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 المحترمين  السادة / المساهمين  
 شركة الكهرباء والماء القطرية )ش.م.ق( 

 قطر  –الدوحة 
 

 تقرير عن البيانات المالية الموحدة
)يشار وشركاتيا التابعة لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة الكيرباء والماء القطرية )ش.م.ق( ) "الشركة" ( 

الربح أو وكاًل من بيان  3131ديسمبر  13 "المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما فيإلييم جميعا بـ 
ة والدخل الشامل الموحد والتغيرات في حقوق المساىمين الموحد والتدفقات النقدية الموحدة لمسن الخسارة وبيانات الربح أو الخسارة

 المنتيية في ذلك التاريخ وممخصًا لمسياسات المحاسبية اليامة ومعمومات تفسيرية أخرى.
 

 مسؤولية إدارة الشركة عن البيانات المالية الموحدة
 ومتطمباتإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ىذه البيانات المالية الموحدة وعرضيا بصورة عادلة وفقًا لممعايير الدولية لمتقارير المالية 

، واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخمية التي تعتبرىا اإلدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات قانون الشركات التجارية القطري
 المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوىرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

 
 مسؤولية مدقق الحسابات

حول ىذه البيانات المالية الموحدة إستنادًا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لممعايير الدولية لمتدقيق، إن مسؤوليتنا ىي إبداء رأي 
جراء التدقيق لمحصول عمى تأكيد معقول فيما  وتتطمب تمك المعايير أن نتقيد بمتطمبات قواعد السموك الميني وأن نقوم بتخطيط وا 

 خالية من أخطاء جوىرية.إذا كانت البيانات المالية الموحدة 

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات لمحصول عمى بّينات تدقيق ثبوتية لممبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة. تستند 
اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوىرية في البيانات المالية الموحدة، سواء 
كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ. وعند القيام بتقييم تمك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخمية 
لممجموعة والمتعمقة باإلعداد والعرض العادل لمبيانات المالية الموحدة، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب 

ي حول فعالية الرقابة الداخمية لدى المجموعة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مدى مالئمة الظروف، وليس لغرض إبداء رأ
السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييم العرض اإلجمالي لمبيانات المالية 

 الموحدة.

 عمييا خالل إجراءات التدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق.نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصمنا 
 
 



  

 
 تقرير مدقق الحسابات المستقل  )تتمة(

 
 الـرأي

لشركة  الموحد المالي المركز، من جميع النواحي الجوىرية، أن البيانـات الماليـة الموحدة المرفقة تظيـر بصورة عادلـة في رأينـا
لمسنة المنتيية  الموحد وأدائيا المالي الموحد وتدفقاتيا النقدية 3131ديسمبر  13ء القطرية )ش.م.ق( كما في الكيرباء والما

 بذلك التاريخ وفقًا لممعايير الدولية لمتقارير المالية.
 

 تقرير حول المتطمبات القانونية والتشريعية األخرى
وأن البضاعة تم جردىا عمى النحو الواجب، كما وقد حصمنا عمى  برأينا أيضًا، أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة

، لم تقع خالل وافرت لديناوفي حدود المعمومات التي توأنو ، ي رأيناىا ضرورية ألغراض تدقيقناكافة المعمومات واإلفصاحات الت
عمى أو ألحكام النظام األساسي لمشركة  3113( لسنة 5السنة المالية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم )

 .الموحد وجو قد يؤثر بشكل جوىري في نشاط الشركة أو في مركزىا المالي
 
 

 قطر في –الدوحة 
 3132فبراير  3

 ديمويت آند توش عن
 فــــرع قطــــــر

 الجاغوب حسين سامر 
 المدير الشريك
 (66) رقم الحسابات مراقبي سجل

 



 (ش.م.ق) القطرية الكهرباء والماء شركة

 بيان المركز المالي الموحد

 3131ديسمبر  13 كما في

 الموحدة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية
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 3133ناير ي 3 3133ديسمبر 13 3131ديسمبر  13  
 معدلة() معدلة()  إيضاحات 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

     الموجودات
     الموجودات المتداولة

 3.469.468 3.689.535 3.735.571 8 أرصدة لدى البنوك والنقد
 633.365 573.448 363.212 9 ومصاريف مدفوعة مقدماً ذمم مدينة 
 313.719 168.756 353.434 31 بضاعة 

 333.941 96.648 315.662 37 إيجارات تمويمية مدينة
  3.532.322 1.737.167 1.417.433 

 -- 39.846 37.624 33 أصل محتفظ بو برسم البيع
 1.417.433 1.757.331 3.532.171  إجمالي الموجودات المتداولة

     
     الموجودات غير المتداولة
 5.388.111 4.748.356 3.132.323 33 عقارات ومصانع ومعدات
 317.461 313.493 73.333 31 موجودات غير ممموسة 

 913 334.596 333.265 34 إستثمارات في شركات زميمة
 341.195 398.434 34.533  قرض مدين من شركة المشروع المشترك

 181.115 434.158 232.324 36 إستثمارات متاحة لمبيع
 343.535 347.396 511.623 35 استثمارات في شركات المشروع المشترك

 3.119.581 3.933.914 3.553.131 37 إيجارات تمويمية مدينة
 36.675 35.831 33.223 38 موجودات غير متداولة أخرى

 11.831 11.831 11.631 7 شيرة
 8.338.733 7.791.879 6.353.335  إجمالي الموجودات غير المتداولة

 33.656.311 33.553.193 33.133.725  إجمالي الموجودات



 (ش.م.ق) القطرية الكهرباء والماء شركة

 بيان المركز المالي الموحد

 3131ديسمبر  13 كما في

 الموحدة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية
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 (ش.م.ق) القطرية الكهرباء والماء شركة

 بيان الربح أو الخسارة الموحد

 3131ديسمبر  13 لمسنة المنتيية في

 الموحدة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية
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 إيضاحات
3131 3133 

 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  
    

 3.817.534 3.711.341 11 المبيعات
 (3.545.354) (3.375.453) 14 تكاليف المبيعات
 3.393.361 3.113.673  إجمالي الربح

    
 (361.414) (373.754) 15 المصاريف العمومية واإلدارية

 (393.611) (356.373) 16 تكاليف تمويل
 -- 21.453  بيع إستثمارات متاحة لمبيع ربح من

 (118) 33  ربح /)خسارة( من بيع عقارات ومصانع ومعدات
 6.793 4.573 31 إيرادات مؤجمة
 15.166 31.211  إيرادات فوائد
 36.983 33.273  أرباح موزعة إيرادات من

 315.184 31.414 17 إيرادات متنوعة
 33.516 4.413 18 حصة من إيرادات فوائد لشركات المشروع المشترك

 111.433 156.622 35 حصة من أرباح شركات المشروع المشترك
 5.464 36.771 34 حصة من أرباح شركات زميمة

 3.478.313 3.217.317  الربح قبل مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة
    

 (33.611) (35.511)  مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة المقترحة
 3.456.613 3.233.317  صافي ربح السنة

    
    عائد إلى:

 3.413.839 3.162.121  المساىمين بالشركة 
 34.771 35.244  حقوق األقمية الغير مسيطرة

 3.456.613 3.233.317  المجموع
    

    الربح األساسي والمعدل لمسهم
 34،13 31،62 19 العائد األساسي عمى السيم 

 34،16 --  سابقًا( إظيارهالعائد األساسي عمى السيم )كما تم 



 (ش.م.ق) القطرية الكهرباء والماء شركة

 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد

 3131ديسمبر  13 لمسنة المنتيية في

 الموحدة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية
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 3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 3.456.613 3.233.317 صافي ربح السنة
   

   الدخل / )الخسارة( الشاممة أخرى:
   رات الحقة إلى بيان الربح أو الخسارة:تلممكن أن يتم إعادة تصنيفها في فالبنود التي من ا

 65.131 331.341 لمشركة وشركاتيا التابعةربح من تحوطات التدفق النقدي 
 (357.639) 345.315 حصة من ربح / )خسارة( الدخل الشامل األخرى لشركات المشروع المشترك

 (645) (1.671) حصة من خسائر الدخل الشامل األخرى لمشركات الزميمة
 -- (16.713) أرباح محققة من االستثمارات المتاحة لمبيع

 17.361 71.121 من االستثمارات المتاحة لمبيع أرباح غير محققة
 (55.813) 112.726 بنود الدخل / )خسائر( الشامل أخرى لمسنة

   
 3.411.813 3.524.235 إجمالي الدخل الشامل لمسنة

   
   عائد إلى:

 3.165.831 3.516.563 المساىمين بالشركة
 14.988 15.453 حقوق األقمية غير المسيطرة

 3.524.235 3.411.813 



 (ش.م.ق) القطرية الكهرباء والماء شركة

 بيان التغيرات في حقوق المساىمين الموحد

 3131ديسمبر  13 لمسنة المنتيية في

 الموحدة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية
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  حقوق الممكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 رأس المال 
اإلحتياطي 
 القانوني

اإلحتياطي    
 العام

األرباح      
 المدورة

إحتياطي التحوط 
 لمتدفق النقدي

 إحتياطي 
 اإلجمالي القيمة العادلة

حقوق األقمية 
 الغير مسيطرة

إجمالي حقوق 
 المساهمين

 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 
          

 1.337.681 399.167 1.138.136 396.654 (1.333.371) 3.113.198 1.343.814 511.111 3.111.111 )كما تم إظياره سابقًا( 3133يناير  3الرصيد في 
 3.458.744 -- 3.458.744 -- 3.154.131 314.434 -- -- -- (1)إيضاح رقم  تعديالت

 4.686.437 399.167 4.487.161 396.654 (3.857.951) 3.416.533 1.343.814 511.111 3.111.111 )معدلة( 3133يناير  3الرصيد في 
 3.456.613 34.771 3.413.839 -- -- 3.413.839 -- -- -- صافي ربح السنة

 (55.813) 31.335 (66.136) 17.361 (311.376) -- -- -- -- الدخل الشامل األخرى
 (668.951) (38.951) (651.111) -- -- (651.111) -- -- --   3133أرباح موزعة مدفوعة لسنة 

مساىمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية 
 (16.314) -- (16.314) -- -- (16.314) -- -- -- (39)إيضاح رقم  3133والرياضية لسنة 

 5.183.373 335.413 5.366.769 311.834 (3.963.336) 3.353.347 1.343.814 511.111 3.111.111 )معدلة( 3133ديسمبر  13الرصيد في 
 
 



 (ش.م.ق) القطرية الكهرباء والماء شركة

 بيان التغيرات في حقوق المساىمين الموحد

 3131ديسمبر  13 لمسنة المنتيية في

 الموحدة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية
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  حقوق الممكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 رأس المال 
اإلحتياطي 
 القانوني

اإلحتياطي    
 العام

     األرباح 
 المدورة

إحتياطي التحوط 
 لمتدفق النقدي

 إحتياطي 
 اإلجمالي القيمة العادلة

حقوق األقمية 
 الغير مسيطرة

حقوق  إجمالي
 المساهمين

 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 
          

 5.183.373 335.413 5.366.769 311.834 (3.963.336) 3.353.347 1.343.814 511.111 3.111.111 )معدلة( 3131يناير  3الرصيد في 
 3.433.519 37.466 3.184.141 -- -- 3.184.141 -- -- -- صافي ربح السنة

 114.948 31.316 134.743 53.343 371.613 -- -- -- -- الدخل الشامل األخرى
 (751.138) (31.138) (711.111) -- -- (711.111) -- -- --   3133أرباح موزعة مدفوعة لسنة 

مساىمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية 
 (14.751) -- (14.751) -- -- (14.751) -- -- -- (39)إيضاح رقم  3131والرياضية لسنة 

 4.121.331 337.524 4.331.612 362.733 (3.465.333) 3.553.321 1.323.612 311.111 3.111.111 3131ديسمبر  13الرصيد في 



 (ش.م.ق) القطرية الكهرباء والماء شركة

 بيان التدفقات النقدية الموحدة

 3131ديسمبر  13 لمسنة المنتيية في

 الموحدة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية
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  3131 

 
3133 
 )معدلة(

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  
    

    األنشطة التشغيمية
 3.456.613 3.233.317  صافي ربح السنة 

    تعديالت:
 (5.464) (36.771)  حصة من أرباح شركات زميمة

 (111.433) (156.622)  حصة من أرباح شركات المشروع المشترك
 466.651 233.313  إستيالك

 5.971 3.751  الممموسةإطفاء األصول غير 
 (51.991) 4.127  مخصص/ )عكس(  مكافأة نياية الخدمة لمموظفين

 39.114 31.645  مخصص لمبضاعة بطيئة الحركة
 (36.983) (33.273)  إيرادات من أرباح موزعة

 393.611 356.373  تكاليف التمويل
 (6.793) (4.573)  إيرادات مؤجمة محققة

 (15.166) (31.211)  إيرادات فوائد
 118 (33)  من بيع عقارات ومصانع ومعدات خسارة( / ربح)

 -- (21.453)  ربح من بيع إستثمارات متاحة لمبيع
 39.513 3.121  تعديل عمى من عقارات ومصانع ومعدات 

  3.367.336 3.733.353 
    التغيرات في راس المال العامل:
 49.837 (33.764)  مقدماً ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة 

 (355.133) 53.311  البضاعة
 333.943 74.426  إيجارات تمويمية مدينة
 (149.114) (337.337)  ذمم دائنة ومستحقات

 3.171.684 3.333.662  النقد الناتج من األنشطة التشغيمية
 (393.611) (356.373)  تكاليف تمويل مدفوعة
 (3.463) (3.252)  لمموظفين المدفوعةمكافأة نياية الخدمة 

 3.375.593 3.123.333  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيمية
 
 
 
 



 (ش.م.ق) القطرية الكهرباء والماء شركة

 بيان التدفقات النقدية الموحدة

 3131ديسمبر  13 لمسنة المنتيية في

 الموحدة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية
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 إيضاحات
3131 
 

3133 
 )معدلة(

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  
    األنشطة االستثمارية

 (77.337) (541.344)  شراء عقارات ومصانع ومعدات
 556 31  ومصانع ومعدات المتحصل من بيع عقارات

 -- 43.136  المتحصل من بيع إستثمارات متاحة لمبيع
 36.983 33.273  حصص من أرباح موزعة من استثمارات أخرى

 31.368 6.554  حصص من أرباح موزعة مستممة من شركات زميمة
 367.333 116.113  شركات المشروع المشترك مستممة من حصص من أرباح موزعة 

 (6.861) --  استثمارات متاحة لمبيع شراء
 865 (7.413)  صافي الحركة في موجودات غير متداولة أخرى

 (339.131) 3.213  اإلستحواذ عمى شركات زميمة 
 -- (337.111)  عمى شركات المشروع المشترك إضافات

 15.166 31.211  فوائد مستممة
 37.764 (343.356)  األنشطة االستثمارية ( / الناتج منالمستخدم في)صافي النقد 

     
    األنشطة التمويمية

 (651.111) (511.111)  أرباح موزعة 
 (38.951) (31.136)  أرباح موزعة مدفوعة لحصص األقمية الغير مسيطرة

 -- 377.562  المسحوب من قروض وتسييالت تحمل فوائد 
 44.973 363.531  سداد قروض من مشروع مشترك

 (335.973) (333.753)  سداد قروض ألجل أخرى
 (311.156) (3.127.157)  سداد قروض وتسييالت تحمل فوائد

 (981.119) (3.524.663)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويمية
    

 331.147 (741.723)  في النقد وشبه النقدالزيادة )النقص( / صافي 
 3.469.468 3.467.333  بداية السنة النقد وشبو النقد في

 3.689.535 3.533.351 8 النقد وشبه النقد في نهاية السنة
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 معمومات ونشاط الشركة .3

مارس  36ىي شركة مساىمة قطرية عامة أسست في قطر بتاريخ  ) "الشركة" ( والماء القطرية )ش.م.ق(إن شركة الكيرباء 
. يقع مقرىا المسجل في بناية شركة قطر لمصناعات التحويمية بمنطقة الخميج الغربي شارع الكورنيش وعنوان صندوق 3993

ديسمبر  13لمشركة كما في ولمسنة المالية المنتيية في قطر. البيانات المالية الموحدة  -الدوحة  33146البريد ىو ص.ب 
بيانات الشركة وشركاتيا التابعة )يشار إلييا جميعًا بـ "المجموعة"(. إن النشاط األساسي لممجموعة ىو إنتاج  تتضمن 3131

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

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

 نسبة الممكية بمد التأسيس  
    

 %311 قطر شركة تابعة شركة رأس لفان لمتشغيل )ذ.م.م( -
 %81 قطر شركة تابعة شركة رأس لفان لمطاقة )ش.م.ق( -

 
الشركة من األرباح وبنود الدخل الشامل األخرى لشركات المشروع المشترك وحدة حصة مكما وتتضمن البيانات المالية ال

 والشركات الزميمة أدناه بإستخدام طريقة الممكية:
 نسبة الممكية بمد التأسيس  
 %55 قطر مشروع مشترك شركة قطر لمطاقة )ش.م.ق( -
 %41 قطر مشروع مشترك شركة مسيعيد لمطاقة المحدودة -
 %45 قطر مشروع مشترك لمطاقة المحدودةشركة رأس قرطاس  -
 %61 قطر مشروع مشترك شركة نبراس لمطاقة )ش.م.ق( -
- AES 18,89 جزيرة كايمان شركة زميمة الواحة المحدودة% 
 %35 ُعمان شركة زميمة شركة فينيكس لمطاقة  -
 %35 ُعمان شركة زميمة شركة فينيكس لمصيانة والعمميات  -

 فبراير 5من قبل مجمس اإلدارة في  3131ديسمبر  13 فيلمسنة المالية المنتيية  المالية الموحدةتم إعتماد ىذه البيانات 
3134. 

، أبرمت الشركة اتفاقية مع حكومة دولة قطر )الحكومة( لشراء محطة توليد الطاقة في رأس أبو فنطاس 3998خالل فبراير 
وىو التاريخ  3999، ولكن بدأ تنفيذىا في أبريل  3999أكتوبر  31"ب" )رأف ب(. تم توقيع االتفاقية من قبل الطرفين في 

دارة المحطة إلى الشركة حسبما نصت عميو االتفاقية.  الذي تم فيو تحويل عمميات وا 
، أبرمت الشركة إتفاقية شراء الطاقة مع المؤسسة العامة القطرية لمكيرباء والماء "كيرماء" لتزويد الطاقة 3113خالل أبريل 

 .3113أغسطس  39( والتي بدأ تشغيميا بتاريخ 3" )رأف ب/3ية من محطة راس أبو فنطاس "ب/الكيربائ
مميون ريـال قطري، وتم توقيع اتفاقية شراء  611، قامت الشركة بشراء المحطات التالية من كيرماء بمبمغ 3111خالل يناير 

 :الطاقة والماء مع كيرماء لتزويد الطاقة والماء من المحطات التالية
 محطة رأس أبو فنطاس " أ " )رأف "أ"( -
 الوجبة -
 السيمية -
 جنوب الدوحة  -
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 معمومات ونشاط الشركة )تتمة( .3

، قامت الشركة بشراء محطة دخان لتحمية المياه التابعة لقطر لمبترول مقابل مبمغ إجمالي قدره 3111كذلك خالل يناير 
أبرمت الشركة ايضًا االتفاقيات التالية مع قطر لمبترول تتعمق بمحطة مميون ريـال قطري. بعد إبرام اتفاقية الشراء  73,66

 دخان لتحمية المياه:

 إتفاقية تأجير األرض -
 إتفاقية شراء ماء -
 إتفاقية لتزويد بالوقود -

في مشروع مشترك مع شركتي انترناشونال باور )بي.ال.سي( وشيوبو لمطاقة الكيربائية من  3114دخمت الشركة في عام 
وع رأس لفان ب لمحطة الكيرباء والماء المتكاممة. تم تأسيس شركة بإدارة مشتركة تحت اسم قطر لمطاقة )ش.م.ق( أجل مشر 
 لتنفيذ ىذا المشروع. فيما يمي نسب الممكية في شركة المشروع المشترك: 3115في يناير 

 %55 شركة الكيرباء والماء القطرية -
 %41 انترناشونال باور )بي.ال.سي( -
 %5 الكيربائية شيوبو لمطاقةشركة  -

دخمت الشركة في اتفاقية شراء كيرباء وماء مع )كيرماء( لتزويد الكيرباء والماء من محطة رأس أبو  3115خالل أكتوبر 
( التابعة لمشركة. الحقًا وبعد إبرام اتفاقية الشراء دخمت الشركة في عقد أعمال ىندسية وتوريد وبناء 3)رأف ب/ 3فنطاس ب/
جنرال اليكتريك انترناشونال المسجمة بموجب قوانين والية ديالور األمريكية وشركة فيزيا ايتاليمبيانتي )اس بي ايو(  مع شركة

 (.3وىي شركة مسجمة في إيطاليا، لتنفيذ مشروع )راف ب/
 

مسيعيد لمطاقة. تم ، دخمت الشركة في مشروع مشترك مع ماروبيني كوربوريشن وقطر لمبترول ، لمشروع 3116خالل ديسمبر 
لتنفيذ ىذا المشروع.  3117يناير  35تأسيس الشركة تحت إدارة مشتركة باسم شركة مسيعيد لمطاقة المحدودة )ش.م.ق( في 

بعد قبول شركة شيوبو لمطاقة الكيربائية كمساىم. فيما يمي نسب الممكية في المشروع  3119تم تعديل االتفاقية في مايو 
 المشترك:

 %41 اء والماء القطرية )ش.م.ق(شركة الكيرب -
 %11 ماروبيني كوربوريشن -
 %31 قطر لمبترول -
 %31 شيوبو إليكتريك باور كومباني -

)رأف  3، دخمت الشركة في اتفاقية لشراء الماء مع )كيرماء( لتوفير ماء من محطة رأس أبو فنطاس أ/3117خالل مايو 
تفاقية الشراء دخمت الشركة أيضًا في عقد أعمال ىندسية وتوريد وتشييد ( )توسعة لرأس أبو فنطاس أ(. الحقًا وبعد إبرام ا3أ/

 .3مع شركة فيزيا ايتاليمبيانتي )اس بي ايو( المسجمة في إيطاليا ، لتنفيذ مشروع رأس أبو فنطاس أ/

رأس  القابضة وقطر لمبترول، لمشروع -، دخمت الشركة في مشروع مشترك مع شركة رأس لفان لمطاقة 3118خالل مارس 
، تم تأسيس شركة تحت إدارة مشتركة باسم رأس قرطاس لمطاقة لتنفيذ المشروع. فيما يمي 3118مارس  35لفان )ج(. وفي 

 نسب الممكية في المشروع المشترك:

 %45 شركة الكيرباء والماء القطرية )ش.م.ق( -
 %41 القابضة -شركة رأس لفان لمطاقة  -
 %35 قطر لمبترول -
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 الشركة )تتمة(معمومات ونشاط  .3

لتأسيس شركة ة ضالقاب لمبترول وشركة قطرالعالمية )المحدودة( مع شركة قطر  إتفاقية شراكة، دخمت الشركة في 3131 عام خالل
ومرافق تتعمق بتحديد مصادر الوقود ، الماءواإلستحواذ عمى مشاريع الطاقة و متطوير ل وذلك مشروع مشترك تحت إسم نبراس لمطاقة

من عام   األولفي الربع  مطاقة تحت قيد التأسيس ومن المتوقع أن تبدأ نشاطاتيالشركة نبراس إن  وتفريغو خارج قطر.وتحميمو 
تنتظر حساب محدد في بنك قطر الوطني و  المشروع المشترك في فيحصتيا  أودعت الشركة ،3131ديسمبر   13.  كما في3134

  مشروع المشترك: الفيما يمي نسبة الممكية في . الموافقة النيائية من وزارة األعمال والتجارة

 %61 شركة الكيرباء والماء القطرية )ش.م.ق( -

 %31 العالمية المحدودة قطر لمبترول -

 %31 شركة قطر القابضة -

 التغيير في السياسة المحاسبية  3.3

المشروع المشترك من طريقة التوحيد ، قامت الشركة بتغيير سياستيا المحاسبية لالستثمار في شركات 3131يناير  3بدءًا من 
 ."( "ترتيبات تعاقدية33النسبي إلى طريقة الممكية كما ىو مطموب وفقًا لممعيار الدولي لمتقارير المالية الجديد رقم )

 االتفاقية مع المؤسسة العامة القطرية لمكهرباء والماء )كهرماء( لإلستحواذ عمى المحطات .3

 ( أعاله وذلك لإلستحواذ عمى المحطات التالية:3كما ىو موضح في إيضاح رقم ) أبرمت الشركة مع كيرماء ، ، 3111خالل 

 محطة رأس أبو فنطاس " أ " -

 الوجبة -

 السيمية -

 جنوب الدوحة -

مرسوم من االتفاقية عمى أن االتفاقية مشروطة ومن ضمن الشروط أنو يسري مفعول االتفاقية ما لم يصدر  6تتضمن المادة 
من االتفاقية  6/3أميري ساري المفعول يمنح الشركة امتيازًا الستخدام األرض التي تقع عمييا المحطات. كما تنص المادة 

تجتمع األطراف لممناقشة واالتفاق عمى حمول وأن يتم  3111يونيو  3المذكورة عمى أنو في حالة عدم صدور المرسوم حتى 
 مدى الالزم الذي يعكس الحل المطموب.تعديل االتفاقية المذكورة إلى ال

من إجمالي إيرادات  %34،93لم تحصل الشركة عمى المرسوم األميري. تمثل اإليرادات من ىذه المحطات  نياية الفترةكما في 
بإستثناء الوجبة المحتفظ بيا برسم البيع كما ىو مبين  (%31،75: 3133) 3131ديسمبر  13المجموعة لمسنة المنتيية في 

. لم يدخل أي تعديل عمى االتفاقية المذكورة أعاله حيث يواصل الطرفان التفاوض وىما واثقان مـن الحصـول (3)إيضاح  في
 عمى المرسوم األميري خالل الفترة المطموبة.
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 تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة .1

صدار جديد تعديالت   3,1   الدولية لمتقارير المالية التي لها تأثير عمى البيانات الماليةعمى المعايير وا 
، كانت المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية سارية المفعول الموحدة في تاريخ إعداد ىذه البيانات المالية

 لمسنة الحالية:

 المعايير الجديدة
 .3131يناير  3من أو بعد ساري المفعول لمفترات المالية التي تبدأ 

 ( البيانات المالية الموحدة ". 31المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم " ) 
 ( ترتيبات تعاقدية ". 33المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم " ) 
 ( إفصاح الحصص في الشركات األخرى ". 33المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم " ) 
  ( "قياس القيمة العادلة".31لمتقارير المالية رقم )المعيار الدولي 

 المعايير المعّدلة
 .3133يوليو  3سارية المفعول لمفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ( عرض البيانات المالية " 3معيار المحاسبة الدولي رقم " )الربح أو تعديالت إلدخال مصطمحات جديدة لبيان  -( )المعّدل
 الدخل الشامل األخرى.وبنود  الخسارة

 .3131يناير  3ساري المفعول لمفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
 ( تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لممرة األولى ".  تعديالت 3المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم " )المعّدل( )

أ( من  31( والفقرة )9( والمعيار الدولي لمتقارير المالية رقم )19رقم )لمسماح بالتطبيق المستقبمي لمعيار المحاسبة الدولي 
 ( لمقروض الحكومية المعمقة بتاريخ اإلنتقال إلى المعايير الدولية لمتقارير المالية.31معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( األدوات المالية : اإلفصاحات7المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم" )تعديالت تحسن عممية عرض األصول  -" ( )المعّدل
 المالية واإللتزامات المالية.

 ( منافع الموظفين" 39معيار المحاسبة الدولي رقم" )معيار معدل ناتج من منافع ما بعد التوظيف ومشاريع  -( )المعّدل
 إنياء المنافع.

 ( 37معيار المحاسبة الدولي رقم) )مع إمكانية التطبيق المبكر( تم إعادة والمنفصمةيانات المالية الموحدة "الب )المعدل( "
 ( "البيانات المالية المنفصمة".37إصداره كاآلتي: معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( تم إعادة إصداره كاآلتي: 38معيار المحاسبة الدولي رقم )( "اإلستثمارات في شركات زميمة" )مع إمكانية التطبيق المبكر
 ( "اإلستثمار في شركة زميمة والمشاريع المشتركة".38رقم ) معيار المحاسبة الدولي

 ( تعديالت عمى المعايير الدولية لمتقارير المالية رقم  33و  33و  31المعايير الدولية لمتقارير المالية رقم )*تعديالت( )
 ممعايير.  ( بعد إصدار ىذه المعايير وذلك لتوضيح بعض التوجييات عند التطبيق المبدئي ل33و  33و  31)

  تعديالت إلصدار توضيحات عمى  3133 – 3119التحسينات السنوية عمى دورة المعايير الدولية لمتقارير المالية :
و  36و  3( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )3المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ) –خمسة معايير دولية لمتقارير المالية 

 (.  14و  13
فصاحات متضمنة  3133في مايو   * ، تم إصدار خمسة معايير لتوحيد البيانات واإلتفاقيات المشتركة والشركات الزميمة وا 

( 3133( )كما ىو معّدل في 37(  ومعايير محاسبية دولية رقم )33و  33و  31المعايير الدولية لمتقارير المالية رقم )
يناير  3ون قيد التنفيذ لمفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد (. تمك الخمسة معايير تك3133( )كما ىو معّدل في 38ورقم )
( بعد إصدار ىذه المعايير 33و  33و  31. كما تم عمل تعديالت عمى المعايير الدولية لمتقارير المالية رقم )3131

 .وذلك لتوضيح بعض التوجييات عند التطبيق المبدئي لممعايير
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 المالية الجديدة والمعدلة )تتمة(تطبيق المعايير الدولية لمتقارير  .1

صدار جديد عمى المعايير الدولية لمتقارير المالية التي لها تأثير عمى البيانات المالية )تتمة(  3,1  تعديالت وا 

 التفسيرات الجديدة
 .3131يناير  3سارية المفعول لمفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  (  "تكاليف الفصل في عممية إنتاج المعادن".31لمتقارير المالية رقم )تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 
 (33لمتقارير المالية رقم ) المعيار الدوليأثر تطبيق 

اإلدارة بمراجعة وتغير تصنيفات إستثمارات المجموعة في إتفاقات الشركة وفقًا لمتطمبات المعيار الدولي لتقارير المالية قامت 
شركة مسيعيد لمطاقة لمطاقة )المحدودة( و  قرطاسكة رأس اإلدارة أن إستثمارات المجموعة في شر (. وعميو قررت 33رقم )

معيار المحاسبي موالذي تم تصنيفيم كمنشأة تحت سيطرة مشتركة ولذلك وفقًا ل المساىمة القطرية المحدودة وشركة قطر لمطاقة
وفقًا ن يتم تصنيفيم كشركات المشروع المشترك بأطريقة توحيد البيانات المالية  تم محاسبتيا بإستخدام( والتي 13الدولي رقم )

ستخدام طريقة الممكية. تم تطبيق التغيرات المحاسبية إلستثمارات إ( ويتم محاسبتيم ب33لممعيار الدولي لتقارير المالية رقم )
وشركة قطر لمطاقة شركة مساىمة قطرية  لمحدودةالمجموعة في شركة رأس قرطاس لمطاقة المحدودة وشركة مسيعيد لمطاقة ا

حاسبية لتعكس التغيرات الم 3133 أرقام سنة (. تم تعديل33المالية رقم ) لمتقاريربالمعيار الدولي  لألحكام المتعمقةوفقُا 
 ه. لشركات المذكورة أعالإلستثمارات المجموعة في ا

وذلك لغرض تطبيق طريقة الممكية عن طريق تحديد مجموع القيمة الدفترية  3133يناير  3تم تحديد اإلستثمار األولي كما في 
وأيضًا قامت الشركة  في السابق. )الجدول أدناه يبين ذلك(. بتوحيد بياناتيا الماليةلألصول واإللتزامات والتي قامت المجموعة 

 وقررت عدم وجود خسائر تدني في القيمة. 3133يناير  3تدني في قيمة اإلستثمار األولي كما في بتقييم فيما إذا كان ىنالك 

 (33تطبيق المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ) بعدتأثير عمى الربح / )الخسارة( لمفترة المالية ال 3133
  ألف ريـال قطري

  

  المبيعاتانخفاض في  3.676.331
 المبيعاتانخفاض في تكاليف  (833.833)
 العمومية واإلدارية انخفاض في المصاريف (35.446)
 انخفاض في تكاليف تمويل (519.193)
 زيادة في حصة من أرباح شركات زميمة وشركات المشروع المشترك (111.433)

  إيرادات أخرىانخفاض في  36.113
 الخسارةالربح أو ( في إجمالي نقصزيادة / ) (4.559)

 
 (33التأثير عمى التدفقات النقدية لمفترة المالية بعد تطبيق المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم )

3133 
تعديالت معيار رقم 

(33)  
  ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري

   

 األنشطة التشغيميةالنقدي المستخدم في صافي التدفق  (169.176) (169.176)
 صافي التدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية 368.733 368.733
 صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويمية 374.739 374.739

   المستخدم صافي التدفق النقدي (35.635) (35.635)
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 تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة( .1

صدار جديد عمى المعايير   3,1  الدولية لمتقارير المالية التي لها تأثير عمى البيانات المالية )تتمة(تعديالت وا 

 ( )تتمة(33أثر تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية رقم )

تحت تطبيق المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم  3133يناير  3تأثير عمى الموجودات، والطموبات، وحقوق المساىمين كما في 
(33) 

 :3133 ديسمبر 13تعديالت  -3
 3133  3133 

 )معدلة( )تعديالت( (سابقاً  إظيارىاكما تم ) 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
    

 3.469.468 (551.354) 1.133.633 أرصدة لدى البنوك والنقد
 633.365 (579.151) 3.313.138 ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 313.719 (71.348) 115.887 بضاعة 
 333.941 (153.497) 465.417 إيجارات تمويمية مدينة
 1.417.433 (3.557.853) 4.995.364 الموجودات المتداولة

    
 5.388.111 (76.113) 5.364.113 عقارات ومصانع ومعدات
 317.461 -- 317.461 موجودات غير ممموسة 

 913 -- 913 إستثمارات في شركات زميمة
 341.195 341.195 -- مدين من شركة المشروع المشترك قرض

 181.115 -- 181.115 إستثمارات متاحة لمبيع
 343.535 343.535 -- استثمارات في شركات المشروع المشترك

 3.119.581 (9.617.573) 33.647.355 إيجارات تمويمية مدينة
 36.675 -- 36.675 موجودات غير متداولة أخرى

 11.831 -- 11.831 شيرة
 8.338.733 (9.338.681) 37.447.414 الموجودات غير المتداولة

    
 3.381.159 (631.357) 3.791.536 ذمم دائنة ومستحقات

 313.711 (334.476) 146.376 قروض وتسييالت تحمل فوائد
 335.973 -- 335.973 قروض ألجل أخرى

 154.783 (3.877.918) 1.313.689 مشتقات مالية
 6.793 -- 6.793 إيرادات مؤجمة

 3.899.614 (1.615.543) 5.515.345 المطموبات المتداولة
    

 4.735.166 (8.616.835) 31.163.893 قروض وتسييالت تحمل فوائد
 335.973 -- 335.973 قروض ألجل أخرى

 37.368 -- 37.368 إيرادات مؤجمة
 93.897 (3.931) 94.831 مكافآت نياية الخدمة لمموظفين

 5.171.313 (8.619.718) 31.719.841 المطموبات غير المتداولة
 4.686.437 3.458.744 1.337.681 صافي الموجودات / حقوق المساهمين 
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 تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة( .1

صدار جديد عمى المعايير الدولية   3,1  لمتقارير المالية التي لها تأثير عمى البيانات المالية )تتمة(تعديالت وا 

 ( )تتمة(33أثر تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية رقم )

تحت تطبيق المعيار الدولي لمتقارير المالية  3133ديسمبر  13تأثير عمى الموجودات، والطموبات، وحقوق المساىمين كما في 
 (33رقم )

 3133ديسمبر 13تعديالت  -3
 3133 3133 3133 3133 
 )معدلة(  )تعديالت( )تعديالت( (سابقاً  إظيارىاكما تم ) 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
     

 3.467.333 (35.635) (551.354) 1.368.394 أرصدة لدى البنوك والنقد
 353.226 311.193 (579.151) 3.153.331 ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 146.534 (35.357) (71.348) 467.163 بضاعة 
 74.426 (65.819) (153.497) 534.954 إيجارات تمويمية مدينة
 37.624 -- -- 39.846 موجودات متاحة لمبيع
 1.535.331 (36.311) (3.557.853) 5.113.365 الموجودات المتداولة

     

 2.526.334 1.983 (76.113) 4.831.116 ومصانع ومعداتعقارات 
 313.273 -- -- 313.493 موجودات غير ممموسة 

 332.374 -- -- 334.596 إستثمارات في شركات زميمة
 376.232 (44.973) 341.196 -- قرض مدين من شركة المشروع المشترك

 232.136 -- -- 434.158 إستثمارات متاحة لمبيع
 325.374 5.673 343.535 -- استثمارات في شركات المشروع المشترك

 3.733.712 339.634 (9.617.573) 33.431.893 إيجارات تمويمية مدينة
 33.631 -- -- 35.831 موجودات غير متداولة أخرى

 11.631 -- -- 11.831 شيرة
 5.571.657 94.395 (9.338.681) 36.938.367 الموجودات غير المتداولة

     

 645.237 333.171 (631.357) 3.169.341 ذمم دائنة ومستحقات
 3.137.333 (38.159) (334.476) 3.473.786 قروض وتسييالت تحمل فوائد

 333.753 -- -- 335.973 قروض ألجل أخرى
 367.246 (39.713) (3.877.918) 1.397.318 مشتقات مالية
 4.573 -- -- 6.793 إيرادات مؤجمة

 3.436.723 51.583 (1.615.543) 6.371.913 المطموبات المتداولة
     

 1.172.337 357.836 (8.616.835) 33.871.368 قروض وتسييالت تحمل فوائد
 311.111 -- -- 311.111 قروض ألجل أخرى

 31.153 -- -- 31.175 إيرادات مؤجمة
 13.223 (847) (3.931) 19.315 مكافآت نياية الخدمة لمموظفين

 1.327.757 356.969 (8.619.718) 33.113.748 المطموبات غير المتداولة
     

 3.163.353 (313.456) 3.458.744 4.155.881 حقوق المساهمين / صافي الموجودات



 (ش.م.ق) القطرية الكهرباء والماء شركة

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 3131ديسمبر  13 لمسنة المنتيية في

- 36 - 

 
 تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة( .1
 

 )التطبيق المسبق مسموح( المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول المعايير الدولية لمتقارير  3,1

 لم تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول التالية:

 المعايير الجديدة

 .3137يناير  3سارية المفعول لمفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( األدوات المالية.9المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم" )  

 المعدلةالمعايير 

 .3134يناير  3سارية المفعول لمفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( األدوات المالية : العرض 13معيار المحاسبة الدولي رقم" )بتسوية تعديالت لتوضيح التطبيقات المتعمقة  –( )المعّدل

  المتطمبات.
 ( تعديالت لتقديم إستثناءات 37( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )33و  31المعايير الدولية لمتقارير المالية رقم : )المعّدل( )

  من المتطمبات لتوحيد اإلستثمار من الشركات التابعة .
 ( تعديالت ناتجة من إيضاح 16معيار المحاسبة الدولي رقم : )المبالغ المحصمة لمموجودات غير المالية.( )المعّدل  
 ( األدوات المالية : اإلعتراف والقياس لتوضيح 19( )المعّدل( تعديل معيار المحاسبة رقم )19معيار المحاسبة الدولي رقم )

  أنو ال توجد حاجة إليقاف حسابات التحوط إذا كانت مشتقات التحوط مستبدلة ، وذلك عند إستيفاء معايير معينة.

 .3137يناير  3سارية المفعول لمفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( إيضاح األدوات المالية 7المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم )تعديالت تتطمب إفصاحات حول التطبيق  -( )المعّدل"

 (".9األولي لممعيار الدولي لمتقارير المالية رقم )

 .3134يناير  3تبدأ في أو بعد  سارية المفعول لمفترات المالية التي
 ( تعديل لتوضيح المتطمبات المتعمقة في كيفية ربط المساىمات من الموظفين 39معيار المحاسبة الدولي رقم : )المعّدل( )

 أو األطراف األخرى إلى فترة الخدمة المرتبطة بيا.
  تعديالت إلصدار توضيحات عمى المعايير  3133 – 3131تحسينات سنوية عمى دورة المعايير الدولية لمتقارير المالية :

 (.34و  18و  36( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )31و  8و  1و  3الدولية لمتقارير المالية رقم )
  تعديالت إلصدار توضيحات عمى المعايير  3131 – 3133تحسينات سنوية عمى دورة المعايير الدولية لمتقارير المالية :

 (.41( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )31و  1و  3مالية رقم )الدولية لمتقارير ال

 التفسيرات الجديدة

 .3134يناير  3سارية المفعول لمفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( الضرائب".33تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية لمتقارير المالية رقم"  ) 

الموحدة تتوقع اإلدارة أن تطبيق ىذه المعايير والتفسيرات في الفترات الالحقة لن يكون لو تأثير جوىري عمى البيانات المالية 
 في فترة التطبيق المبدئي ، فيما عدا بعض التغيرات في العرض واإلفصاح. لممجموعة
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 أساس التوحيد  .2

       بـ "المجموعة"( كما في جميعاً  المالية لمشركة وشركتيا التابعة )يشار إلييمالبيانات عمى  البيانات المالية الموحدةتمثل 
 .3131ديسمبر  13

 يتحقق التحكم عندما يكون المستثمر:

 .لو الحق أو القدرة عمى فرض السيطرة عمى الشركة المستثمر بيا 
  في الشركة التابعة؛ و تدخميامتغيرة أو لدييا حقوق في ىذه العائدات الناشئة من  لعوائدأن تكون معرضة 
 .تممك القدرة عمى إستخدام سيطرتيا لمتأثر عمى تمك العائدات 

بإعادة تقييم ما إذا كانت تممك القدرة عمى التحكم في اإلستثمار والحقائق والظروف التي تشير إلى وجود تغيرات  الشركةتقوم 
 .في واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لمتحكم المبينة أعاله

نسبة أقل من األغمبية في حقوق التصويت في الشركة المستثمر بيا فإنيا تمتمك الحق أو القدرة عمى  الشركةعندما تمتمك 
عندما يكون حقوق التصويت كافية لتحقيق القدرة العممية عمى توجيو النشاط المتعمق  بيافرض السيطرة عمى الشركة المستثمر 
ة، تأخذ المجموعة بعين اإلعتبار كل الحقائق والظروف في تقييم ما إذا كان لممجموعة بالشركة المستمثر بيا بصفة أحادي

 حقوق تصويت في الشركة المستثمر بيا ينتج ليا تممك السيطرة ومنيا:

  المجموعة أو حاممي حقوق التصويت اآلخرين أو أطراف أخرى. التي تمتمكياحجم حقوق التصويت المحتممة 
  إتفاقيات تعاقدية؛ والحقوق الناشئة من أي 
  تمتمك أو ال تمتمك القدرة الحالية لتوجيو النشاطات المحتممة في الوقت  الشركةأي حقائق أو ظروف أخرى قد تشير أن

 الذي يجب فيو إتخاذ القرار ومتفقين أيضًا عمى أنماط التصويت في إجتماعات المساىمين السابقة.

قدرة كة األم القدرة عمى التحكم في الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد الشركة األم العندما تمتمك شر يتم توحيد الشركات التابعة 
يتم ، وتحديدًا الدخل والمصروفات لمشركة التابعة المستحوذ عمييا أو المباعة خالل السنة التابعة في الشركة عمى التحكم

السيطرة  الشركةوبنود الدخل الشامل األخرى الموحدة في تاريخ الذي إكتسبت فيو الموحد األرباح أو الخسائر  إدراجيا في بيان
 السيطرة عمى الشركة. الشركةحتى تاريخ فقدان 

غير المسيطرة.  يتم توزيع األرباح أو الخسائر وجميع عناصر بيان الدخل الشامل عمى مساىمي الشركة األم وحقوق األقمية
الشركات التابعة عمى مساىمي الشركة األم وحقوق األقمية غير المسيطرة حتى لو ترتب عمى  الدخل الناشئ من كما يتم توزيع

 ذالك عجز في رصيد حقوق األقمية غير المسيطرة.

 حين الضرورة، يتم تمرير تعديالت عمى القوائم المالية لمشركات التابعة حتى يتم توحيد السياسات المحاسبية لممجموعة.

التي تمت  التدفقات النقديةو مطموبات وحقوق الممكية واإليرادات والمصروفات الصول و ألالمتعمقة باالت يتم إلغاء جميع معام
 بين شركات المجموعة عند توحيد البيانات المالية 
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 عداد والسياسات المحاسبية الهامةأساس اإل .3

 أساس اإلعداد 
حيث تم قياسيا بالقيمة  ،األدوات الماليةو مشتقات الستثناء التاريخية، بإقًا لمبدأ التكمفة تم إعداد البيانات المالية الموحدة وف

. يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بالريـال القطري وتم تقريب كافة ، كما ىو موضح في السياسات المحاسبية أدناهالعادلة
 المبالغ إلى أقرب الف ريـال قطري إال في حالة اإلشارة إلى غير ذلك.

 التطبيقبيان 
لسنة  (5)تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لممعايير الدولية لمتقارير المالية ومتطمبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 

3113. 

 تحقق اإليرادات 
مكانية قياس اإليرادات بطريقة معتمدة. تدرج  يتم تحقق اإليرادات بقدر إحتمالية تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة وا 

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

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

 لمتعمقة باالتفاقية المعتمدة تحتسـب المبيعات من محطة )رأف ب( عمى أساس النظم المتفق عمييا بين كيرماء والشركة وا
 .3111يونيو  3 في

 /( عمى أساس جدول التعرفة المدرجة في اتفاقية شراء الطاقة مع كيرماء.3تحتسب المبيعات من )رأف ب 
  المبيعات من محطات )رأف أ( والسيميو وجنوب الدوحة وفقًا لشروط اتفاقية شراء الطاقة والماء مع كيرماء.تحتسب 
 /( وفقًا لشروط اتفاقية شراء الطاقة والماء مع كيرماء.3تحتسب المبيعات من محطات )رأف أ 
 ة مع قطر لمبترول.تحتسب المبيعات من محطة دخان لتحمية المياه وفقًا التفاقية شراء الماء الموقع 
 /( وفقًا لشروط اتفاقية شراء الطاقة والماء مع كيرماء.3تحتسب اإليرادات من محطة )رأف ب 

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

 تصادية إلى المجموعة وأنو يمكن قياس اإليرادات بصورة معتمدة(.اإلق

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

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

 القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد  
تتحقق القروض والتسييالت التي تحمل فوائد مبدئيا عمى اساس القيمة العادلة لممبالغ المقترضة ناقصًا التكاليف المباشرة 
المرتبطة بالمعاممة. يتم تقييم القروض والتسييالت بالتكمفة المطفأة بعد اإلعتراف المبدئي بإستخدام طريقة الفوائد الفعالة ويتم 

الموحد عمى مدى فترة اإلقتراض. تظير األقساط  الربح أو الخسارةالتكمفة ومبالغ السداد النيائية في بيان بين إدراج أية فروقات 
 المستحقة خالل سنة واحدة بالتكمفة المطفأة كمطموبات متداولة.

 الموحد عند إلغاء تحقق المطموبات. الربح أو الخسارةيتم إدراج األرباح والخسائر في بيان 
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 والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أسس اإلعداد  .3

 تكاليف االقتراض
تتم رسممة تكاليف االقتراض المتعمقة بشكل مباشر بشراء أو إنشاء أو إنتاج أحد الموجودات المؤىمة والتي قد تأخذ فترة زمنية 

 .صل جاىز لإلستخداملحين أن يصبح األ طويمة لتصبح جاىزة لالستخدام المتوقع أو لمبيع كجزء من تكمفة ىذه الموجودات

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

 والمصانع والمعداتالعقارات 
تدرج العقارات والمصانع والمعدات بسعر التكمفة بعد خصم االستيالك وأي انخفاض في القيمة. التكمفة تشمل المصاريف 
المرتبطة بشكل مباشر باإلستحواذ عمى الموجودات. تشمل تكمفة الموجودات المشيدة ذاتيًا تكمفة المواد والعمالة المباشرة 

 لمرتبطة بشكل مباشر بتحويل الموجودات لمييئة التي تتوافق مع الغرض المطموب منيا.والتكاليف األخرى ا

 تستيمك العقارات والمصانع والمعدات بطريقة القسط الثابت عمى مدى أعمارىا اإلنتاجية المتوقعة كالتالي :  
 مرافق اإلنتاج:

 سنة  37,75 رأس أبو فنطاس "ب" )رأف ب( -
 سنة  31 (3ب/" )رأف 3رأس أبو فنطاس "ب/ -
 سنة   33 رأس أبو فنطاس أ )رأف أ( -
 سنة  35 (3رأس أبو فنطاس أ )رأف أ/ -
 سنة    33 الوجبة -
 سنة 33 السيمية -
 سنة 33 جنوب الدوحة -
 سنة 35 محطة دخان لتحمية المياه -
 سنة 35 (3)رأف ب/ 3رأس أبو فنطاس  ب/ -
 سنوات  7 – 1 األثاث والتجييزات والمعدات المكتبية -
 سنوات 4 السيارات -
  سنوات 5 - 1 تكاليف الفحص "ج" -

يتم رسممة تكمفة قطع الغيار المبدئية المدرجة تحت قطع غيار رأسمالية والتي إستممت لغرض صيانة مولدات الغاز التوربينية 
( وتستيمك عمى مدة ساعات النار المحددة لمموجودات. ومن جانب آخر تستيمك قطع الغيار 3الثالثة في )رأف ب/

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

   3131تم إيقاف العمل في محطة الوجبة في عام. 

عنيا يعاد النظر في القيمة الدفترية لمعقارات والمصانع والمعدات لتحديد تدني القيمة عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية ينتج 
عدم إسترداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مؤشر كيذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعمى من القيمة الممكن استردادىا يتم 
تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادىا وىي قيمتيا العادلة ناقص تكاليف البيع أو قيمتيا قيد االستعمال أييما 

 أعمى.
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 والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أسس اإلعداد  .3

 العقارات والمصانع والمعدات )تتمة(
يتم رسممة المصاريف المستخدمة الستبدال أي جزء من العقارات والمصانع والمعدات والتي سبق أن تم إحتسابيا بصورة 

ى الالحقة فقط عندما تؤدي إلى زيادة منفصمة، وتشطب القيمة الدفترية لألجزاء التي يتم إستبداليا. تتم رسممة المصاريف األخر 
المنافع االقتصادية المستقبمية لمجزء المستبدل من العقارات والمصانع والمعدات. يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى في 

 الموحد في حال إستحقاق ىذه المصاريف.  الربح أو الخسارةبيان 

اإلنتاجية وطريقة اإلستيالك مع نياية كل سنة مالية ويتم تعديميا لمفترات يتم مراجعة القيم المتبقية لمموجودات واألعمار 
 الالحقة إذا لزم األمر.

يتم إلغاء اإلعتراف بأي بند من بنود العقارات والمصانع والمعدات عند إستبعاده أو عندما ال يتم توقع أية منافع إقتصادية 
الربح أو اح وخسائر ناتجة من إلغاء اإلعتراف بالموجودات في بيان مستقبمية من إستخدامو أو إستبعاده ، وتدرج أية أرب

 الموحد لمسنة التي يتم فييا إلغاء اإلعتراف بالبند. الخسارة

 تدني قيمة الموجودات غير المالية
د أي تقوم المجموعة بالتقييم في تاريخ كل مركز مالي لمتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال تدني قيمة أي موجودات. إذا وج

مؤشر كيذا، أو إذا كان ضروريًا إجراء اختبار سنوي لتحديد تدني قيمة أية موجودات ، تقوم المجموعة بعمل تقدير لممبمغ 
الممكن استرداده من الموجودات. المبمغ الممكن استرداده من أي موجودات ىو القيمة العادلة ألي موجودات ناقصًا تكاليف 

دام أييما أعمى، ويتم تحديده لكل موجودات بمفردىا، ما لم تكن الموجودات ال تنتج إيرادات البيع أو قيمتيا في حال االستخ
نقدية منفصمة بشكل كبير عن إيرادات موجودات أخرى أو مجموعة موجودات أخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألي 

تخفيضيا إلى القيمة الممكن استردادىا منيا.  موجودات عن المبمغ الممكن استرداده، تعتبر الموجودات متدنية القيمة ويتم
لقياس القيمة في حال االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبمية التقديرية إلى قيمتيا الحالية باستخدام نسبة خصم قبل 

ديد القيمة العادلة الضرائب تعكس تقديرات السوق الحالية لمقيمة الزمنية لمنقد والمخاطر الخاصة بالموجودات المعينة. لتح
ناقصًا تكاليف البيع، يؤخذ في اإلعتبار الصفقات التى تمت مؤخرًا بالسوق، إذا لم توجد صفقات كيذه يتم استخدام نموذج 
تقييم مالئم. وتعزز ىذه الحسابات بمضاعفات القيمة وأسعار األسيم المتداولة لمشركات التابعة أو مؤشرات أخرى لمقيمة 

 العادلة. 

لمجموعة بإحتساب تدني القيمة عمى أساس الموازنات والتوقعات التي أعدت بشكل منفصل لكل وحدة من وحدات النقد تقوم ا
التي تم توزيعيا لمموجودات الفردية ، وىذه الموازنات والتوقعات تغطي عادة فترة خمس سنوات. أما لمفترات األطول ، يتم 

 عمى التدفقات النقدية المستقبمية لممشروع بعد السنة الخامسة.إحتساب معّدل النمو عمى المدى الطويل ويطبق 

الموحد ضمن فئات المصاريف المناسبة لعمل  الربح أو الخسارةتدرج خسائر تدني قيمة العمميات المستمرة في بيان 
 الموجودات التي تدنت قيمتيا بما في ذلك تدني قيمة البضاعة. 

، يعاد التقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي لمتأكد من وجود أي مؤشر بأن خسائر تدني بالنسبة لمموجودات ، بإستثناء الشيرة 
القيمة المدرجة سابقًا لم تعد موجودة أو تكون قد نقصت. إذا وجد مؤشر كيذا ، تقوم المجموعة بعمل تقدير لممبمغ الممكن 

كان ىنالك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة استرداده. يتم عكس أي خسارة تدني في القيمة ومدرجة سابقًا فقط إذا 
الموجودات الممكن استردادىا منذ أن أدرجت آخر خسارة تدني في القيمة. إن مبدأ العكس محدود حيث أنو ال يمكن أن 

لم يتم إدراج أي تتجاوز القيمة الدفترية لألصل المبالغ الممكن إستردادىا أو التي كان يمكن تحديدىا بعد خصم االستيالك لو 
 الموحد. الربح أو الخسارةخسارة تدني في القيمة لمموجودات في السنوات السابقة. يتم عكس خسارة تدني القيمة ىذه في بيان 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 البيع برسمأصول محتفظ بها 
الدفترية سيتم بشكل رئيسي من  االبيع اذا كان استرداد قيمتي برسم متداولة كأصول محتفظ بياالالغير ل و يتم تصنيف األص

بيع األصل عالية و كان  اذا كانت احتمالية ال يتحقق ىذا الشرط إالٌ .المستمروليس من خالل االستعمال البيع عممية خالل 
تمتزم االدارة باتمام عممية بيع االصل خالل سنة من تاريخ تصنيفو كأصل محتفظ  .التو الحاليةحصل متاح لمبيع الفوري في األ
يجب  .أييما أقل ناقصًا تكمفة البيعو القيمة العادلة أالدفترية بالقيمة البيع  برسماالصل المحتفظ بو يتم قياس  البيع. برسمبو 

  .الحقة في فتراتو  كأصل محتفظ بو لمبيععند تصنيف االصل  دني القيمةتأثر  احتساب

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

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

 المستحوذ عمييا. يتم اإلعتراف بالتكاليف المتعمقة مباشرة باإلستحواذ ضمن األرباح والخسائر عند تحققيا.
ودات المستحوذ عمييا والمطموبات المفترضة عمى أساس القيمة العادلة، بإستثناء ما عند تاريخ اإلستحواذ يتم االعتراف بالموج

 يمي:
  الموجودات أو المطموبات الضريبية المؤجمة والموجودات والمطموبات المتعمقة بمكافآت الموظفين، حيث يتم قياسيا وفقا

 ( "مكافآت الموظفين" عمى التوالي.39ولي رقم )( "ضريبة الدخل" ومعيار المحاسبة الد33لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
  المطموبات أو أدوات حقوق المساىمين المالية المتصمة بترتيبات الدفع عمى مبدأ الحصة المشتركة لممستحوذ أو ترتيبات

لممعيار  الدفع عمى مبدأ الحصة المشتركة لمشركة إلستبدال ترتيبات الدفع عمى مبدأ الحصة المشتركة لممستحوذ وتقاس وفقاً 
 ( "الدفعات المستممة باألسيم" عند تاريخ اإلستحواذ.3الدولي لمتقارير المالية رقم )

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

يتم قياس الشيرة بالفائض من مجموع المقابل المالي المنقول وحقوق األقمية الغير مسيطرة في الشركة المستحوذ عمييا 
واجدىا(، عمى باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الممكية الممموكة في السابق في الشركة التابعة المستحوذ عمييا )في حالة ت

 صافي قيمة الموجودات المحدودة، والمطموبات المتوقعة في تاريخ اإلستحواذ.
يتم اإلعتراف فورًا بالفائض من تجاوز قيمة صافي الموجودات المحددة والمطموبات المتوقعة عمى مجموع المقابل المالي 

ضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الممكية الممموكة في المنقول وحقوق األقمية الغير مسيطرة في الشركة المستحوذ عمييا باإل
 السابق 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 
ال تصفية المجموعة إما بالقيمة العادلة أو عمى أساس حصة األقمية الغير مسيطرة من صافي موجودات المجموعة في ح

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

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

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

 لقياس )والتي ال تتعدى السنة من تاريخ اإلستحواذ( وذلك عن الوقائع والظروف الموجودة عند تاريخ اإلستحواذ.ا



 (ش.م.ق) القطرية الكهرباء والماء شركة

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 3131ديسمبر  13 لمسنة المنتيية في

- 33 - 

 
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 دمج األعمال  )تتمة(
تعديالت فترة القياس باإلعتماد يتم اإلحتساب الالحق لمتغير في القيمة العادلة لممقابل المالي المحتمل والتي ال تعتبر ضمن 

عمى تصنيف ىذا المقابل المالي المحتمل. ال يتم إعادة قياس المقابل المالي المحتمل في فترات الحقة والمصنف كحقوق 
، أما إذا صنف المقابل المالي المحتمل كموجودات أو مطموبات فيتم سوياتو الالحقة ضمن حقوق الممكيةممكية، كما تحسب ت

( في 17( أو المعيار رقم )19اسو الحقًا، وأي تغيير في قيمتو العادلة يتم إدراجو وفقًا لممعيار المحاسبي الدولي رقم )إعادة قي
 األرباح والخسائر.

، يعاد قياس الحصة الممموكة سابقًا بالقيمة العادلة عند تاريخ اإلستحواذ )وىو التاريخ عندما إذا تم دمج األعمال عمى مراحل
ركة السيطرة(، وأي ربح أو خسارة يعترف بو ضمن األرباح والخسائر. أما المبالغ الناتجة عن الحصص الممموكة تكتسب الش

سابقًا والتي سجمت كجزء من بنود الدخل الشاممة األخرى، فيعاد تصنيفيا في األرباح والخسائر في حالة استبعاد ىذه 
 الحصص. 

، فإن الشركة تقوم بتسجيل مبالغ مؤقتة لفترة المالية المتحقق بيا الدمجل نياية اإذا لم تكتمل عممية تسجيل دمج األعمال بحمو 
لمحسابات الغير مكتممة ويتم تعديل ىذه المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس )المذكورة أعاله( أو يتم اإلعتراف بموجودات 

الوقائع والظروف الموجودة عند تاريخ اإلستحواذ ومطموبات إضافية لتعكس المعمومات الجديدة التي تم الحصول عمييا عن 
 والتي قد تؤثر عمى المبالغ المعترف بيا في ذلك التاريخ.

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

 إذا وجدت.

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

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

لتخفيض القيمة الدفترية لمشيرة الموزعة عمى وحدات النقد ومن ثم لمموجودات األخرى لموحدات بشكل تناسبي عمى أساس 
الربح أو دني القيمة في قيمة الشيرة مباشرة في بيان القيمة الدفترية لكل أصل من أصول الوحدة. يتم اإلعتراف بخسارة ت

 الموحد. ال يتم في فترات الحقة عكس خسارة التدني في قيمة الشيرة التي تم اإلعتراف بيا. الخسارة

في حال إستبعاد وحدة نقدية منتجة معينة ، فإن قيمة الشيرة الموزعة عمى تمك الوحدة تدخل في تحديد الربح أو الخسارة من 
 إلستبعاد.ا

 المشروع المشتركشركات و زميمة  في شركات اإلستثمار
الشركة الزميمة ىي منشأة تمارس عمييا الشركة تأثيرًا جوىريًا بدون أن تكون تابعة ليا أو تمتمك حصة فييا كجزء من مشروع 
مشترك. ويتمثل التأثير الجوىري بالقدرة عمى المشاركة في القرارات المتعمقة بالسياسات المالية والتشغيمية لمشركة المستثمر فييا 

 طرة أو سيطرة مشتركة عمى ىذه السياسات. بدون أن تكون ىناك سي

يتم بموجبيا إنشاء إدارة  يةىي شركات تحت إدارة مشتركة حيث تكون لألطراف ترتيبات تعاقد شركات المشروع المشترك
قة عندما تكون اإلستراتيجيات المالية والقرارات التشغيمية المتعم والتي تتممشتركة عمى األنشطة االقتصادية ليذه الشركات 

 بأنشطة المشروع تتطمب موافقة باإلجماع من جميع األطراف.
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 والمشروع المشترك )تتمة(زميمة  في شركات اإلستثمار
وشركات المشروع المشترك بإستخدام طريقة حقوق الممكية وذلك من تاريخ تحقق  الزميمةتسجل الشركة حصتيا في الشركات 

 مفيوم اإلستثمار في شركة تابعة أو مشروع مشترك.

المشروع المشترك في ىذه البيانات المالية الموحدة وفقًا شركات أدرجت النتائج والموجودات والمطموبات لمشركات الزميمة و 
المشروع المشترك في بيان شركات لمبدأ حقوق الممكية، تدرج االستثمارات في الشركات الزميمة و لمبدأ حقوق الممكية. وفقًا 

 المركز المالي الموحد بالتكمفة وتعدل بعد ذلك لإلعتراف بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر أو أرباح الشركة الزميمة
المشروع شركات و  كة من خسائر الشركة الزميمةالشاممة األخرى. عندما تتجاوز حصة الشر  المشروع المشتركشركات و 

، فإن الشركة تتوقف عن اإلعتراف بحصتيا في مزيد من  المشروع المشتركشركات و  حصتيا في ىذه الشركة الزميمةالمشترك 
شركة الخسائر. يتم اإلعتراف بالخسائر اإلضافية فقط في حال تكبدت الشركة أي إلتزامات قانونية أو مدفوعات نيابة عن ال

 .المشروع المشتركشركات و  الزميمة

ما إذا كان ضروريا تسجيل أي خسارة في تدني القيمة الستثمار المجموعة في تقرر المجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق الممكية
، يتم إختبار كامل القيمة الدفترية لإلستثمار كأصل بغرض تدني القيمة من المشروع المشتركوشركات في شركاتيا الزميمة 

خالل مقارنة المبمغ القابل لإلسترداد )القيمة المستخدمة والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أييما أعمى( مع قيمتو الدفترية وأي 
 رية.خسارة معترف بيا ناتجة عن تدني القيمة تشكل جزءًا من قيمتيا الدفت

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

المشروع شركات القيمة العادلة بالموجودات والمطموبات واإللتزامات في الشركة الزميمة و  اإلعتراف بفائض حصة الشركة من
 المشترك بعد التقييم عمى تكمفة الشراء مباشرة في بيان األرباح والخسائر.

دراج أي إسشركات عندما تفقد المجموعة تأثيرىا عمى الشركة الزميمة و  تثمار المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقياس وا 
محتفظ بو بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ وتعتبر قيمتو العادلة عند اإلعتراف بو كأصل. يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية 

المشروع المشترك المتعمقة باإلستثمار المحتفظ بو وقيمتو العادلة، في األرباح أو الخسائر شركات السابقة لمشركة الزميمة و 
، باإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإحتساب جميع المبالغ التي المشروع المشتركشركات اد الشركة الزميمة و الناتجة عن إستبع

المشروع المشترك عمى األساس نفسة، شركات سبق اإلعتراف بيا ضمن بنود الدخل الشاممة األخرى المتعمقة بالشركة الزميمة و 
ترك بإستبعاد من الموجودات أو المطموبات ذات الصمة، لذلك، فإن أي المشروع المششركات في حال قامت الشركة الزميمة و 

المشروع المشترك، شركات ربح أو خسارة تم اإلعتراف بو مسبقًا ضمن بنود الدخل الشاممة األخرى من قبل الشركة الزميمة و 
المجموعة بإعادة تصنيف  سيتم إعادة تصنيفو كأرباح أو خسائر من إستبعاد الموجودات والمطموبات ذات الصمة، وتقوم

شركات األرباح والخسائر من حقوق المساىمين إلى األرباح والخسائر عندما تفقد تأثيرىا الجوىري عمى الشركة الزميمة و 
 المشروع المشترك.

المشروع الزميمة إلى إستثمارات في الشركة إستثماراتيا في الشركة  تتحولتستمر الشركة بإستخدام طريقة حقوق الممكية عندما 
المشترك أو تتحول إستثماراتيا في الشركة المشروع المشترك إلى إستثمارات في الشركة الزميمة. ال يوجد أي إعادة قياس لمقيمة 

 الممكية. طريقةحينما تتغير العادلة 

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

 األخرى كإيجارات تشغيمية.اإليجارات 
إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية تمثل أو تحتوي عمى إيجار يعتمد عمى جوىر االتفاقية في تاريخ التأسيس أو ما إذا كان تنفيذ 
االتفاقية يعتمد عمى استخدام موجودات معينة أو أن االتفاقية تنص عمى حق استخدام الموجودات، حتي إذا لم يحدد ذلك 

 وضوح في اإلتفاقية.الحق ب

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

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

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

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

قد اإليجار، إال إذا وجد أساس يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيمي كمصروف عمى أساس القسط الثابت عمى مدى مدة ع
أكثر 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.
في التأجيرات التشغيمية، يتم اإلعتراف بيذه الحوافز كمطموبات. يتم اإلعتراف بإجمالي في حال تمقي حوافز التأجير لمدخول 

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

 جموعة كمؤجرةالم
المبالغ المستخدمة بموجب عقود التأجير التمويمية كذمم مدينة بمبمغ يعادل صافي إستثمار المجموعة في عقود اإليجار. يتم 
توزيع إيرادات التأجير التمويمي عمى الفترات المحاسبية، بحيث تعكس معّدل عائد ثابت دوري عمى صافي اإلستثمار الغير 

 ر.مسدد المتعمق باإليجا
يتم اإلعتراف بإيراد التأجير الناتج عن عقود التأجير التشغيمية عمى أساس القسط الثابت عمى مدى مدة عقد اإليجار. تضاف 

، ى القيمة الدفترية لألصل المؤجرةالتكاليف المباشرة األولية المتحققة من التفاوض وترتيبات إنشاء عقد التأجير التشغيمي إل
 ساس قسط ثابت عمى مدى مدة عقد اإليجار.ويتم اإلعتراف بيا عمى أ

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

المقدر لمموجودات ، ويتم  خسائر في تدني القيمة، ويتم إحتساب اإلطفاء عمى أساس القسط الثابت عمى مدى العمر اإلنتاجي
مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نياية كل فترة محاسبية مع األخذ باإلعتبار أي تغييرات في التقدير تم 
إحتسابيا عمى أساس إحتمالي، أما بالنسبة لمموجودات غير الممموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد المشتراه بصورة 

 في تدني القيمة. المتراكمة خسائرالل عمى أساس التكمفة ناقصًا منفصمة فتسج
الموجودات غير الممموسة المكتسبة من دمج األعمال والمنفصمة عن الشيرة يتم اإلعتراف بيا مبدئيًا عمى أساس القيمة العادلة 

الممموسة المستحوذ عمييا من دمج األعمال عند تاريخ اإلستحواذ )قيمة التكمفة الخاصة بيا(. يتم اإلعتراف بالموجودات غير 
بعد اإلعتراف 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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 الموجودات غير الممموسة )تتمة(
يتم إلغاء اإلعتراف بالموجودات غير الممموسة عند إستبعادىا أو عندما ال يتم توقع أية منافع إقتصادية مستقبمية من 

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

 الموجودات المالية

 والقياس اإلعتراف المبدئي
( كموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو 19يتم تصنيف الموجودات المالية في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )

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

لتكاليف المباشرة لممعاممة في حالة لم يكن االستثمارات يتم اإلعتراف المبدئي لمموجودات المالية بالقيمة العادلة مضافًا إليو ا
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تدرج جميع المشتريات أو المبيعات التي تتطمب تسميم الموجودات في التاريخ الذي 

تزم فيو المجموعة بشراء أو بيع تحدده النظم أو األعراف بالسوق )الصفقات العادية( في تاريخ المتاجرة، وىو التاريخ الذي تم
 الموجودات.

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

 القياس الالحق
 كالتالي:يعتمد القياس الالحق لمموجودات المالية عمى نوعيا 

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

عاممة. تدرج ىذه الموجودات بعد القياس المبدئي بالتكمفة المطفأة باستخدام سعر الفائدة الفعمي ناقص تدني القيمة. تحتسب 
رسوم عند اإلستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزء من سعر التكمفة المطفأة بأن يؤخذ في االعتبار أي خصوم أو 

الموحد. تدرج الخسائر  الربح أو الخسارةالفائدة الفعمي. يتم إدراج اإلطفاء بالفائدة الفعمية ضمن إيرادات التمويل في بيان 
 الموحد ضمن تكاليف التمويل. الربح أو الخسارةالناشئة من االنخفاض في بيان 

 االستثمارات المالية المتاحة لمبيع 
تشتمل االستثمارات المتاحة لمبيع عمى أوراق رأسمالية وأوراق مالية. االستثمارات الرأسمالية المصنفة كإستثمارات متاحة لمبيع 

ىذه الفئة ىي  ىي ليست مصنفة محتفظ بيا لممتاجرة أو مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. األوراق المالية في
تمك التي يقصد االحتفاظ بيا إلى فترة زمنية غير محددة والتي قد يتم بيعيا عند الحاجة لمسيولة أو عند حدوث تغيرات في 
أحوال السوق. بعد القياس المبدئي، يعاد قياس االستثمارات المتاحة  لمبيع بالقيمة العادلة وتدرج األرباح أو الخسائر غير 

ت شاممة أخرى في احتياطي القيمة العادلة حتى إلغاء تحقيق االستثمار، وعند ذلك تدرج األرباح أو الخسائر المحققة كإيرادا
الربح أو في إيرادات التشغيل األخرى أو يقرر أن االستثمار تدنت قيمتو، وعند ذلك يتم تحويل الخسارة المتراكمة إلى بيان 

 احتياطي القيمة العادلة. الموحد في تكاليف التمويل ومستبعد من الخسارة
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 الموجودات المالية )تتمة(

 االستثمارات المالية المتاحة لمبيع )تتمة(
تقّيم المجموعة اإلستثمارات المتاحة لمبيع لتحديد ما إذا كانت مقدرتيا ورغبتيا في بيعيا في المدى القريب ما يزال مالئمًا. 
عندما ال تستطيع المجموعة بيع ىذه الموجودات المالية بسبب عدم نشاط األسواق وأن رغبة اإلدارة في بيعيا في المستقبل 
المنظورة قد تغيرت بصورة كبيرة، قد تختار المجموعة أن تعيد تصنيف ىذه الموجودات في حاالت نادرة. إن إعادة التصنيف 

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

 بيا.االستحقاق مسموح بيا فقط عندما ترغب المجموعة ولدييا االستطاعة في االحتفاظ 
بالنسبة لموجودات مالية تم تصنيفيا خارج فئة متاحة لمبيع ، فإن أي ربح أو خسارة من تمك الموجودات تم إدراجو سابقًا في 
حقوق الشركاء يتم إطفاؤه إلى الربح أو الخسارة عمى مدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام سعر الفائدة الفعمي. وأي فرق 

والتدفقات المتوقعة يتم إطفاؤه أيضًا عمى مدى العمر المتبقي لمموجودات باستخدام سعر الفائدة بين التكمفة الجديدة المطفأة 
الربح الفعمي. إذا تقرر الحقًا أن الموجودات قد تدنت قيمتيا ، يتم إعادة تصنيف المبمغ المدرج في حقوق المساىمين إلى بيان 

 الموحد. أو الخسارة

 ستحقاقاإلإلغاء 
 موجودات المالية )أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثمة( عند:يمغى إستحقاق ال

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

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

 الموجودات.
المجموعة بيذه الموجودات في حال قيام المجموعة بتحويل حقوقيا في استالم تدفقات نقدية  يتم إدراج الموجودات بمقدار ارتباط

 من موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعميًا بجميع المخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة عمى الموجودات.
لة والمطموبات المقابمة عمى أساس يعكس في ىذه الحالة أيضًا تدرج المجموعة مطموبات مقابمة. يتم قياس الموجودات المحو 

 الحقوق وااللتزامات التي إحتفظت بيا المجموعة.
االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان عمى الموجودات المحولة يتم قياسو بالقيمة الدفترية األصمية لمموجودات وأقصى مبمغ 

  يمكن أن تتوقع المجموعة أن يطمب منيا سداده، أييما أقل.

 قيمة الموجودات الماليةتدني 
في تاريخ كل مركز مالي، تقوم المجموعة بتقييم وجود أي دليل موضوعي بأن الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات 
المالية تدنت قيمتيا. تعتبر الموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية متدنية القيمة، فقط إذا  وجد دليل عمى تدني في 

نتيجة لحدث واحد أو أكثر وقع بعد التحقيق المبدئي لمموجودات )"حدوث خسارة"( وأن حدوث الخسارة لو تأثير عمى  القيمة
التدفقات النقدية التقديرية المستقبمية لمموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية وأنو يمكن تقديرىا بصورة موثوقة. إن 

مدينين أو مجموعة المدينين يواجيون صعوبات مالية كبيرة أو تخمف في السداد أو عدم دليل التدني قد يشمل مؤشرات بأن ال
انتظام سداد الفوائد أو أقساط المبمغ األصمي، أو احتمال دخوليم في إفالس أو إعادة جدولة مالية أخرى وعندما تشير 

ت في المتأخرات أو األحوال االقتصادية المرتبطة المعمومات الواضحة بوجود نقص في التدفقات النقدية المستقبمية مثل التغيرا
 بالتخمف عن السداد.
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 الموجودات المالية المدرجة بالتكمفة المطفأة
بالنسبة لمموجودات المدرجة بتكمفة مطفأة تقوم المجموعة أواًل بتقييم وجود دليل موضوعي عمى تدني القيمة ألصل مالي فردي 
ىام وأصول مالية سواء فردية أو جماعية غير ىامة. إذا قررت المجموعة أنو ال يوجد دليل موضوعي لتدني القيمة أصل 

ال، تقوم بإدخال األصل في مجموعة أصول مالية ذات مخاطر ائتمانية  أون ىامًا مالي يتم تقييمو بصورة فردية، سواء كا
مماثمة ثم تقوم بتقييميا بشكل جماعي لتحديد تدني القيمة. األصول التي يتم تقييميا فرديًا لتحديد تدني القيمة والذي يتم إدراج 

 قييم جماعي لتحديد تدني القيمة.خسارة انخفاض مقابميا أو يكون إدراجيا مستمرًا، ال تدخل ضمن أي ت

إذا وجد دليل موضوعي بأن خسارة تدني القيمة قد تكبدت، يتم قياس الخسارة كفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية 
قات النقدية لمتدفقات النقدية المستقبمية )باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبمية التي لم تتكبد( وتسجل القيمة الحالية لمتدف

المستقبمية بخصم معدل الفائدة الفعالة لمموجودات المالية. إذا كان لمقرض سعر فائدة متغير، يعتبر معدل الخصم لقياس أي 
 خسارة تدني القيمة ىو سعر الفائدة الفعمي الحالي.

الموحد.  الربح أو الخسارةتخفض القيمة الدفترية لمموجودات خالل استخدام حساب لممخصص ويدرج مبمغ الخسارة في بيان 
يستمر تحقيق إيرادات الفوائد عمى القيمة الدفترية المخفضة وذلك باستخدام سعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية 

 الربح أو الخسارةالمستقبمية لغرض قياس قيمة خسارة تدني القيمة. تدرج إيرادات الفوائد كجزء من إيرادات التمويل في بيان 
وحد. تشطب القروض مع المخصص المتعمق بيا عندما ال يكون ىنالك أمل واقعي الستردادىا مستقباًل وأن جميع الم

الضمانات قد حققت أو تم تحويميا إلى المجموعة. إذا زادت أو نقصت القيمة المقدرة لخسارة تدني القيمة في سنة الحقة بسبب 
دة أو إنقاص خسارة تدني القيمة المدرجة سابقًا وذلك بتعديل حساب حادث وقع بعد إدراج قيمة تدني القيمة، يتم زيا

 الموحد. الربح أو الخسارةالمخصص. إذا تم مستقباًل استرداد خسارة مشطوبة، يضاف االسترداد في تكاليف التمويل في بيان 

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

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

وىو الفرق بين تكمفة  -القيمة العادلة أقل من تكمفتو األصمية. إذا وجد أي دليل كيذا ، يتم تحويل الخسارة المتراكمة المحتسبة
 لربح أو الخسارةاالشراء والقيمة العادلة الحالية ناقص أي خسارة تدني القيمة لذلك االستثمار المالي مدرجة سابقًا في بيان 

الموحد. إن خسائر التدني في القيمة المدرجة في بيان  الربح أو الخسارةمن بنود الدخل الشاممة األخرى إلى بيان  -الموحد
الموحد. وتدرج الزيادات في قيمتيا  الربح أو الخسارةالموحد والمتعمقة بأدوات رأسمالية ال يتم عكسيا في بيان  الربح أو الخسارة

 ة بعد االنخفاض مباشرة في إيرادات شاممة أخرى.العادل

 المطموبات المالية

 اإلعتراف المبدئي والقياس
( يتم تصنيفيا كمطموبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 19المطموبات المالـية في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )

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

 والتسييالت يضاف تكاليف االقتراض المباشرة لمعمميات.

رية وذمم دائنة أخرى وسحب عمى المكشوف من البنوك وقروض وتسييالت تشتمل مطموبات المجموعة عمى ذمم دائنة تجا
 ومشتقات أدوات مالية.
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 المطموبات المالية )تتمة(

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

 القروض والتسييالت
يتم قياس القروض والتسييالت التي تحمل فوائد بعد اإلعتراف المبدئي بالتكمفة المطفأة عن طريق استخدام سعر الفائدة 

الموحد عندما يمغى تحقيق المطموبات وكذلك عن طريق إستخدام  الربح أو الخسارةالفعمي. األرباح والخسائر تدرج في بيان 
حتسب التكمفة المطفأة بأن يؤخذ في األعتبار أية خصوم أو رسوم عند الشراء والرسوم أو عممية اإلطفاء بسعر الفائدة الفعمي. ت

الربح أو التكاليف التي تشكل جزء من سعر الفائدة الفعمي. يدرج اإلطفاء بسعر الفائدة الفعمي ضمن تكاليف التمويل في بيان 
 الموحد. الخسارة

 إلغاء اإلستحقاق
يمغى إستحقاق المطموبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتياء سريان االلتزامات. عندما تستبدل مطموبات مالية حالية من 
نفس المقرض أو أن يتم تعديل شروط المطموبات الحالية، يعامل ىذا االستبدال أو التعديل كإلغاء إلستحقاق المطموبات 

ستحقاق لممطموبات الجدي  الموحد. الربح أو الخسارةدة. يتم إستحقاق الفرق في القيمة الدفترية في بيان الحالية وا 

 طالتحوّ 

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

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

 الموحد بو مبدئيًا ضمن بيان الدخل الشامل يتم تحويل الربح أو الخسارة الناتجة من تحّوط التدفقات النقدية والذي تم اإلعتراف
اإلعتراف ب لكن عندما تنتج عمميات توقع التحّوط األرباح والخسائر.ضمن بيان حقوق المساىمين إلى  مجمعةوتم إظياره 

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

لمحاسبة  ال تصبح مؤىمةيتوقف إستخدام محاسبة التحّوط عن إنتياء أجل إدارة التحّوط أو إلغاؤىا أو تحقيقيا، أو عندما 
ء أي أرباح وخسائر متراكمة عمى إدارة التحّوط والمعترف بيا التحّوط. وبالنسبة لتحّوط التدفقات النقدية الفّعال، فإنو يتم إبقا

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

 البضاعة
، أييما أقل. تمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة عمى ة أو صافي القيمة الممكن تحقيقياتدرج البضاعة عمى أساس التكمف

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

يحدد صافي القيمة التحصيمية والممكن تحقيقيا بناء عمى سعر البيع التقديري ناقصًا أي تكاليف أخرى متوقع صرفيا حتى 
 إتمام الصنع والبيع.
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 ذمم مدينة
اع التدني في المبالغ المتوقع عدم تحصيميا. يتم تقدير مخصص لممبالغ يتم قيد الذمم المدينة بصافي قيمة الفواتير بعـد استقط

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

 األرصدة لدى البنوك والنقد
الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل مستحقة خالل ثالثة أشير  األرصدة لدى البنوك والنقد تتكون من نقد في

 أو أقل.

 ذمم دائنة ومستحقات
، سواء تم إستالم فاتورة التي تم الحصول عمييايتم اإلعتراف بالمطموبات المستحقة الدفع مستقباًل عن البضائع والخدمات 

 يتم إستالميا.لم  وأالمورد 

 المخصصات
بالمخصصات عند وجود التزام حالي )قانوني أو حكمي( عمى المجموعة ناشئ من أحداث سابقة، وعندما يكون  يتم اإلعتراف

 محتماًل سداد تكاليف ىذا االلتزام بمبالغ محددة بصورة موثوقة.

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

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

ن مرتبات بالنسبة لمموظفين القطريين تدفع المجموعة مساىمات لمييئة العامة لمتقاعد. تحتسب المساىمة كنسبة مئوية م
 الموظفين القطريين. إن التزامات الشركة محددة بيذه المساىمات والتي تدفع عند استحقاقيا.

 العمالت األجنبية
يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بالريـال القطري وىي العممة المستخدمة في المجموعة، وىي العممة السائدة في البيئة 
االقتصادية األساسية التي تعمل فييا شركة الكيرباء والماء القطرية )ش.م.ق(. وكل شركة تابعة لممجموعة تحدد عممتيا 

ي البيانات المالية لكل شركة بإستخدام تمك العممة. تدرج المعامالت التي تتم بالعمالت لمعمل، ويتم قياس البنود المضمنة ف
األجنبية بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاممة. كما تحول الموجودات والمطموبات المالية المسجمة بالعمالت األجنبية 

المركز المالي. تدرج جميع الفروقات الناتجة من عمميات  إلى الريـال القطري بأسعار الصرف السائدة لعممة العمل في تاريخ
الموحد. البنود غير النقدية المقيمة بالتكمفة التاريخية بعممة أجنبية يتم تحويميا باستخدام  الربح أو الخسارةالتحويل في بيان 

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

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

 المركز المالي.
ألدوات المالية التي ال توجد ليا أسواق عاممة، تحدد القيمة السوقية باستخدام تقنيات مالئمة لمتقييم. قد تشمل ىذه بالنسبة ل

التقنيات استخدام آخر لمصفقات تمت في السوق باألسعار الحرة، أو الرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألداة مماثمة أو تحميل 
 ماذج تقييم أخرى مناسبة.التدفقات النقدية المخصومة أو ن

 ( تحمياًل لمقيم العادلة لألدوات المالية وتفاصيل أخرى حول كيفية قياسيا.43يبين اإليضاح رقم )
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 التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة .4

ير والتي ليا ر مولة بالتقشالمالمتعمقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لمتقديرات في نياية الفترة فيما يمي اإلفتراضات الرئيسية 
 لى تعديل مادي عمى القيمة الدفترية لمموجودات والمطموبات خالل السنة المالية المقبمة.إمخاطر جوىرية تؤدي 

 تصنيف اإلستثمارات
ة بقيمتيا إلستثمارات فيما إذا كان سيتم تصنيفيا كإستثمارات متاحة لمبيع أو كموجودات ماليا إستحواذىا عمىتقرر اإلدارة عند 

العادلة 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 

سترداد تحديد قيمة األصل القابمة لإل(. يتم 5قيمتيا وفقًا لمسياسات المحاسبية المنصوص عمييا في اإليضاح رقم )من تدني 
تقدير التدفقات النقدية المتوقعة لمموجودات المالية عمى مدى العمر اإلنتاجي ليا بإستخدام طريقة قيمة اإلستخدام الحالي. يتم 

 وخصميا بإستخدام أسعار الخصم السائدة في السوق.

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

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

 إنخفاض قيمة البضاعة
والممكن تحقيقيا أييما أقل. في حال وجود بضاعة قديمة أو  تدرج البضاعة في السجالت بالتكمفة أو صافي القيمة التحصيمية

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

 مخصص وفقًا لنوع البضاعة ودرجة التقادم وعدم الصالحية عمى أساس أسعار البيع التاريخية.

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

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

 التقديرات والشكوك.

 تدني قيمة الشهرة
جموعة سنويًا بتحديد ما إذا كانت قيمة الشيرة قد تدنت وىذا يتطمب تقدير المبمغ الفعمي من الوحدات الموّلدة لمنقد التي تقوم الم

 تحول إلييا الشيرة وغيرىا من األصول غير الممموسة.

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

 األعمار االنتاجية لمعقارات والمصانع والمعدات
 اية تاريخ التقرير المالي. تقوم المجموعة بمراجعة األعمار االنتاجية المقدرة لمعقارات والمصانع والمعدات عند ني
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 األعمال دمج .5

  3131 اإلستحواذ خالل

 شركة رأس لفان لمطاقة المحدودة )ش.م.ق( اإلستحواذ عمى  3,5
% إضافية من أسيم التصويت في شركة راس لفان لمطاقة 55 عمى إستحوذت الشركة ) "المستحوذ" ( 3131أكتوبر  31في 

. تعمل شركة رأس لفان لمطاقة المحدودة ) "العممية" ( %81 تممكصبحت وأ ) "المستحوذ عمييا" ( المحدودة )ش.م.ق(
باستخدام طريقة  اإلستحواذحتساب إ)ش.م.ق( في تطوير وتممك وتشغيل وصيانة محطة كيرباء وتحمية مياه في قطر. تم 

 المحاسبية. اإلستحواذ 

 بالقيمة العادلة. المستحوذ عمييافي  ر مسيطرةالغي لقد قررت المجموعة أن تقيم حصة األقمية

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

 القيم الدفترية القيم العادلة  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

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

 565 565 مصانع ومعدات 
 3.361.388 3.361.388 إيجارات تمويمية مدينة

 311.733 311.733 ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 
 97.793 97.793 النقد وشبو النقد

 3.614.347 3.463.156 
   

   المطموبات
 3.394.333 3.394.333 قروض وتسييالت تحمل فوائد

 97.134 97.134 ذمم دائنة ومستحقات
 3.193.315 3.193.315 

 3.173.333 3.333.933 إجمالي صافي الموجودات المحددة
   

   تفاصيل القيمة المعّدلة
  3.333.933 القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المستحوذ عمييا

 3.173.333 القيمة الدفترية لصافي الموجودات المحددةيطرح: 
 343.793 القيمة المعّدلة 
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 تجميع األعمال )تتمة( .5

 شركة رأس لفان لمطاقة المحدودة )ش.م.ق( )تتمة(اإلستحواذ عمى   3,5

 ألف ريـال قطري 
  حتساب الشهرة:إ

 697.934 القيمة العادلة لممقابل المالي المحول لمحصص المسيطرة
 343.581 القيمة العادلة لحصص األقمية الغير مسيطرة

 111.338 القيمة العادلة لمحصص الممموكة مسبقاً 
 3.321.533 المقابل المالي المحول

  يطرح:
 3.173.333 القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المعترف بيا سابقًا من قبل المستحوذ

 343.793 غير معترف بيا مسبقًا من قبل المستحوذ عميياالموجودات غير الممموسة 
 3.333.933 صافي ناتج الموجودات المحددة
 11.631 الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ

  
  صافي التدفقات النقدية عند اإلستحواذ:

 97.793 صافي النقد المستحوذ عميو من شركة تابعة
 (697.934) النقد المدفوع

 (411.333) 
  القيمة العادلة لمحصص الممموكة مسبقًا:
 367.783 القيمة الدفترية لمحصص الممموكة مسبقاً 

 15.447 أرباح قيمة عادلة محققة من اإلستبعاد المفترض
 111.336 

مميون ريـال قطرى  163 ساىمت شركة رأس لفان لمطاقة المحدودة )ش.م.ق( في أرباح المجموعة بمبمغاإلستحواذ منذ تاريخ 
 .مميون ريـال قطرى( 353،56 :3133) 3131ديسمبر  13وذلك لمسنة المنتيية في 
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 تجميع األعمال )تتمة( .5

 (م.م.ذالمحدودة ) رأس لفان لمتشغيل إيه إي إس شركة عمى اإلستحواذ  3,5

س إيو إي إس رأفي شركة  صويتإضافية من أسيم الت %71 عمى إستحوذت الشركة ) "المستحوذ" ( 3131أكتوبر  31في 
في  (ذ.م.م)رأس لفان لمتشغيل إيو إي إس شركة  تعمل. %311تممك وأصبحت ) "المستحوذ عمييا" (  (ذ.م.م)لفان لمتشغيل 

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

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

 القيمة الدفترية القيم العادلة  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   الموجودات
 3.811 3.811 مصانع ومعدات 

 13.719 13.719 البضاعة
 14.611 14.611 ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 337.657 337.657 النقد وشبو النقد
 386.796 386.796 

   المطموبات
 6.543 6.543 مكافأت الموظف 

 14.973 14.973 ذمم دائنة ومستحقات
 43.531 43.531 

 345.381 345.381 إجمالي صافي الموجودات المحددة
  

  إحتساب الشهرة:
 313.698 القيمة العادلة لممقابل المالي المحول لمحصص المسيطرة

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

 323.361 المقابل المالي المحول
  

  يطرح:
 345.381 الموجودات المحددة المعترف بيا سابقًا من قبل المستحوذالقيمة العادلة لصافي 

 323.361 إجمالي صافي الموجودات المحددة
 -- الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ

  

  صافي التدفقات النقدية الناتجة عند اإلستحواذ:
 337.657 صافي النقد المستحوذ عميو من شركة تابعة

 (313.698) النقد المدفوع
 35.959 

 .3131نوفمبر  7لقد غيرت الشركة التابعة إسميا إلى شركة رأس لفان لمتشغيل )ذ.م.م( إعتبارًا من 
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 والنقد البنوكأرصدة لدى  .6

  3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 3.536.563 3.126.246 ودائع بنكية بالعممة المحمية
 3.363.938 155.155 األجنبيةودائع بنكية بالعمالت 

 35 33 نقد في الصندوق 
 3.689.535 3.533.351 المجموع

 3131ديسمبر  13سنويًا لمسنة المنتيية في  %3،75إلى  %1،33 ما بينمفائدة عمى الودائع أعاله يتراوح لالمعّدل الفعمي 
 (.%3,5 % إلى1,37: 3133)
 

 ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة .7
  3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 533.953 241.611 (أذمم تجارية مدينة )
 61.496 332.413 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 573.448 363.212 المجموع

ديسمبر، كما  13والحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيميا كما في  الذمم التجارية المدينةكانت أعمار أرصدة  (أ )
 يمي:

 أعمار الديون غير المتأخرة وغير المتدنية -
  3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 471.817 237.737 يوماً  61أقل من 

 أعمار الديون المتأخرة وغير المتدنية -
  3131 3133 
 )معدلة(   
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 14.348 -- يوماً  331 – 63
 3.361 622 يوماً  381 – 333
 4.717 -- يوماً  165 – 383

 43.345 622 المجموع
  



 (ش.م.ق) القطرية الكهرباء والماء شركة

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 3131ديسمبر  13 لمسنة المنتيية في

- 15 - 

 
 مقدمًا )تتمة(ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة  .7

 أعمار الديون المتأخرة والمتدنية -
  3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري قطريألف ريـال  
   

 351.663 331.443 يوماً  165أكثر من 

 الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيمها -
  3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 351.663 331.443 الرصيد في بداية السنة
 -- -- مبالغ تم إعداميا لعدم لتحصيميا

 -- -- تحصيمياديون معدومة تم 
 351.663 331.443 الرصيد في نهاية السنة

 
 البضاعة .31

  3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 568.354 274.137 قطع غيار
 4.459 2.133 مواد كيماوية

 1.319 1.327 مواد إستيالكية
 311.437 575.853 

 (317.196) (335.741) مخصص البضاعة بطيئة الحركة
 168.756 353.434 المجموع

 الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة:
  3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 387.793 315.174 الرصيد في بداية السنة
 39.114 31.645 المضاف إلى المخصص خالل السنة

 317.196 335.741 الرصيد في نهاية السنة
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 معداتالو  والمصانععقارات ال .33

 

 
 مرافق إنتاج

أثاث وتجهيزات 
 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 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
        التكمفة:

 8.563.591 386.539 51.487 358.317 6.534 34.794 8.115.359 )معدلة( 3133يناير  3في كما 
 761.366 671.891 -- 84.633 88 754 1.839 إضافات

 (5.141) -- -- -- -- -- (5.141) تحويالت/ إعادة تصنيف 
 (53.678) -- -- (51.154) (57) (7) (3.361) إستبعادات وشطب

 9.366.718 861.433 51.487 393.165 6.555 35.543 8.113.178 3131ديسمبر  13في كما 
        

        االستهالك:
 1.831.114 -- 31.466 383.411 1.533 31.413 1.591.543 )معدلة(  3133يناير  3في كما 

 453.515 -- 3.153 45.735 3.136 3.769 411.174 االستيالك لمسنة
 (53.671) -- -- (51.151) (57) (1) (3.361) إستبعادات وشطب

 4.333.396 -- 35.837 377.775 4.783 33.367 1.993.656 3131ديسمبر  13في كما 
        

        صافي القيمة الدفترية:
 3.132.323 641.233 12.451 332.371 3.552 1.152 2.117.533 3131ديسمبر  13في كما 
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 والمعدات )تتمة( والمصانعالعقارات   .33

 

 محطات إنتاج 
أثاث وتركيبات 
 ”تكاليف فحص "ج سيارات ومعدات مكتبية

قطع غيار 
 رأسمالية

 أعمال رأسمالية 
 المجمـوع قيد التنفيذ

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
        التكمفة:
 8.643.573 369.316 51.487 331.964 6.381 31.961 8.367.675 )معدلة( 3133يناير  3كما في 
 77.337 61.345 -- -- 3.168 814 33.771 إضافات

 (39.513) (45.813) -- 45.813 -- -- (39.513) تحويالت/ إعادة تصنيف
 (339.113) -- -- -- -- -- (339.113) أصل محتفظ بو برسم البيع

 (38.366) -- -- (33.689) (3.334) -- (5.451) إستبعادات وشطب
 8.563.591 386.539 51.487 358.317 6.534 34.794 8.115.359 )معدلة( 3133ديسمبر  13كما في 

        
        االستهالك المتراكم:

 1.451.573 -- 31.914 314.648 1.188 37.995 1.386.617 )معدلة( 3133يناير  3كما في 
 466.651 -- 3.513 59.444 3.375 3.416 413.191 إستيالك الفترة

 (89.486) -- -- -- -- -- (89.486) أصل محتفظ بو برسم البيع
 (37.413) -- -- (33.689) (3.143) -- (4.673) إستبعادات وشطب ما يخص
 1.831.114 -- 31.466 383.411 1.533 31.413 1.591.543 )معدلة( 3133ديسمبر  13كما في 

        
        صافي القيمة الدفترية:

 4.748.356 386.539 17.133 75.714 1.113 4.191 4.443.637 )معّدلة( 3133ديسمبر  13كما في 
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 والمعدات )تتمة( والمصانعالعقارات  .33

 

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

 (."3" 33 إيضاح رقمالمحطات أو التصرف فييا حتى تسدد قيمة البيع بالكامل )

. ترسمل تكاليف الفحص "ج"" تتم رسممتيا تحت جمرافق اإلنتاج وفقًا لبرنامج الفحص والصيانة "التكاليـف المتكبـدة عمى  .ب 
قيد  "ج"سنوات. التكاليف المتكبدة عمى فحص  5-1بعمر إنتاجي تقديري ىذه التكاليف وتحتسب كموجودات مستقمة 

تحت ىذه التكاليف ترسمل التنفيذ يتم إدراجيا ضمن أعمال رأسمالية قيد التنفيذ. عند إكمال أعمال الفحص والصيانة 
 ."ج"فحص ال تكاليف

يوليو  5سنة اعتبارًا من  51مؤجرة لمشركة من قبل الحكومة بدون مقابل لمدة  )رأف ب(األرض التي تقع عمييا محطة  .ج 
 .3113لسنة  34م األميري رقم وذلك بموجب المرسو  3991

ومحطات )رأف أ( تقع عمييا محطة لم يصدر حتى اآلن مرسوم أميري يمنح الشركة امتيازًا الستخدام األرض التي  .د 
 .(3 يضاح رقم)أنظر اإل األقمار الصناعية

سنة من  35تحمية المياه تم تأجيرىا لمشركة من قبل مؤسسة قطر لمبترول لمدة لدخان األرض التي تقع عمييا محطة  .ه 
 المحطة. إستحواذتاريخ 

 كاألتي:الموحد  الربح أو الخسارةاالستيالك في بيان توزيع تم  .و 

 3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   

 464.844 227.543 (14تكاليف المبيعات )إيضاح رقم 
دارية )إيضاح رقم   3.816 3.552 (15مصاريف عمومية وا 

 233.313 466.651 
 

 
 البيع برسمصل محتفظ به أ .33

المقبمة والتي تم اإلستحواذ عمييا من المؤسسة العامة القطرية  33قررت الشركة إستبعاد محطة الوجبة خالل األشير الـ 
. قامت الشركة بإيقاف عممياتيا التشغيمية إلنتاج الطاقة في محطة الوجبة خالل عام 3111والماء )كيرماء( في يناير  لمكيرباء
عند  وفقًا لمتعميمات الواردة من حكومة دولة قطر. جاري البحث عن مشتري. لم يتم اإلعتراف بخسائر تدني القيمة،  3131

 39بمغت صافي القيمة الدفترية في بداية السنة قد ولالبيع وال عند نياية السنة الحالية.  برسمل محتفظ بو صتصنيف األصل كأ
 ، قامت الشركة بتعيين مستشار ىندسي لدعميا في عممية بيع محطة الوجبة.3131خالل  .مميون ريـال قطري
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 لموجودات غير الممموسةا .31

 نتيجة لعممية اإلستحواذ المحددةقامت الشركة خالل السنة بتحديد وتسجيل الموجودات غير الممموسة ذات األعمار اإلنتاجية 
 ."7كما ىو موضح في إيضاح "

 3131 3133 
 معدلة((  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 317.463 313.273 (3,5الموجودات غير الممموسة المحددة )إيضاح رقم 
 (5.971) (3.751) (15)إيضاح رقم  اإلطفاء خالل السنة

 313.493 73.333 الرصيد في نهاية السنة

 عام. 35لمدة  الشرب يمثل ىذا المبمغ اتفاقية شراء الطاقة والماء بين كيرماء وشركة رأس لفان لمطاقة، إلمداد الطاقة ومياه
 

 ستثمارات في شركات زميمةإ .32

 :كالتالي ىي زميمةالشركات الفي  الشركة ستثماراتإ إن

 3133 3131 نسبة الممكية بمد التأسيس 
 ألف ريـال قطري ريـال قطريألف    
     

 -- -- %35 ُعمان (iشركة فينيكس لمطاقة )س.أ.ع.ك( )
شركة فينيكس لمصيانة والعمميات )ذ.م.م( 

(ii) 133 253 %35 ُعمان 
 334.385 333.133 %18،89 جزر الكايمان (iii)إيو إي إس الواحة المحدودة 

   333.265 334.596 

(i) متالك وتشغيل والحفاظ عمى الكفاءة بناء و تصميم  ( فيال تزال في مرحمة بدأ التشغيلفينيكس لمطاقة ) تعمل شركة وا 
 ي سمطنة ُعمان.واط كحد أدنى، والواقعة في صور ف 3.111 بقدرة الناري العالية لمحطة توليد طاقة بالغاز

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

(iii)   في اتفاقية مع شركة  3133فبراير  8دخمت الشركة بتاريخIDB  إنفاستراكتشر فاند المحدودة، شركة تم تأسيسيا في
شركة تم تأسيسيا في جزر الكايمان. الواحة المحدودة،  AES% من أسيم شركة 18،89مممكة البحرين، وذلك لشراء 

األردنية القابضة، شركة تم تأسيسيا في جزر الكايمان،  AES% من شركة 61الواحة المحدودة  AESتممك شركة 
ميجاوات بنظام دورة الغاز  171وىي شركة مشروع مشترك مع ميتسوي وشركاه اليابانية والتي بدورىا تممك وتدير

 %.31،11المركبة والتي أطمقت محطة كيرباء في المناخر باألردن. تمثل حصة الشركة الفعمية في ىذه المحطة 
 بمغحيث  ال قطريـمميون ري 314،87 ، قامت الشركة بدفع مبمغ3133فبراير  8التفاقية شراء األسيم المبرمة في وفقًا 

إنتيت الشركة من إحتساب توزيع سعر الشراء لدمج األعمال في . مميون ريـال قطري 339,13 المقابل الكمي لالستثمار
 الجديدة والمتاحة في تاريخ اإلستحواذ.غضون فترة السنة المسموح بيا لتعكس الوقائع والظروف 
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 )تتمة( إستثمارات في شركات زميمة .32

 :لممجموعةبالشركات الزميمة  المتعمقةممعمومات المالية فيما يمي ممخص ل

 3131 3133 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 5.134.443 4.252.333 إجمالي الموجودات
 (5.674.715) (4.234.234) إجمالي المطموبات
 (161.361) 36.313 صافي الموجودات

   
 853 41.333 حصة الشركة من صافي موجودات الشركات الزميمة

   
 93.663 313.632 إجمالي اإليرادات

 34.443 73.163 إجمالي ربح السنة

 5.464 36.771 حصة الشركة من ربح الشركات الزميمة

 (645) (1.671) األخرىحصة الشركة من الخسائر الشاممة 

 
 االستثمارات في شركات المشروع المشترك .33

 

خــالل ىــذه الفتــرة، قامــت الشــركة بتغييــر المعالجــة المحاســبية المتعمقــة بالشــركات ذات المشــروع المشــترك مــن طريقــة التوحيــد 
المعالجــة المحاســبية لطريقــة الممكيــة (. إن 33الدوليــة لمتقــارير الماليــة رقــم ) النســبي إلــى طريقــة الممكيــة وفقــا لمتطمبــات المعــايير

تتطمب من الشركة تسجيل حصتيا من صافي الدخل ومن بنود الدخل الشامل األخرى. في حالة وجـود إسـتثمار سـمبي، يتعـين 
مـر كـذلك، فإنـو يـتم إثبـات القيمـة السـالبة فـي عمى الشركة تقييم ما إذا كانت لدييا أية إلتزامـات قانونيـة أو تعاقديـة. إذا كـان األ

ذا لم يكن كذلك، ال يتم إثبات المطموبات ويتم تعديل األرباح المدورة بداًل من ذلك، وذلـك لتطبيـق المعيـار الـدولي  المطموبات وا 
ولي لمتقـارير الماليـة رقـم (. فيما يمي شركات المشروع المشترك والتي قامت الشركة بتطبيق المعيار الـد33لمتقارير المالية رقم )

 ( عمييا:33)

 3133ديسمبر  13 3131 ديسمبر 13   
 )معّدلة(  نسبة الممكية بمد التأسيس 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري   
     

 347.396 136.113 %55 قطر شركة قطر لمطاقة )ش.م.ق(
 -- -- %41 قطر شركة مسيعيد لمطاقة المحدودة

 -- 334.331 %45 قطر لمطاقة المحدودةشركة رأس قرطاس 
 -- 337.111 %61 قطر شركة نبراس لمطاقة )ش.م.ق( *

   511.623 347.396 

 .3134ومن المتوقع أن تبدأ نشاطاتيا في الربع األول من عام  التأسيسطاقة تحت قيد شركة نبراس لم إن* 
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 االستثمارات في شركات المشروع المشترك )تتمة( .33

 
لممعـايير  التـي أعـدت وفقـاً لشـركات المشـروع المشـترك  ة فـي البيانـات الماليـةممبالغ المعروضل ممخص لممعمومات الماليةفيما يمي 

   الدولية لمتقارير المالية.
3133 3131  

  ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري
   

 الموجودات المتداولة 3.613.325 3.983.738
 غير المتداولة الموجودات 33.151.314 33.117.119

 المطموبات المتداولة (2.354.311) (5.897.114)
 المطموبات غير المتداولة (31.116.516) (33.853.663)
(3.439.919) 371.323  
   

 حصة الشركة من صافي موجودات شركات المشروع المشترك 126.113 (979.339)
 

3133 3131  
  ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري

   

 المبيعات 1.537.317 1.733.384
 تكاليف المبيعات (3.533.513) (3.711.348)

 إيرادات أخرى  33.367 31.883
 المصاريف العمومية واإلدارية (53.326) (66.684)
 تكاليف تمويل  (3.362.313) (3.333.198)
 صافي ربح الفترة  614.632 (734.116)
   

  أرباح شركات المشروع المشتركحصة الشركة من  156.622 111.433
 الشامل األخرى (خسائردخل / )حصة الشركة من  345.315 (357.639)

 
 متاحة لمبيعإستثمارات  .34

  3131 3133 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 434.158 232.324 أسيم متداولة
   

 181.115 232.136 يناير 3الرصيد في 
 6.861 -- إضافات خالل السنة

 -- (33.131) مباع خالل السنة
 -- (16.713) أرباح محققة من بيع إستثمارات متاحة لمبيع

 17.361 71.121 أرباح غير محققة
 434.158 232.324 ديسمبر 13الرصيد كما في 

 د القيمة العادلة لألسيم المتداولة بالرجوع إلى أسعار التداول المعمنة في السوق.يتحديتم 
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 )تتمة( إستثمارات متاحة لمبيع .34

 

 التالي:كفي القيمة العادلة  ةالحرك
 3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 396.654 311.632 الرصيد في بداية السنة
 -- (16.713) أرباح محققة من بيع إستثمارات متاحة لمبيع

 17.361 71.121 المحول إلى اإلحتياطي خالل السنة
 311.834 362.733 الرصيد في نهاية السنة

 
 إيجارات تمويمية مدينة .35

من اإليجارات المدينة لشركة رأس لفان لمطاقة المحـدودة )ش.م.ق(. لقد طبقت الشركة  تمثل اإليجارات التمويمية المدينة حصة
"تحديد اشتمال االتفاقية عمى إيجارات" والذي أصبح ساري  (4الييئة الدولية لمتقارير المالية رقم ) التابعة تفسير ةالشرك

 الشركة التابعةقامت  وذلك في المحاسبة لمرافق اإلنتاج التي قامت بتشييدىا بنفسيا. 3116يناير  3المفعول اعتبارًا من 
رات التمويمية المدينة كما في تاريخ البيانات المالية ، لم تكن اإليجا %.9،99% إلى 7،5بإستخدام نسبة خصم تتراوح بين 

 متأخرة أو متدنية.
  3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 1.543.318 1.341.345 اإلجمالي المدين –إيجارات تمويمية 
 (3.513.636) (3.131.411) إيرادات تمويمية غير مكتسبة

 3.119.583 3.733.712 القيمة الحالية لمحد األدنى لإليجارات المدينة
   

   :يمصنفة في بيان المركز المالي الموحد كالتال
 96.648 315.662 الجزء المتداول

 3.933.914 3.553.131 الجزء غير المتداول
 

 موجودات غير متداولة أخرى .36

لمحصول عمى الحقوق لشركة رأس لفان لمخدمات  3131في أكتوبر  موجودات غير متداولة أخرى المبالغ المدفوعةتمثل 
. رأس لفان لمتشغيل )ذ.م.م( أيو أي إس شركةو  بين شركة رأس لفان لمخدماتوالمنافع واإللتزامات وفقًا إلتفاقية الخدمات الفنية 

يتم  .مميون ريـال قطري 5،887مبمغ  3133 خالل سنةالشركة  استممتو مميون ريـال قطري  31،835كان المبمغ المبدئي 
 سنة. 39عمى مدى فترة  مميون ريـال قطري 37.938  لمتبقيالمبمغ اإطفاء 

مع شركة جنرال إلكتريك العالمية وشركة جي إي لمقطع  3116أكتوبر  33في يوم خدمات تعاقدية  وقعت الشركة إتفاقيةكما 
المذكورة أعاله  ، تم توقيع تعديل عمى اإلتفاقية3131أبريل  34في . 3لصيانة معدات في محطات الطاقة والماء في راف ب/

مميون دوالر أمريكي  1بين األطراف وبموجبو حصمت الشركة عمى تخفيضيا في الرسوم المتغيرة في مقابل دفعة مقدمة قيمتيا 
  يتم إطفاء ىذا المبمغ عمى فترة المنفعة أي حتى إنتياء فترة إتفاقية الخدمات التعاقدية. .ريـال قطري( 31.915.111)
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 )تتمة( ة أخرىموجودات غير متداول .36

 :الحساب ىو كما يمي عمىالحركة 
  3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 36.675 33.631 الرصيد في بداية السنة
 -- 31.713 المستممةالمبمغ 

 (865) (3.112) اإلطفاء خالل السنة
 33.223 35.831 

 
 ذمم دائنة ومستحقات .37

 3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 337.137 336.535 ذمم دائنة تجارية
 574.984 264.372 مصاريف مستحقة وأخرى

 45.645 25.417 مخصص لممساىمة في األنشطة االجتماعية والرياضية 
 36.851 33.426 توزيعات أرباح غير مدفوعة

 3.951 2.163 القطريينمساىمة في صندوق التقاعد لمموظفين 
 867.459 463.461 المجموع

 
 القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد .31

 3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 3.463.479 3.174.317 (3القرض )
 833.138 553.734 (3القرض )
 415.311 163.333 (1القرض )
 3.191.511 -- (4القرض )
 963.473 613.445 (5)القرض 
 -- 34.276 (6القرض )
 -- 353.117 (7القرض )

 1.531.263 4.715.598 
   

 (33.366) (17.144) يطرح : تكاليف ترتيبات التمويل 
 1.452.333 2.531.231 
   

   تظير في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:
   

 3.139.353 131.373 الجزء المتداول
 1.194.359 1.141.731 غير المتداولالجزء 

 4.731.431 1.452.333 المجموع
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 القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد )تتمة( .31

 إيضاحات:
الذي يقوم بدور وكيل تسييالت  المحدودةالشركة في اتفاقية ائتمانية مع بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جيو لقد دخمت  (3)

 بناءمميون ريـال قطري( وذلك لتمويل  3.769مميون دوالر أمريكي ) 485،5وضامن خارجي لتسييالت ائتمانية بمبمغ 
مميون  3.196أمريكي )مميون دوالر  181 المطموببمغ إجمالي المبمغ  3131ديسمبر  13كما في . (3ب/ ف)رأمحطة 

. تحتسب الفوائد ((مميون ريـال قطري 3.463) 3131ديسمبر  13مميون دوالر أمريكي كما في  413: 3133ريـال قطري( )
في االتفاقية االئتمانية. يستحق سداد القرض بأقساط نصف سنوية  سنويًا كما ذكر% 3.65% إلى 1.55بسعر ليبور + 

 ابتداء من التاريخ الفعمي لمقرض أي ستة أشير من التاريخ الفعمي لمقرض أو عشرة أشير بعد تاريخ االنتياء المخطط لو.

(. ىذا القرض البالغ قيمتو 3يالت مع مجموعة من البنوك لتمويل مرافق محطة )رأف أ/دخمت الشركة في اتفاقية تسي  (3)
بمغ  3131ديسمبر  13كما في %. 3،15% إلى 1،61+ ىامش بين  مميون دوالر أمريكي يحمل فوائد بسعر ليبور 388،3
 833مميون دوالر أمريكي ) 331: 3133)مميون ريـال قطري(  773مميون دوالر أمريكي ) 333 المبمغ المطموبإجمالي 

وبنسبة سداد محددة مسبقًا  3131يونيو  11في  بدأتمميون ريـال قطري(( ويستحق سداد القرض عمى أقساط نصف سنوية 
  تحتسب مقابل المبمغ األصمي القائم المتبقي في نياية الفترة الذي يتوفر فييا.

مميون دوالر أمريكي إلنشاء ثالث وحدات تحمية مياه  344،3ع بمبمغ دخمت الشركة في اتفاقية تمويل إسالمي بشكل استصنا (1)
بمغ إجمالي المبمغ  3131ديسمبر  13كما في (. 3من عدة مراحل وتشكل الوحدات جزء من محطة تحمية كاممة في )رأف أ/

مميون ريـال  415مميون دوالر أمريكى ) 333: 3133ري( )مميون ريـال قط 185مميون دوالر أمريكى ) 316 المطموب
 قطري((.

مميون دوالر أمريكي  111دخمت الشركة في اتفاقية قرض إئتماني متجدد مع مجموعة من البنوك. تبمغ قيمة القرض  (4)
، قامت الشركة بدفع 3131في إبريل %. 1،75ره + ىامش قد مميون ريـال قطري( ويحمل فائدة بسعر ليبور 3.191،51)

 .كامل المبمغ المسحوب

قرض لمشركة التابعة وىي شركة رأس لفان لمطاقة المحدودة )ش.م.ق( وتمثل إتفاقية ائتمانية مع مجموعة من  يمثل تسييالت (5)
مميون  37،35مميون دوالر أمريكي وقرض إحتياطى بقيمة  545لقرض طويل األجل بقيمة  3113نوفمبر  31البنوك بتاريخ 

مع  3114حق السداد وفقًا لجدول محدد لمسداد إبتداء من نوفمبر دوالر أمريكي. يحمل القرض فوائد باألسعار التجارية ويست
. ىذا القرض ألجل مضمون برىن عمى مرافق المصنع التى قامت الشركة ببنائيا عمى 3139آخر قسط يستحق في مايو 

 أرض مستأجرة من قطر لمبترول.

  381(. ىذا القرض ألجل البالغ قيمتو3ف أ/دخمت الشركة في اتفاقية تسييالت مع بنك قطر الوطني لتمويل بناء محطة )رأ (6)
المبمغ بمغ إجمالي  3131ديسمبر  13كما في %. 3،75مميون دوالر أمريكي يحمل فوائد بسعر ليبور+ ىامش بين 

 أشير  ةتبدأ بعد ستيستحق سداد القرض بأقساط ربع سنوية مميون ريـال قطري(  56مميون دوالر أمريكي ) 35،5 المسحوب
 .3136من تاريخ اإلنتياء من بناء المحطة أو يونيو 

كما في (. 3)رأف أ/ لبناء محطةمميون دوالر أمريكي  371دخمت الشركة في اتفاقية تمويل إسالمي بشكل استصناع بمبمغ  (7)
 ريـال قطري(. مميون 373أمريكى )مميون دوالر  75إجمالي المبمغ المسحوب بمغ  3131ديسمبر  13
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 أخرىقروض ألجل  .33

 3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   

 331.111 311.111 (3قرض من المؤسسة العامة القطرية لمكيرباء والماء )كيرماء( )
 3.753 -- (3قرض من قطر لمبترول )

 311.111 333.753 
   تظير في بيان المركز المالي الموحد كاألتي:

 333.753 311.111 الجزء المتداول
 311.111 -- الجزء غير المتداول

 
 المحطات التالية : في مقابل شراءىذا القرض يمثل المبمغ المستحق لكيرماء  (3)

 )رأف أ( راس ابو فنطاس أ -
 الوجبة -
 السيميو -
 الدوحة جنوب  -

( ووفقًا لشروط إتفاقية أ)33اإليضاح رقم . كما ورد في 3119أقساط سنوية إبتداء من  6ىذا القرض يستحق سداده عمى 
 13كما فـي اإلستحواذ ال يمكن لمشركة أن تبيع أي من ىذه المحطات أو تتصرف فييا حتى تسدد قيمة البيع بالكامل. 

مميون ريـال قطري   68،91بمغ صافي القيمة الدفترية لمحطة )رأف أ( ومحطات األقمار الصناعية مبمغ  3131ديسمبر 
 مميون ريـال قطري(. 83،81: 3133)

تحمية المياه التابعة لقطر لمبترول. يستحق سداد لدخان مقابل شراء محطة في قطر لمبترول لىذا القرض يمثل المبمغ المستحق  (3)
. تبمغ صافي القيمة ، قامت الشركة بشراء مبمغ القرض بالكامل3131خالل عام قسط سنوي متساوي.  33القرض عمى 
 مميون ريـال قطري(. 41،31: 3133) 3131ديسمبر  13مميون ريـال قطري كما في  17،51 طةالدفترية لممح

 
 المشتقات .33

 3131 3133 
 )معدلة(  

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 389.467 346.715 (3( و)3تحوطات التدفقات النقدية )
 346.715 389.467 

 13تبادل أسعار الفائدة القائمة عمى قروضيا بأسعار فائدة ثابتة كما في  لمشركة عشرة عقود تبادل أسعار فائدة بيدف (3)
عمى أساس  3131يو يول 31وىي مصنفة كتحوطات لمدفوعات مستقبمية بأسعار ليبور خالل الفترة حتى  3131ديسمبر 

ر الفائدة لتتوافق مع مميون ريـال قطري كحد أقصى. لقد تم التفاوض عمى شروط عقود تبادل أسعا 3.331 مبمغ نظري قدره
 3131ديسمبر  13مميون ريـال قطري كما في   69.51القيمة العادلة ليذه التحوطات  التغير في شروط االلتزامات. بمغ

مميون ريـال قطري( والتي أدرجت في حقوق المساىمين كاحتياطى لتحوطات التدفقات  (34،317): 3133ديسمبر  13)
 المطموبات المتداولة.النقدية وكمطموبات مشتقات في 

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

 3131نوفمبر  11إلى  3113ديسمبر  37عار فائدة عائمة لدى الشركة وعمى مدى الفترة من التزامات الديون القائمة بأس
مميون ريـال  . بمغت حصة الشركة من تحوطات التدفق النقدي صفرمميون ريـال قطري  3.173 عمى أساس مبمغ نظري قدره

 مميون ريـال قطري(. 53،138:  3133) 3131ديسمبر  13قطري كما في 
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 المؤجمة اإليرادات .31

 3131 3133 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   

 11.959 35.345 يناير 3الرصيد في 
 (6.793) (4.573) إيرادات تم اإلعتراف بيا خالل السنة

 37.367 31.153 ديسمبر 13الرصيد في 
   

   تظير في بيان المركز المالي الموحد عمى النحو التالي:
 6.793 4.573 الجزء المتداول

 31.175 31.361 الجزء غير المتداول
 31.153 37.367 

( المتعمقة باتفاقية التسوية الخاصة بعقد ألستوم لمطاقةمـؤجمـة القيمـة العادلة لقطع الغيار المستممة مـن شـركـة )اليـرادات تمثل اإل
الربح أو (. يتم إطفاء ىذه اإليرادات المؤجمة تدريجيًا وتظير في بيان ألستوم لمطاقةبين كيرماء وشركة ) (رأف ب)محطة 
سنة . كان المبمغ  31،5)رأف ب( وىي الموحد بأقساط ثابتة عمى مدى الفترة اإلنتاجية التقديرية المتبقية من محطة  الخسارة
 .مميون ريـال قطري 93المبدئي 

 

 
 مكافأة نهاية الخدمة لمموظفين .32

 3131 3133 
 )معدلة(  

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 93.897 13.223 المخصص في بداية السنة
  -- (59.134)المبالغ المعكوسة خالل السنة 

 5.134 4.127 المحممة عمى المصاريفالمبالغ 
 (3.463) (3.252) مكافأة نياية الخدمة المدفوعة

 15.445 17.131 الرصيد في نهاية السنة

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

 
 رأس المال .33

      كما في ريـال قطري لمسيم  31مميون سيم بقيمة  311بو والمصدر والمدفوع بالكامل من يتكون رأس المال المصرح 
 ريـال قطري لمسيم(. 31مميون سيم بقيمة  311: 3133) 3131ديسمبر  13
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 االحتياطي القانوني .34

% من 31يجب تحويل ما ال يقل عن  ،والنظام األساسي لمشركة 3113( لسنة 5وفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم )
قررت % من رأس المال المدفوع. 51صافي األرباح كل سنة إلى حساب االحتياطي القانوني حتى يعادل رصيد االحتياطي 

% من رأس المال 51الشركة إيقاف التحويالت السنوية إلى حساب اإلحتياطي القانوني حيث أصبح رصيد اإلحتياطي يعادل 
 المدفوع.

 حتياطي غير قابل لمتوزيع إال في الحاالت المنصوص عمييا في القانون أعاله والنظام األساسي لمشركة.ىذا اال
 

 االحتياطي العام .35

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

 
 أرباح موزعة .36

 ريـال قطري لمسيم( 7,1:  3133ريـال قطـري لمسيم ) 7،5بقيمة  3131 عن أقترح مجمس اإلدارة توزيعات أرباح نيائية
مميون  711بقيمة  3133. تمت المصادقة عمى توزيعات األرباح لسنة ريـال قطـريمميون   311بقيمة أسيم مجانية % 31و

 . 3131 خالل سنةوتم دفعيا الحقًا  3131فبراير  35الذي عقد في  العموميةريـال قطري في االجتماع السنوي لمجمعية 

لممصادقة الرسمية في االجتماع السنوي لمجمعية  3131المقترحة لسنة  واالسيم المجانبة سوف تعرض توزيعات األرباح
 .العمومية

   
 وق األنشطة اإلجتماعية والرياضيةصندالمساهمة في  .37

ريـال مميون  14،75من األرباح المدورة بمبمغ  جزءاً خالل السنة حتسبت المجموعة ا، 3118( لسنة 31وفقًا لمقانون رقم )
% من صافي األرباح العائدة إلى 3،5صندوق األنشطة األجتماعية والرياضية القطري. يمثل ىذا المبمغ كمساىمة في قطري 

 سنةب مميون ريـال قطري متعمقة 13،75وقدره  . خالل السنة تم تحويل مبمغ3131ديسمبر  13المساىمين لمسنة المنتيية في 
 إلى إدارة اإليرادات العامة والضرائب. (مميون ريـال قطري 38,35: 3133) 3133

 
 التحميل القطاعي .11

أساسًا في تشغيل محطات متكاممة لتوليد الكيرباء وتحمية المياه في دولة قطر. تعتمد عممية التحمية كميًا عمى  المجموعةتعمل 
تعتبر ، وبالتالي اإلنتاج لعميمين تشابية. يتم بيعم ونتائج توليد الكيرباء، وتتداخل عمميات الكيرباء والماء وتتعرض لمخاطر

  الشركة قطاعًا تجاريًا وجغرافيًا واحدًا.
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 االلتزامات والمطموبات المحتممة .13

 3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   اإللتزامات:
 -- 623.176 (3التزامات رأسمالية )

   

 79.881 332.335 (3التزامات إيجارات تشغيمية )
   

   مطموبات محتممة
 465.346 413.374 ضمانات بنكية وضمانات الشركة واعتمادات مستندية 

 إيضاحات:
 

 .(3/أبناء رأف )مشروع التزامات الشركة لااللتزامات الرأسمالية تشمل  (3)

 التزامات اإليجارات التشغيمية تشمل: (3)
مميون  391( البالغ DSRAخطاب اإلعتماد )ل بالنسبةحصة من المطموبات المحتممة لشركة رأس لفان لمطاقة المحدودة ال

دوالر أمريكي( لصالح ستاندرد شارترد وىو وكيل التسييالت كما ىو مذكور في  37.438.181: 3133أمريكي )دوالر 
المتوقع عدم ظيور إلتزامات جوىرية في حال الدورة الطبيعة ، من 3113نوفمبر 31عقد التسييل اإلئتماني بتاريخ 

  لممشروع.

 فيما يمي التزامات اإليجارات المستقبمية:
 3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 481 263 مستحقة خالل سنة واحدة
 3.939 3.131 سنوات 5 – 3مستحقة خالل 

 7.137 4.232 سنوات 5مستحقة خالل أكثر من 
 9.439 6.724 المجموع
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة .13

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

 .المجموعةالمعامالت من قبل إدارة 

 ةالمعامالت مع األطراف ذات العالق
 الموحد كانت عمى النحو التالي: الربح أو الخسارةضمنة في بيان تالمعامالت مع األطراف ذات العالقة الم

  3131 3133 
 )معدلة(  الطرف ذو العالقة 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    المبيعات:
 3.531.811 3.331.523 كيرماء إيرادات من مبيعات الكيرباء

 3.316.948 3.333.336 كيرماء مبيعات الماءإيرادات من 
 33.511 33.353 قطر لمبترول 

 394.311 363.137 كيرماء إيرادات من إيجارات محطة 
    

    تكمفة المبيعات:
 739.181 544.763 قطر لمبترول تكمفة الغاز المستيمك / إستالم أو شراء الغاز

    

    إيرادات أخرى:
 37.347 33.143 بنك قطر الوطني الودائعفوائد بنكية من 

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

 3131 3133 
 

 ذمم تجارية مدينة
ذمم تجارية دائنة 
 ذمم تجارية مدينة ومصاريف مستحقة

 ذمم تجارية دائنة 
 ومصاريف مستحقة

 )معدلة( )معدلة(   
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
     

 4.785 569.387 3.125 363.375 كيرماء
 333.547 1.363 335.753 3.615 قطر لمبترول

 366.212 331.137 573.448 336.113 
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة )تتمة( .13

 باإلدارة المسؤولينمكافأة كبار 
 الرئيسيين خالل كالتالي: والمسؤولينبمغت مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة 

 3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 39.743 13.134 مكافآت إدارية
   

 33.611 35.511 جتماعات مجمس اإلدارةإمكافأة عن 
 

 المبيعات .11
  3131 3133 

 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ريـال قطريألف  

   المبيعات تمثل اإليرادات من إمدادات:
 3.531.811 3.331.523 الكيرباء -
 3.339.483 3.342.571 الماء -

   إيرادات من إيجارات المصنع:
 394.311 363.137  شركة رأس لفان لمطاقة المحدودة )ش.م.ق( -
 3.711.341 3.817.534 

 
 تكاليف المبيعات .12

  3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 739.181 544.763 تكمفة الغاز المستيمك
 464.844 227.543 (33إستيالك العقارات والمصانع والمعدات )إيضاح رقم 

 318.614 63.643 قطع غيار وكيماويات ومواد مستيمكة
 345.435 367.435 تكاليف الموظفين

 96.968 316.215 أخرى
 3.375.453 3.545.354 
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 المصاريف العمومية واإلدارية .13

  3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 78.337 73.351 تكاليف الموظفين
 39.114 31.645 مخصص لمبضاعة بطيئة الحركة

 3.816 3.552 (33إستيالك العقارات والمصانع والمعدات )إيضاح رقم 
 5.971 3.751 (31إطفاء الموجودات غير الممموسة )إيضاح رقم 

 3.888 7.415 مصاريف اإلعالنات والعالقات العامة
 -- 35.616 التحكيمنفقات 
 3.793 3.573 اإليجار

 37.351 34.737 التأمين 
 769 3.134 تبرعات

 5.816 3.333 مصاريف التوظيف والتدريب
 8.113 2.771 أتعاب مينية 
 3.991 3.733 ىاتف وبريد

 916 3.433 إصالحات وصيانة
 963 3.162 مصاريف مكتبية

 669 443 إشتراكات وتراخيص
 35.875 31.125 أخرى 

 373.754 361.414 

 
 تكاليف التمويل .14

  3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 387.614 336.311 فوائد مدفوعة لمبنوك
 -- 34.734 فوائد مدفوعة ألطراف أخرى

 5.136 1.344 رسوم بنكية
 393.611 356.373 المجموع
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 إيرادات متنوعة .15

  3131 3133 
 )معدلة(  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 337.446 -- (3) التسوية مع مقاول األعمال اإلنشائية
 7.618 31.414 إيرادات أخرى 

 31.414 315.184 

يمثل ىذا المبمغ األيراد الناتج عن تسوية الشركة خالل السنة لمنزاعات القائمة بينيا و بين شركات مقاوالت األعمال اإلنشائية  (3)
(EPC)  (3) بالمسؤولة عن بناء راف. 

 
 بشركات المشروع المشتركحصة من إيرادات الفوائد  .16

  3131 3133 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 33.516 4.413 فوائد مكتسبة من دين ثانوي ناقص تعديالت بين الشركات

 
 لسهمعائد عمى الاالربح األساسي  .17

 بتقسيم صافي الربح عمى المتوسط المرجح لعدد األسيم القائمة خالل السنة كالتالي:العائد عمى السيم يحتسب الربح األساسي 

  3131 3133 
 

 )معدلة( 

   

 3.413.839 3.162.121 العائد عمى مساىمي الشركة األم )الف ريـال قطري(ربح السنة 
   

 311.111.111 311.111.111 المتوسط المرجح لعدد األسيم القائمة خالل السنة )باألسيم(
   

 34،13 31،62 الربح األساسي والمعدل لمسيم )ريـال القطري(

 لمسيم يعادل الربح األساسي لمسيم. المخفض. وعميو فإن الربح لم يكن ىنالك أسيم مخفضة محتممة خالل السنة
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 إدارة المخاطر المالية .21

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

األساسي ليذه المطموبات 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 ذمم تجارية مدينة 

 صفقات مشتقات األدوات المالية.متاحة لمبيع وتدخل في 
إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية لممجموعة ىي مخاطر أسعار السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 

بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية عمى إيرادات  تغيرات األسعارثر أتتمثل مخاطر السوق في ت
تقوم اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عمييا بغرض إدارة كل من ىذه المخاطر، التي  عمى أدواتيا المالية. المجموعة أو

 :كاآلتينمخصيا 

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

 جموعة عمى تبادلوفييا توافق المإلدارة ىذه المخاطر  وتسييالت تحمل فوائد(. تدخل المجموعة في عقود لتبادل أسعار الفائدة
تحتسب بالرجوع إلى مبمغ أساسي مفترض. ىذه في فترات محددة ، دة عائمة الفرق بين مبالغ بأسعار فائدة ثابتة وأسعار فائ

 لتزامات دين أساسية. من إ العقود تصمم لمتحوط
 كالتالي:لممجموعة كان موقف أسعار الفائدة المحممة عمى األدوات المالية بيان المركز المالي في تاريخ 

 3131 3133 
 )معدلة(  
 قطريألف ريـال  ألف ريـال قطري 

   أدوات مالية بأسعار فائدة ثابتة:
 3.689.491 3.533.323 موجودات مالية
 -- -- مطموبات مالية

 3.533.323 3.689.491 
   

   أدوات مالية بأسعار فائدة عائمة:
 -- -- موجودات مالية
 (5.133.878) (1.621.133) مطموبات مالية

 (1.621.133) (5.133.878) 

نقطة أساس،  35الموحد لتغيرات معقولة محتممة في أسعار الفائدة بعدد الربح أو الخسارة الجدول التالي يعكس حساسية بيان 
الموحد ىو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة الربح أو الخسارة مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. إن حساسية بيان 

. يتوقع أن يكون 3131ديسمبر  13لسنة واحدة، بناء عمى الموجودات المالية والمطموبات المالية بأسعار فائدة عائمة كما في 
 وق المساىمين بالمجموعة.تأثير النقص في أسعار الفائدة مساويًا ومعاكسًا لتأثير الزيادات المبينة. ال يوجد تأثير عمى حق

 التأثير عمى الربح التغير في نقاط األساس 
 ألف ريـال قطري  

3131    
 7.416 -/+ %33 -/+ أدوات مالية بأسعار متغيرة

   
3133    

 33.513 -/+ %35 -+/ أدوات مالية بأسعار متغيرة
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .21

 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 المتغيرات األخرى. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسيم مساويًا ومعاكسًا لتأثير الزيادات المبينة.

 3131 3133 
    التغير في  

 سعر السهم
التأثير عمى حقوق 

 المساهمين
     التغير في 
 سعر السيم

التأثير عمى حقوق 
 المساىمين

 قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
     

 84.873 %31 91.839 %31 أسيم متداولة

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

 أن تعرض الشركة لمخاطر العمالت ضئيل.

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

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

 . لممجموعة ةالتجارية المدين الذممتنشأ أساسًا من التي و  لممجموعة

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

. محدودةوحيث أن كيرماء ممزمة تعاقديًا بدفع التزاماتيا، تعتقد اإلدارة أن المخاطر االئتمانية فيما يتعمق بالذمم المدينة 
 يا.تحصيمباإلضافة إلى ذلك يتم إدراج ىذه الذمم المدينة بعد مراجعة إمكانية 

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

 الموجودات عمى النحو التالي:

 3131 3133 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 3.689.535 3.533.351 البنوكأرصدة لدى 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .21

 مخاطر االئتمان )تتمة(

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 إلتزاماتيا المالية عند إستحقاقياالسيولة تتمثل في عدم مقدرة المجموعة عمى الوفاء بمخاطر 

، ار جميع الظروف إلى أقصى حد ممكنالسيولة في ضمان توفر سيولة كافية لموفاء باإللتزامات المالية عند إستحقاقيا في إط
 اطرة بسمعة المجموعة.دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخ

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

الت وقروض بنكية كافية من يتسيو ات مالئمة يالحد من مخاطر السيولة عن طريق اإلحتفاظ بإحتياط ىعم تعمل المجموعة
 المالية. والموجوداتإستحقاق اإللتزامات  واإللتزام بتواريخمراقبة التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة والفعمية  لخال

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

دخال تعديالت عمييا في ضوء التغيرات في  ىيكمةبإدارة  المجموعةوالستمرارية تطور األعمال مستقباًل. تقوم  رأسماليا وا 
المجموعة في األىداف أو السياسات أو  تعدلارة بمراقبة العائد عمى رأس المال، لم األحوال االقتصادية. يقوم مجمس اإلد
 .3131ديسمبر  13اإلجراءات خالل السنة المنتيية في 

تراقب المجموعة رأسماليا باستخدام معّدل اإلستعداد ، وىي الدين مقسومًا عمى رأس المال زائد الدين. إن سياسة المجموعة ىو 
%. تدرج المجموعة القروض والتسييالت التي تحمل فوائد وقروض ألجل 81% و 41عّدل اإلستعداد بين المحافظة عمى م

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

 3131 3133 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 4.731.431 1.452.333 القروض والتسييالت التي تحمل فوائد
 335.973 311.111 قروض ألجل أخرى

 (3.689.535) (3.533.351) ناقص : األرصدة لدى البنوك ونقد
   

 3.359.867 3.126.323 صافي المديونية
   

 5.366.769 4.331.612 حقوق المساىمين
 7.436.616 6.337.127 وصافي الدين حقوق المساىمين
 %11 %33 معّدل اإلستعداد
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 القيمة العادلة لألدوات المالية .23

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

. 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. ذمم دائنة

 

 :3131 سمبردي 13فيما يمي المقارنة بين القيم الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية كما في 
 

 القيم العادلة القيم الدفترية 
 ريـال قطري ريـال قطري 

   موجودات مالية:
 34.533 34.533 قروض من شركة المشروع المشترك

 232.324 232.324 استثمارات متاحة لممبيع
 3.553.131 3.553.131 ايجارات تمويمية مدينة

 333.265 333.265 استثمارات في شركات زميمة
 511.623 511.623 إستثمارات في شركات المشروع المشترك

 1.143.317 1.143.317 الموجودات الغير متداولة مجموع
   

 363.212 363.212 ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 
 315.662 315.662 ايجارات تمويمية مدينة

 3.533.351 3.533.351 أرصدة لدى البنوك والنقد
 3.226.666 3.226.666 مجموع المتداولة

 3.332.335 3.332.335 مجموع الموجودات المالية
   

   مطموبات مالية:
 1.141.731 1.141.731 وتسييالت تحمل فوائد قروض

 1.141.731 1.141.731 مجموع الغير متداولة
   

 353.461 353.461 ذمم دائنة ومستحقات
 131.373 131.373 وتسييالت تحمل فوائد قروض

 311.111 311.111 قروض ألجل أخرى
 346.715 346.715 مشتقات مالية

 3.332.557 3.332.557 مجموع المتداولة
   

 2.333.513 2.333.513 مجموع المطموبات المالية
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية .23

 القيمة العادلة لألدوات المالية
 مساوية لمقيمة الدفترية.إن القيمة العادلة لألدوات المالية 

 تدرج القيمة العادلة
 لتحديد تحتفظ المجموعة باألدوات المالية التالية بالقيمة العادلة. تستخدم المجموعة التدرج التالي 3131ديسمبر  13كما في 

 إلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:ول

 لموجودات أو مطموبات مماثمة. دائرةاألسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق  :  3المستوى 

عمى جميع  التي ليا تأثير ىام عمى القيمة العادلة المسجمة ، واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرةو تقنيات أخرى  :  3المستوى 
 .بياناتيا

 عمى القيمة العادلة المسجمة والتي ال تعتمد عمى بيانات سوقية واضحة.التقنيات التي تستخدم بيانات ليا تأثير ىام  :  1المستوى 

 1المستوى  3المستوى  3المستوى  3131ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة
 -- -- 232.324 232.324 أسيم –استثمارات متاحة لمبيع 

     

     مطموبات بالقيمة العادلة
 -- 346.715 -- 346.715 عقود تبادل أسعار الفائدة –مشتقات 

 
 

 1المستوى  3المستوى  3المستوى  3133ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة
 -- -- 232.136 232.136 أسيم –متاحة لمبيع استثمارات 

     

     مطموبات بالقيمة العادلة
 -- 367.246 -- 367.246 عقود تبادل أسعار الفائدة –مشتقات 

لمقيمة العادلة، ولم  3والمستوى  3تحويالت بين المستوى  أي لم تحدث،  3131ديسمبر  13خالل السنة المالية المنتيية في 
 لمقيمة العادلة. 1تحدث تحويالت إلى أو من المستوى 

 

 


