712.928 فوائد مدفوعة لمبنوك
 9.971 6.818 فوائد مدفوعة ألطراف أخرى

 6.300 6.650 رسوم بنكية
 730.272 726.396 المجموع
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 إيرادات متنوعة .38

  2012 2011 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 36.566 -- (1عكس زيادة في مخصص )
 22.858 -- (2شركة زميمة )إستالم رسوم تطوير من 

 9.100 -- (3مطالبات تأمين )
 2.366 1.680   بيع خردة ومواد أخرى

 -- 127.446 (4) مقاول األعمال اإلنشائيةمع  تسويةال

 39.043 29.499 (5)إيرادات أخرى 
 158.625 109.933 

زيـادة في مخصصات تتعمق بتدريب الموظفين، والكيرباء، ومصاريف فوائد، ال المشروع المشيركوحصتيا في شركة  الشركةعكست  (1)
 سجمت في سنوات سابقة. سيولةوأضرار 

 ور لمطاقة في سمطنة ُعمان.صمقابل تطوير مشروع  2011خالل عام  من شركة فينيكس لمطاقة رسم تطوير مستممالمبمغ  ايمثل ىذ (2)

 التي قدمت في السنوات السابقة عن حادث حريق محطة السيمية.و  2011عام الشركة خالل  المطالبات التي استممتياالمبمغ ىذا  يمثل (3)

 (EPC) عن تسوية الشركة خالل السنة لمنزاعات القائمة بينيا و بين شركات مقاوالت األعمال اإلنشائية يمثل ىذا المبمغ األيراد الناتج (4)
 .2المسؤولة عن بناء راف ب

 والمتعمق شركة رأس قرطاس لمطاقة المحدودةو  وع المشتركر ية من شركات المشحصة نسب لمسنة السابقة تشمل اإليرادات األخرى (5)
 بالتسوية النيائية لمقاول األعمال اإلنشائية.

 

 بشركات المشروع المشتركحصة من إيرادات الفوائد  .39
  2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 13.144 6.878 ناقص تعديالت بين الشركات فوائد مكتسبة من دين ثانوي
 

 لسهمعائد عمى الاالربح األساسي  .40

 بتقسيم صافي الربح عمى المتوسط المرجح لعدد األسيم القائمة خالل السنة كالتالي: لسيمعائد عمى الايحتسب الربح األساسي 

  2012 2011 
   

 1.299.655 1.436.388 قطري( ريـالالشركة األم )الف  مساىميعائد عمى لاربح السنة 
   

 100.000.000 100.000.000 سيم(باألالمتوسط المرجح لعدد األسيم القائمة خالل السنة )
   

 13،00 14،36 القطري( ريـالالربح األساسي والمعدل لمسيم )

 لمسيم يعادل الربح األساسي لمسيم. المخفض. وعميو فإن الربح لم يكن ىنالك أسيم مخفضة محتممة خالل السنة
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 إدارة المخاطر المالية .41

 األهداف والسياسات
تحمل فوائد. الغرض األساسي ليذه وتسييالت وذمم دائنة أخرى وقروض  ذمم تجارية دائنةعمى تشتمل المطموبات الرئيسية لممجموعة 

 ذمم تجارية مدينةالمطموبات المالية ىو الحصول عمى تمويل لعمميات المجموعة. ولدى المجموعة موجودات مالية مختمفة مثل 
وأرصدة لدى البنوك والنقد وىي ناتجة مباشرة من عمميات المجموعة. كذلك تمتمك المجموعة استثمارات متاحة لمبيع وتدخل في 

 صفقات مشتقات األدوات المالية.
إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية لممجموعة ىي مخاطر أسعار السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تتمثل 

عمى  بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية عمى إيرادات المجموعة أو تغيرات األسعارثر أمخاطر السوق في ت
 أدواتيا المالية.

 :كاآلتيتقوم اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عمييا بغرض إدارة كل من ىذه المخاطر ، التي نمخصيا 

  مخاطر أسعار الفائدة
المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة عمى موجوداتيا ومطموباتيا التي تحمل فوائد )أرصدة لدى البنوك وقروض وتسييالت تحمل  تتعرض

الفرق بين مبالغ بأسعار  جموعة عمى تبادلوفييا توافق المإلدارة ىذه المخاطر  وائد(. تدخل المجموعة في عقود لتبادل أسعار الفائدةف
لتزامات من إ تحتسب بالرجوع إلى مبمغ أساسي مفترض. ىذه العقود تصمم لمتحوط،  في فترات محددةفائدة ثابتة وأسعار فائدة عائمة 

 دين أساسية. 
 كالتالي:لممجموعة كان موقف أسعار الفائدة المحممة عمى األدوات المالية بيان المركز المالي في تاريخ 

 2012 2011 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   أدوات مالية بأسعار فائدة ثابتة:
 3.022.596 3.268.294 موجودات مالية
 -- -- مطموبات مالية

 3.268.294 3.022.596 
   

   أدوات مالية بأسعار فائدة عائمة:
 -- -- موجودات مالية
 )13.708.068) (13.344.954) مطموبات مالية

 (13.344.954) (13.708.068) 

، مع ثبات جميع  نقطة أساس 25الجدول التالي يعكس حساسية بيان الدخل الموحد لتغيرات معقولة محتممة في أسعار الفائدة بعدد 
المتغيرات األخرى. إن حساسية بيان الدخل الموحد ىو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة لسنة واحدة، بناء عمى الموجودات 

. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار الفائدة مساويًا 2012ديسمبر  31المالية والمطموبات المالية بأسعار فائدة عائمة كما في 
 ومعاكسًا لتأثير الزيادات المبينة. ال يوجد تأثير عمى حقوق المساىمين بالمجموعة.

 التغير في  
 نقاط األساس

 التأثير 
 عمى الربح

 ألف ريـال قطري  
2012    

 (33.362) %25+ أدوات مالية بأسعار متغيرة
   

2011   
 (34.270) %25+ أدوات مالية بأسعار متغيرة
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 )تتمة( المخاطر الماليةإدارة  .41

 مخاطر أسعار األسهم
 .بورصة قطراستثمارات المجموعة مدرجة في كافة إن 

الجدول التالي يعكس حساسية مجموع التغيرات في القيمة العادلة لمتغيرات المعقولة المحتممة في أسعار األسيم، مع ثبات جميع 
 .أسعار األسيم مساويًا ومعاكسًا لتأثير الزيادات المبينةالمتغيرات األخرى. يتوقع أن يكون تأثير النقص في 

 2012 2011 
    التغير في  

 سعر السهم
التأثير عمى حقوق 

 المساهمين
     التغير في 
 سعر السيم

التأثير عمى حقوق 
 المساىمين

 قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
     

 76.067 %20 84.872 %20 أسيم متداولة

 مخاطر العمالت 
تتمثل مخاطر العمالت في أن تتقمب قيمة األدوات المالية نتيجة لمتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تعتقد اإلدارة أن تعرض 

 الشركة لمخاطر العمالت ضئيل.

بالدوالر األمريكي، ال تمثل  مرتبطالقطري  ريـالالقطري والدوالر األمريكي. وحيث أن ال ريـالألجل مودعة بال مجموعةإن جميـع ودائع ال
 األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت أجنبية ىامة.

 مخاطر االئتمان
 لممجموعةلتزاماتو ويسبب بذلك خسارة مالية إفي أداة مالية في الوفاء ب عميل أو أي طرف مقابلتتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل 

 . لممجموعة التجارية المدينة الذممتنشأ أساسًا من التي و 

في دولة قطر. إضافة بيان المركز المالي التجارية المدينة كما في تاريخ  لمذممينحصر إجمالي التعرض لممخاطر االئتمانية بالنسبة 
أن كيرماء  قطر. وحيث دولة في لمطاقةة من مبالغ مستحقة من كيرماء، وىي الموزع الوحيد مجموعملإلى ذلك تتكون الذمم المدينة 

. باإلضافة إلى ذلك يتم إدراج ىذه محدودةممزمة تعاقديًا بدفع التزاماتيا، تعتقد اإلدارة أن المخاطر االئتمانية فيما يتعمق بالذمم المدينة 
 يا.تحصيمالذمم المدينة بعد مراجعة إمكانية 

، بما في ذلك األرصدة لدى البنوك والنقد، يكون تعرض لممجموعة  بالنسبة لممخاطر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى
، ويكون الحد األقصى لممخاطر مساويًا لمقيمة الدفترية ليذه الموجودات عمى  عن السداد الطرف المقابلالمجموعة لممخاطر من عجز 

 النحو التالي:

 2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 3.022.622 3.268.294 البنوكأرصدة لدى 
 169.165 -- ذمم مدينة أخرى

 3.268.294 3.191.787 

 



 (ش.م.ق) القطرية الكهرباء والماء شركة

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2132ديسمبر  13 لمسنة المنتيية في

- 53 - 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية .41

 )تتمة( االئتمانمخاطر 

إن مخاطر االئتمان بالنسبة لألرصدة البنكية محدودة حيث أنيا تودع لدى بنوك محمية أو أجنبية ذات تصنيفات ائتمانية جيدة من قبل 
 وكاالت تصنيف ائتماني عالمية.

 مخاطر السيولة
. ويتمثل نيج المجموعة في إدارة السيولة إلتزاماتيا المالية عند إستحقاقيامخاطر السيولة تتمثل في عدم مقدرة المجموعة عمى الوفاء ب

ى أقصى حد ممكن ، دون تكبد في ضمان توفر سيولة كافية لموفاء باإللتزامات المالية عند إستحقاقيا في إطار جميع الظروف إل
 خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

تقع المسؤولية الكاممة لمسيطرة عمى مخاطر السيولة عمى عاتق مجمس إدارة المجموعة ، والذي قام بوضع إطار عمل مناسب لمسيطرة 
النقدية عمى المدى القصير والمتوسط والطويل. تعمل المجموعة السيولة لدى المجموعة بالنسبة إلحتياجاتيا من السيولة عمى مخاطر 

مراقبة التدفقات  لالت وقروض بنكية كافية من خاليتسيو ات مالئمة يالحد من مخاطر السيولة عن طريق اإلحتفاظ بإحتياط ىعم
 إستحقاق اإللتزامات واألصول المالية. واإللتزام بتواريخالنقدية المستقبمية المتوقعة والفعمية 

 إدارة رأس المال
لكي تدعم أعمال الشركة  قويةإن اليدف األساسي إلدارة رأس المال ىو المحافظة عمى قاعدة رأسمالية قوية ونسب رأسمالية 

دخال تعديالت عمييا  ىيكمةبإدارة  المجموعةوالستمرارية تطور األعمال مستقباًل. تقوم  في ضوء التغيرات في األحوال رأسماليا وا 
المجموعة في األىداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل  تعدلاالقتصادية. يقوم مجمس اإلدارة بمراقبة العائد عمى رأس المال، لم 

 .2012ديسمبر  31السنة المنتيية في 

المال زائد الدين. إن سياسة المجموعة ىو تراقب المجموعة رأسماليا باستخدام معّدل اإلستعداد ، وىي الدين مقسومًا عمى رأس 
%. تدرج المجموعة القروض والتسييالت التي تحمل فوائد وقروض ألجل أخرى 80% و 40المحافظة عمى معّدل اإلستعداد بين 

المجموعة وذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى ناقص النقد وشبو النقد ضمن المديونية. يشتمل رأس المال عمى حقوق المساىمين في 
 بعد خصم صافي احتياطي األرباح غير المحققة.

 2012 2011 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف  
   

 13.708.068 13.344.954 القروض والتسييالت التي تحمل فوائد
 351.943 225.972 قروض ألجل أخرى

 (3.022.622) (3.268.294) ناقص : األرصدة لدى البنوك ونقد
 

 11.037.389 10.302.632 المديونيةصافي 
   

 3.028.316 3.840.481 حقوق المساىمين
 14.065.705 14.143.113 رأس المال وصافي الدين

 %78 %73 معّدل اإلستعداد
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 القيمة العادلة لألدوات المالية .42

 تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطموبات مالية ومشتقات أدوات مالية.

ذمم . والمطموبات المالية تشتمل عمى وذمم مدينةواستثمارات متاحة لمبيع  والنقد الموجودات المالية تشتمل عمى أرصدة لدى البنوك
 وقروض ألجل أخرى وقروض وتسييالت تحمل فوائد. تتكون مشتقات األدوات المالية من عقود تبادل أسعار فائدة. دائنة

 تدرج القيمة العادلة
 لتحديد تحتفظ المجموعة باألدوات المالية التالية بالقيمة العادلة. تستخدم المجموعة التدرج التالي 2012ديسمبر  31كما في 

 إلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:ول

 لموجودات أو مطموبات مماثمة. دائرةاألسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق  :  1المستوى 

 .عمى جميع بياناتيا التي ليا تأثير ىام عمى القيمة العادلة المسجمة ، واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرةو تقنيات أخرى  :  2المستوى 

 بيانات سوقية واضحة.التقنيات التي تستخدم بيانات ليا تأثير ىام عمى القيمة العادلة المسجمة والتي ال تعتمد عمى  :  3المستوى 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2012ديسمبر  31 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  

     موجودات مالية بالقيمة العادلة
 -- -- 424.358 424.358 أسيم –استثمارات متاحة لمبيع 

     
     مطموبات بالقيمة العادلة

 -- 3.197.108 -- 3.197.108 عقود تبادل أسعار الفائدة –مشتقات 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2011ديسمبر  31 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة
 -- -- 380.335 380.335 أسيم –استثمارات متاحة لمبيع 

     
     مطموبات بالقيمة العادلة

 -- 3.232.689 -- 3.232.689 عقود تبادل أسعار الفائدة –مشتقات 

لمقيمة العادلة، ولم تحدث  2والمستوى  1تحويالت بين المستوى  أي لم تحدث،  2012ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتيية في 
 لمقيمة العادلة. 3تحويالت إلى أو من المستوى 
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 حدث الحق .43

شركة ميتوسبيشي اليابانية وشركة تويو التايالندية اليندسية لبناء محطة  مجموعة قامت شركة الكيرباء والماء القطرية بتوقيع إتفاقية مع
مميون جالون يوميًا عند اإلنتياء من بناءىا في النصف األول من  36مميار ريـال قطري وبقدرة إنتاجية تبمغ  1,83توليد مياه بتكمفة 

 25المؤسسة القطرية العامة لمكيرباء والماء )كيرماء( لمدة  ، باإلضافة إلى ذلك ، قامت الشركة بالتوصل غمى إتفاقية مع 2015عام 
 .من المحطة مميون جالون يومياً  36عامًا تقوم بموجبيا بشراء 

 
 أرقام المقارنة .44

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لمعام السابق ، لتتناسب مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية.


