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٧

ش.م.ع.ق.كھرباء والماء القطریة شركة ال

بیان المركز المالي الموحد
٢٠١٨دیسمبر ٣١في كما

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

الموجودات
الموجودات غیر المتداولة

٦٥٫٧٥٠٫٢٦٨٥٫٧٤٤٫٥٩٣وآالت ومعداتعقارات
١٧٤٫٩٠١-٧استثمارات عقاریة

٨٩٦٫٤٨٥١٠٢٫٤٥٥موجودات غیر ملموسة وشھرة
٩٤٫٧١٧٫٦١٦٣٫١٣٦٫٠٩٧استثمارات في مشاریع مشتركة

استثمارات في أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
١٠١٫٥٥٨٫٥٥٣٧٠١٫٥٧٧اإلیرادات الشاملة األخرى 

١١١٫١١٧٫٦٢٦١٫٢٤٨٫٨٤٥ذمم تأجیر تمویلي مدینة
٢٣٣٧٫٢٣٦٣٤٫٨٥٦معدالت فائدة للتحوطمبادلةة العادلة الموجبة لعقود القیم

١٢١٥٫٨٦٤١٧٫٨٤٣أخرىموجودات 
١٣٫٢٩٣٫٦٤٨١١٫١٦١٫١٦٧

الموجودات المتداولة
١٣١٤١٫٩٣٩٢٣٠٫٨٢٨مخزون

١٤٤٩١٫٨٥٢٨٩٥٫٦٨٠مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى 
١١١٣١٫٢١٩١١٧٫٤٨٧مدینةذمم تأجیر تمویلي 

٢٣٨٫١٥٧٢٫٣٧٤معدالت فائدة للتحوطمبادلةالقیمة العادلة الموجبة لعقود 
١٥٤٫١١٧٫٩٥٣٣٫٤٣٦٫٠١٧أرصدة لدى البنوك ونقد

٤٫٨٩١٫١٢٠٤٫٦٨٢٫٣٨٦
١٨٫١٨٤٫٧٦٨١٥٫٨٤٣٫٥٥٣إجمالي الموجودات
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٩

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 

الموحداإلیرادات الشاملة األخرىبیان الربح أو الخسارة و
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٨٢٠١٧
ف لایر قطريألألف لایر قطريإیضاحات

٢٦٢٫٤٧٠٫٤٤٣٢٫٩٤٥٫٢٩٧من الكھرباء والماء اإلیرادات
١١١٣١٫٠٤٨١٢٥٫٤٤٥فوائد اإلیجار 

٢٫٦٠١٫٤٩١٣٫٠٧٠٫٧٤٢اإلیرادات 
)١٫٧٥٤٫٨٣٨()١٫٣٩٧٫٩٥٤(٢٧تكلفة المبیعات
١٫٢٠٣٫٥٣٧١٫٣١٥٫٩٠٤إجمالي الربح

٢٨٢٣٢٫٣٤٩١٥٦٫٦٧١أخرىتشغیلیة إیرادات 
)٢١٩٫٦٦٧()١٨٦٫٠٥٧(٢٩مصروفات عمومیة وإداریة

١٫٢٤٩٫٨٢٩١٫٢٥٢٫٩٠٨ربح التشغیل
)١٨٠٫٢٧٨()٢٢٦٫٨٣٥(٣٠تكالیف تمویل

٩٥٤٢٫١٩٠٥٦٦٫٨٦٣حصة من ربح مشاریع مشتركة

١٫٥٦٥٫١٨٤١٫٦٣٩٫٤٩٣الربح للسنة

الشاملة األخرى:اإلیرادات
في إیرادات شاملة أخرى یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة

:الفترات الالحقة
٩٫١٩٤٢٤٫١٠٤٢٥٫٩٩١حصة من اإلیرادات الشاملة األخرى لمشاریع مشتركة

معدالت مبادلة الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لعقود 
١٩٢٩٫٨٩٩٢٣٫٤٢٣فائدة التحوط

الحركة في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع (معیار صافي 
)٩٦٫٢٠٤(-)٣٩المحاسبة الدولي 

إیرادات شاملة أخرى ال یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة في 
:الفترات الالحقة

أرباح / (خسائر) القیمة العادلة من استثمارات في صافي التغیر في 
أسھم حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 

)٩٦٫٢٠٤(١٠٫٢٠٣٦٨٫٥٦٦األخرى 
)٤٦٫٧٩٠(٨٢٢٫٥٦٩للسنةالشاملة األخرى/ (الخسائر)اداتاإلیر

٢٫٣٨٧٫٧٥٣١٫٥٩٢٫٧٠٣إجمالي الدخل الشامل 

الربح العائد إلى:
١٫٥٣٦٫٥٨٧١٫٦١٦٫١٧٦مالكي الشركة األم

٢٨٫٥٩٧٢٣٫٣١٧حصص غیر مسیطرة
١٫٥٦٥٫١٨٤١٫٦٣٩٫٤٩٣

:العائد إلىإجمالي الدخل الشامل 
٢٫٣٥٩٫١٥٦١٫٥٦٩٫٣٨٦مالكي الشركة األم

٢٨٫٥٩٧٢٣٫٣١٧حصص غیر المسیطرة
٢٫٣٨٧٫٧٥٣١٫٥٩٢٫٧٠٣

العائد للسھم: 
٣١١٣٫٩٧١٤٫٦٩العائد األساسي والمخفف للسھم (بالریال القطري)
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١٠

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 
موحد الغیرات في حقوق الملكیة بیان الت

٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

األمإلى مالكي الشركةالعائدةحقوق الملكیة 

رأس المال
االحتیاطي 

القانوني
االحتیاطي 

احتیاطي التحوط  العام
احتیاطي القیمة 

العادلة
األرباح 
اإلجماليالمدورة

غیر حصص
مسیطرة

حقوق إجمالي
الملكیة

ألف
لایر قطري

فأل
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

٢١٩٫٣٢٨٤٫٧٢٠٫٩٦٩٨٫٢٧٥٫١٢٩٢٥٣٫٨٧١٨٫٥٢٩٫٠٠٠)١٫٥٥٧٫٠٠٢(٢٠١٧١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤ینایر ١الرصید في 

١٫٦١٦٫١٧٦١٫٦١٦٫١٧٦٢٣٫٣١٧١٫٦٣٩٫٤٩٣-----للسنةالربح
)٤٦٫٧٩٠(-)٤٦٫٧٩٠(-)٩٦٫٢٠٤(٤٩٫٤١٤---خسائر شاملة أخرى

١٫٦١٦٫١٧٦١٫٥٦٩٫٣٨٦٢٣٣٫١٧١٫٥٩٢٫٧٠٣)٩٦٫٢٠٤(٤٩٫٤١٤---إجمالي الدخل الشامل للسنة

)٨٥١٫٩٧٠()٢٦٫٩٧٠()٨٢٥٫٠٠٠()٨٢٥٫٠٠٠(-----)٣٢(إیضاح ٢٠١٧توزیعات أرباح متعلقة بسنة 
مساھمات لصندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة 

)٣٧٫٦٣٥(-)٣٧٫٦٣٥()٣٧٫٦٣٥(-----)٣٣(إیضاح ٢٠١٨لسنة 

١٢٣٫١٢٤٥٫٤٧٤٫٥١٠٨٫٩٨١٫٨٨٠٢٥٠٫٢١٨٩٫٢٣٢٫٠٩٨)١٫٥٠٧٫٥٨٨(٢٠١٧١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤دیسمبر ٣١الرصید في 
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١١

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 
تتمة- بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 

٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الشركة األم

رأس المال
االحتیاطي 

القانوني
االحتیاطي 

احتیاطي التحوطالعام
احتیاطي القیمة 

العادلة
األرباح 
اإلجماليالمدورة

حصص غیر 
مسیطرة

إجمالي حقوق 
الملكیة

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

١٢٣٫١٢٤٥٫٤٧٤٫٥١٠٨٫٩٨١٫٨٨٠٢٥٠٫٢١٨٩٫٢٣٢٫٠٩٨)١٫٥٠٧٫٥٨٨(١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤سابق)التقریر ال(كما في ٢٠١٨ینایر ١الرصید في 
)٤٫٣٦٥(-)٤٫٣٦٥()٤٫٣٦٥(-----)٤(إیضاح ٩تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

١٢٣٫١٢٤٥٫٤٧٠٫١٤٥٨٫٩٧٧٫٥١٥٢٥٠٫٢١٨٩٫٢٢٧٫٧٣٣)١٫٥٠٧٫٥٨٨(١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤)معدلة(٢٠١٨ینایر ١الرصید في 

١٫٥٣٦٫٥٨٧١٫٥٣٦٫٥٨٧٢٨٫٥٩٧١٫٥٦٥٫١٨٤-----الربح للسنة 
٨٢٢٫٥٦٩-٨٢٢٫٥٦٩-٤٥٤٫٠٠٣٣٦٨٫٥٦٦---شاملة أخرىإیرادات 

٤٥٤٫٠٠٣٣٦٨٫٥٦٦٧٫٠٠٦٫٧٣٢٢٫٣٥٩٫١٥٦٢٨٫٥٩٧٢٫٣٨٧٫٧٥٣---إجمالي الدخل الشامل للسنة

)٨٧٣٫٦٤١()٢١٫١٤١()٨٥٢٫٥٠٠()٨٥٢٫٥٠٠(-----)٣٢(إیضاح ٢٠١٧توزیعات أرباح متعلقة بسنة 
مساھمات لصندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة 

)٢٨٫٥٩١(-)٢٨٫٥٩١()٢٨٫٥٩١(-----)٣٣(إیضاح ٢٠١٨لسنة 

٤٩١٫٦٩٠٦٫١٢٥٫٦٤١١٠٫٤٥٥٫٥٨٠٢٥٧٫٦٧٤١٠٫٧١٣٫٢٥٤)١٫٠٥٣٫٥٨٥(٢٠١٨١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤دیسمبر ٣١في الرصید
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١٢

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 

بیان التدفقات النقدیة الموحد 
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

األنشطة التشغیلیة
١٫٥٦٥٫١٨٤١٫٦٣٩٫٤٩٣الربح للسنة

تعدیالت للبنود التالیة:
٦٢٧٩٫٥٢٥٤٤٤٫٨٣١استھالك عقارات وآالت ومعدات
)٥٦٦٫٨٦٣()٥٤٢٫١٩٠(٩حصة من أرباح مشاریع مشتركة

٢٤٥٫٣٦١٢٧٫٣٨٠مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
)١٦٫٠٥٢()٣٨٫٠٤٩(٢٨توزیعات أرباح اتإیراد

)٣٣٧()٥٨٫٩٩٤(٢٨ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
٨٥٫٩٧٠٥٫٩٧٠إطفاء موجودات غیر ملموسة

١٣١٧٫٢٨٩٤٨٫٤٠٨مخصص مخزون بطيء الحركة
٢٩١٫٩٧٩٢٫٠١٥إطفاء موجودات غیر متداولة

)٩٤٫٧٣٣()١١٢٫٣٨٦(٢٨إیراد فوائد
٣٠٢١٧٫٥٦١١٧٣٫١٤٨مصروف فوائد

١٫٣٤١٫٢٥٠١٫٦٦٣٫٢٦٠األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل 
التغیرات في رأس المال العامل:

٧١٫٦٠٠١٫٧٥٨مخزون -
)١٥٠٫٣١١(٣٨٦٫٠٣٥دینون تجاریون وذمم مدینة أخرى  م-
١١٧٫٤٨٧١٢٤٫٢٧٣ذمم تأجیر تمویلي مدینة-
)١٥٨٫١٨٠()٨٨٫٣٧٥(دائنون تجاریون وذمم دائنة أخرى  -

١٫٨٢٧٫٩٩٧١٫٤٨٠٫٨٠٠التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل
)٦٫١٩٨()١٠٫٣٨٤(٢٤مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

١٫٨١٧٫٦١٣١٫٤٧٤٫٦٠٢صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
)٥٩٫١٩٠()١١٠٫٣١٣(٥شراء عقارات وآالت ومعدات

٥٩٫٠٠٨٤٩٢متحصالت من بیع عقارات وآالت ومعدات 
٣٨٫٠٤٩١٦٫٠٥٢أوراق مالیة استثمارات في من مستلمة توزیعات أرباح 

٩٣٠٣٫٩٩٣٢٨٣٫٥٨٢توزیعات أرباح مستلمة من مشاریع مشتركة
)٢٫١٨٧(-٩استثمارات في مشروع مشترك

-)٩١٩٫٢١٨(٩استثمار إضافي في شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق.
)٢٨٦٫٦٣٧()٤٨٨٫٤١٠(١٠استثمارات في أوراق مالیة شراء 

٢٨١٣٠٫١٧٩٦٦٫٩٢٣فوائد مستلمة
)٦٢٥٫٧٠٢(١٨٠٫٠٥٤یوماً ٩٠بأجل استحقاق أصليصافي الحركة في ودائع 

)٦٠٦٫٦٦٧()٨٠٦٫٦٥٨(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة



تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٣٨إلى ١من اإلیضاحات 

١٣

ش.م.ع.ق.الماء القطریة شركة الكھرباء و
تتمة- بیان التدفقات النقدیة الموحد 

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

األنشطة التمویلیة
)٤٥٫٨٧٠(٩٤٣٫٧٠٣صافي الحركة في قروض وسلف تحمل فوائد

)٨٢٢٫٦٦٣()٨٤٩٫٦٠١(مدفوعة توزیعات أرباح 
)٢٦٫٩٧٠()٢١٫١٤١(٢١توزیعات أرباح مدفوعة للحصص غیر المسیطرة

)١٧٣٫١٤٨()٢١٧٫٥٦١(فوائد مدفوعة
)١٫٠٦٨٫٦٥١()١٤٤٫٦٠٠(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

)٢٠٠٫٧١٦(٨٦٦٫٣٥٥في النقد وما في حكمھ)النقصالزیادة (صافي
٥٦٤٫٠٢١٧٦٤٫٧٣٧ینایر١نقد وما في حكمھ في ال
١٥١٫٤٣٠٫٣٧٦٥٦٤٫٠٢١دیسمبر ٣١نقد وما في حكمھ في ال
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الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١

قطریة تأسست في دولة قطر عامة ("الشركة") ھي شركة مساھمة ش.م.ع.ق.ة الكھرباء والماء القطریة شرك
. یقع مكتب الشركة المسجل ١٩٩٢. بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة في مارس ١٤٢٧٥جل التجاري رقم بموجب الس

.١٩٩٨مایو ٣. إن أسھم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ ة، مدینة خلیفة الشمالیةفي شارع المرخی

قانون الشركات التجاریة تطلبات ، ووفقًا لم.ق.ش.مكانت الشركة تعرف سابقًا باسم الشركة القطریة للكھرباء والماء 
، تم تغییر الوضع القانوني للشركة إلى "شركة مساھمة عامة قطریة" بعد التعدیل الذي ٢٠١٥لسنة ١١القطري رقم 

. ٢٠١٧مارس ٦أدخل على النظام األساسي بتاریخ 

ومنفردة لیھا مجتمعة بـ "المجموعة"(یشار إشركاتھا التابعة لوالبیانات الملیة للشركةتتضمن البیانات المالیة الموحدة 
). بـ "شركات المجموعة"

إنتاج تطویر وتملك وتشغیل محطات ، والذي لم یتغیر منذ السنة الماضیة، في نشاط الرئیسي للمجموعةالیتمثل 
.لدولةالعامة القطریة للكھرباء والماء ("كھرماء") المملوكة لمؤسسة للوتقدیمھاالمیاه المحالةالكھرباء وإنتاج 

لمقارنة: اكما في تواریخ التقاریر الحالیة وفي كل منھا وحصص الملكیةالشركات التابعة التالیة المجموعةلدى 

نسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسياسم الشركة التابعة
٢٠١٨٢٠١٧

٪١٠٠٪١٠٠قطرحالةتولید الكھرباء وإنتاج المیاه المشركة رأس لفان للتشغیل ذ.م.م.
٪٨٠٪٨٠قطرتولید الكھرباء وإنتاج المیاه المحالةشركة رأس لفان للطاقة ش.م.ق.

لدى الشركة المشاریع المشتركة التالیة وحصص الملكیة في كل منھا كما في تواریخ التقاریر الحالیة والمقارنة كالتالي:

نسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسياالسم
٢٠١٨٢٠١٧

٪٥٥٪٥٥قطرتولید الكھرباء وإنتاج المیاه المحالةشركة قطر للطاقة ش.م.ق.
٪٤٠٪٤٠قطرتولید الكھرباء شركة مسیعید للطاقة ش.م.ق. 

٪٤٥٪٤٥قطرتولید الكھرباء وإنتاج المیاه المحالةشركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ق.
االستثمار في مشاریع الكھرباء والمیاه .ق نبراس للطاقة ش.م

٪٦٠٪٦٠قطرخارج دولة قطر
٪٦٠٪٦٠قطرتولید الكھرباء وإنتاج المیاه المحالةشركة أم الحول للطاقة ش.م.ق

تحدید وتقییم وتطویر فرص إنتاج سراج للطاقة
الطاقة الشمسیة

٪٦٠٪٦٠قطر
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موعةمجالرئیسیة للواالتفاقیات المعامالت ٢

عامالت واالتفاقیات الرئیسیة للمجموعة مرتبة حسب الترتیب الزمني:فیما یلي الم
د الكھرباء في رأس أبو أبرمت الشركة اتفاقیة مع حكومة دولة قطر لشراء محطة تولی١٩٩٩فبرایر ١٠في )أ

.استنادا إلى االتفاقیة تم تكلیف الشركة بتشغیل وإدارة محطة الطاقة.(راف ب)فنطاس "ب"
(یشار إلیھا فیما المؤسسة العامة للكھرباء والماء أبرمت الشركة اتفاقیة شراء الكھرباء مع ٢٠٠١أبریل في)ب

والتي بدأ ) ١(راف ب/" ١لإلمداد بالطاقة الكھربائیة من محطة راس أبو فنطاس "ب/بعد بـ "كھرماء") 
.٢٠٠٢أغسطس ٢٩تشغیلھا تجاریاً في 

التالیة من المؤسسة العامة للكھرباء والماء (كھرماء) األربع شراء المحطات قامت الشركة ب٢٠٠٣ینایر في)ج
بالكھرباء والماء ملیون لایر قطري، وتم توقیع اتفاقیة شراء كھرباء وماء مع كھرماء لإلمداد ٦٠٠بمبلغ 

:التالیةمن المحطاتالمحلى 

محطة رأس أبو فنطاس " أ "·
الوجبة·

السیلیة·
سوبرجنوب الدوحة·

في أعقاب تلقي تعلیمات من حكومة دولة قطر. كما تم ٢٠١٠عامت الشركة عملیات محطة الوجبة خالل أوقف
ة مع كھرماء قد انتھت في ـود ذات الصلـث أن العقـإیقاف مرافق محطتي السیلیة وجنوب الدوحة سوبر حی

.٢٠١٤دیسمبر ٣١
.٢٠١٧دیسمبر ٣١الشركة عملیات محطة رأس أبو فنطاس "أ" اعتبارا من أوقفت

٧١٫٦٦قطر للبترول مقابل مبلغ محطة دخان لتحلیة المیاه من شركة قامت الشركة بشراء ٢٠٠٣ینایر في )د
میاه،اتفاقیة شراء و،اتفاقیة تأجیر األرضبعد إبرام اتفاقیة الشراء أبرمت الشركة أیضا وملیون لایر قطري. 
بمحطة التحلیة في دخان.قطر للبترول فیما یتعلق مع اتفاقیة تزوید بالوقود

المحالة والمیاهرباء روع مشترك إلنتاج الكھـر للطاقة ش.م.ق كمشـیس شركة قطـتم تأس٢٠٠٥ینایر ٢٧في )ه
كما في شركة قطر للطاقة ش.م.ق ملكیة الموحدة للماء والكھرباء. النسبة المئویة ل)ب(ن محطة رأس لفان م

لتالي:كاتواریخ التقریر الحالي ولفترة المقارنة 
٪٥٥ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة·

٪٤٠يانترناشونال باور بي ال س·
٪٥شیوبو الیكتریك باور كومباني·

أبرمت الشركة "اتفاقیة شراء كھرباء وماء" مع كھرماء لتوفیر الكھرباء والمیاه المحالة ٢٠٠٥في أكتوبر )و
. ٢من محطة رأس أبو فنطاس ب
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تتمة-االتفاقیات الرئیسیة للمجموعة المعامالت و٢

شركة مسیعید للكھرباء ش.م.ق كمشروع مشترك بین الشركة وشركة تم تأسیس٢٠٠٧ینایر ١٥في )ز
التحقت شیوبو ٢٠٠٩في مایو ومن محطة مسیعید. والمیاه المحالةماروبیني و قطر للبترول إلنتاج الكھرباء 

لمشترك. المساھمة الحالیة في شركة مسیعید للطاقة ش.م.ق على الیكتریك باور كومباني كشریك بالمشروع ا
النحو التالي:

٪٤٠ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة·
٪٣٠شركة ماروبیني                  ·
٪٢٠قطر للبترول  ·
٪١٠شیوبو الیكتریك باور كومباني  ·

اء لتورید میاه من محطة الشركة في راس أبو دخلت الشركة في "اتفاقیة شراء میاه" مع كھرم٢٠٠٧في مایو )ح
(وھي توسعة لرأس أبو فنطاس أ). ١/فنطاس أ

إلنتاج الكھرباء مشروع مشترك ك.راس قرطاس للطاقة ش.م.قشركة تم تأسیس٢٠٠٨مارس ٢٥في )ط
والماء من محطة راس لفان ج. النسبة المئویة للمساھمة في شركة راس قرطاس للطاقة ش.م.ق على النحو

:التالي

٪٤٥ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة·
٪٤٠شركة آر إل سي باور ھولدینج·
٪١٥قطر للبترول·

تم تأسیس شركة نبراس للطاقة ش.م.ق كمشروع مشترك بغرض اقتناء مشاریع إنتاج ٢٠١٣مایو ٢٠في )ي
ش.م.ق على النحو التالي: . النسبة المئویة للمساھمة في نبراس للطاقة الكھرباء والماء خارج دولة قطر

)٪٦٠(ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة·
)٪٤٠(قطر القابضة ش.م.م     ·

تم تأسیس شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق كمشروع مشترك بغرض إنتاج الكھرباء ٢٠١٥مایو ١٣في )ك
لمساھمة في شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق على النحو والمیاه المحالة من مرافق محطة د. النسبة المئویة ل

التالي: 

٪٦٠ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة·
٪٥قطر للبترول العالمیة المحدودة·
٪٥مؤسسة قطر للتعلیم والعلوم وتنمیة المجتمع·
٪٣٠للطاقة المحدودة، شركة مؤسسة في المملكة المتحدة            ١كي·

أبرمت الشركة "اتفاقیة شراء ماء" مع كھرماء لتوفیر المیاه المحالة من محطة رأس ٢٠١٥ر أكتوب١٣في )ل
.٣أبو فنطاس أ/

، تم تأسیس "سراج للطاقة" كمشروع مشترك لغرض تحدید وتقییم وتطویر فرص ٢٠١٧سبتمبر ٢٥في )م
في تاریخ التقریر المالي كما٪٦٠إنتاج الطاقة الشمسیة في دولة قطر. تبلغ حصة الملكیة في سراج للطاقة 

).٪٦٠: ٢٠١٧للسنة الحالیة (
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إعداد البیانات المالیة أسس٣

بیان االلتزام 
تم إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقًا لمتطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. تستوفي ھذه البیانات 

للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والمتطلبات المالیة الموحدة متطلبات المعاییر الدولیة
. ٢٠١٥لسنة ١١المعمول بھا لقانون الشركات التجاریة القطري رقم 

أساس القیاس
واالستثمارات في حقوقتم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء الموجودات المالیة 

والمشتقات المالیة حیث یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. الملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

الوظیفیة وعملة العرضالعملة 
تم تقریب .مجموعةللوعملة العرض ھو العملة الوظیفیة ھذه البیانات المالیة الموحدة بالریال القطري وعرضتم 

، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. لایر قطريى أقرب ألفجمیع المبالغ إل

استخدام التقدیرات واألحكام
إن إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة أن ممارسة بعض التقدیرات 

انات المالیة الموحدة واإلیضاحات المرفقة بھا. تستند واالفتراضات واألحكام التي تؤثر على المبالغ المدرجة في البی
التقدیرات واالفتراضات إلى الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف التي تشكل نتائجھا 
أساسًا إلصدار األحكام حول القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي یصعب الحصول علیھا بسھولة من مصادر 

.أخرى. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات

تتم ممارسة األحكام من قبل اإلدارة فیما یتعلق بالتطورات والقرارات واإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة الھامة 
للمجموعة وتطبیق ھذه السیاسات والتقدیرات. تتم مراجعة األحكام والتقدیرات واالفتراضات بصورة مستمرة. تدرج 

دیالت التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیر إذا كان التعدیل یؤثر فقط على تلك الفترة، أو في تع
فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كان التعدیل یؤثر على كل من الفترة الحالیة والمستقبلیة.

تنطوي علىالتي ن األحكام أو التعقید أو المجاالت المعلومات حول المجاالت الھامة التي تتضمن درجة عالیة م
مخاطر ھامة من أن ینتج من االفتراضات أو التقدیرات تعدیالت كبیرة على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة 

:ھي كالتالي

األحكام
التي كان لھا تأثیر ھام على في سیاق تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة باستخدام األحكام التالیة 

المبالغ المدرجة في البیانات المالیة الموحدة: 

اتفاقیات شراء الكھرباء والمیاه
) مع مؤسسة كھرماء وشركة قطر PWPAأبرمت الشركة عدة اتفاقیات طویلة األجل لشراء الكھرباء والمیاه (

فاقیات شراء الكھرباء والمیاه تدخل في نطاق التفسیر ات. ال تعتبر اإلدارة أن١للبترول، كما ھو مذكور في االیضاح 
الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة: ترتیبات خدمات االمتیاز. ١٢رقم 
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تتمة- أسس إعداد البیانات المالیة ٣

تتمة–األحكام 
تتمة-اتفاقیات شراء الكھرباء والمیاه 

دارة لألعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للموجودات، فإن مؤسسة كھرماء ال تنوي السیطرة على واستنادًا إلى تقدیر اإل
أي حصة متبقیة ھامة من العقارات بعد نھایة مدة االمتیاز من خالل الملكیة أو االستحقاق للمنافع أو غیر ذلك. إن 

د إلى األحكام المستخدمة من قبل اإلدارة والتي تعتبر تصنیف اتفاقیات شراء الكھرباء والمیاه كعقود إیجار تشغیلیة یستن
أن المجموعة تحتفظ بالمخاطر والمنافع األساسیة لملكیة المحطات، بناء على تقدیر اإلدارة لألعمار اإلنتاجیة والقیمة 

تحقیق تأثیر المتبقیة للموجودات. یتم تقدیر ومراجعة األعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للموجودات سنویًا. یتم 
التغیرات في األعمار اإلنتاجیة بأثر مستقبلي على مدى األعمار المتبقیة للموجودات. 

قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة بإبرام اتفاقیة لشراء الكھرباء والمیاه مع مؤسسة كھرماء. صنفت اإلدارة ھذا 
تحدید ما إذا - ٤رات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم الترتیب التعاقدي كعقد إیجار تمویلي وفقًا لتفسیر لجنة تفسی

كان الترتیب یتضمن عقد إیجار، وذلك من خالل تطبیق متطلبات التفسیر، وبالتالي تم اعتباره الترتیب التعاقدي كعقد 
إیجار تمویلي. 

التزام اإلیجار التشغیلي 
الكھرباء والمیاه. وبموجب تلك االتفاقیات، تتلقى الشركة كما ذكرنا أعاله، أبرمت الشركة عدة اتفاقیات لشراء

مدفوعات مقابل توفیر سعات معینة من الكھرباء والمیاه، سواء طلب المتعھد (كھرماء) إمدادات الكھرباء أو المیاه أو 
). قررت لم یطلبھا ("المدفوعات حسب السعة") وكذلك مقابل تغیر تكالیف اإلنتاج ("مدفوعات الكھرباء والمیاه"

المجموعة أن اتفاقیات شراء الكھرباء والمیاه ھي ترتیبات إیجاریة وأنھ، بناء على تلك الترتیبات التعاقدیة، تعتبر 
اإلدارة أن المجموعة تحتفظ بالمخاطر والمنافع الھامة لملكیة المحطات، وبالتالي تتم المحاسبة عن اتفاقیات شراء 

جار تشغیلي. في حال حدوث تعدیالت على اتفاقیات شراء الكھرباء والمیاه، تعید الكھرباء والمیاه باعتبارھا عقود إی
اإلدارة النظر فیما إذا كانت المجموعة سوف تستمر في االحتفاظ بالمخاطر والمنافع الھامة لملكیة المحطات. 

یةمبدأ االستمرار

لھا وفقًا لمبدأ االستمراریة واقتنعت بأن قامت إدارة المجموعة بتقییم قدرة المجموعة على االستمرار في أعما
المجموعة لدیھا الموارد الضروریة لمواصلة أنشطتھا في المستقبل المنظور. باإلضافة إلى ذلك، فإن اإلدارة لیست 
على علم بأي أمور قد تلقي بالشك المادي حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا وفقاً لمبدأ االستمراریة. وعلیھ، 

داد البیانات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة. تم إع

تصنیف االستثمار في المشاریع المشتركة
في كیانات ٪٥٠لدى المجموعة عدة استثمارات في مشاریع مشتركة. وبالرغم من امتالكھا لحصص تتجاوز 

على قرارات السیاسة المالیة المشاریع المشتركة، بموجب االتفاقیات التعاقدیة، إال أن المجموعة لیس لدیھا سیطرة 
والتشغیلیة للتك الكیانات. وتتطلب القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعیة من كافة أطراف كیانات 

المشاریع المشتركة. 

التقدیرات 
والمعدات واآلالت األعمار االنتاجیة
جیة المقدرة. یتم تحدید األعمار اإلنتاجیة استنادا والمعدات على مدى أعمارھا اإلنتاواآلالت لعقاراتیتم إھالك بنود 

السنوي االستھالكالفني والتجاري وآثار مصروف والتقادم الفعلي وھو یستند إلى إلى االستخدام المتوقع لألصل 
صروف قد یتم تعدیل م. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجیة لتلك الموجودات.الموحدةفي البیانات المالیةالمدرج

ن التقدیرات السابقة.عاإلھالك المستقبلي بصورة كبیرة عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجیة تختلف 
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١٩

تتمة- أسس إعداد البیانات المالیة ٣

تتمة–التقدیرات 
تتمة- األعمار االنتاجیة واآلالت والمعدات 

٣٠سنة إلى ٢٥القتصادیة المقدرة لمحطات اإلنتاج من خالل السنة، قامت المجموعة بمراجعة األعمار االنتاجیة ا
سنة. 

تعتقد اإلدارة أن القیمة االنتاجیة التقدیریة المراجعة والقیمة المتبقیة تعكس بصورة مالئمة العمر االنتاجي والقیمة 
الموحدة للمجموعة أكثر المتبقیة للموجودات وأنھا تتماشى مع الممارسات السائدة بالقطاع مما یجعل البیانات المالیة 

قابلیة للمقارنة. في حال استمرت المجموعة في تطبیق العمر االنتاجي والقیمة المتبقیة وفقًا لتقدیرات السنة السابقة 
ملیون لایر قطري ولكان ھناك نقص بنفس ٨٠٫٣لكان االستھالك المدرج في بیان الدخل الموحد سیصبح أعلى بمبلغ 

یة للموجودات. المبلغ في القیمة الدفتر

انخفاض قیمة الشھرة
إن تحدید ما إذا كان ھناك انخفاض في قیمة الشھرة یتطلب عمل تقدیر للقیمة عند االستخدام لوحدات إنتاج النقد التي 
تم توزیع الشھرة علیھا. یتطلب حساب القیمة عند االستخدام أن یمارس أعضاء مجلس اإلدارة تقدیرات حول 

لمستقبلیة المتوقعة من وحدة إنتاج النقد ومعدل خصم مناسب لغرض حساب القیمة الحالیة. عندما التدفقات النقدیة ا
تكون التدفقات النقدیة المستقبلیة الفعلیة أقل من المتوقع، قد تنشأ خسائر انخفاض مادي. 

انخفاض قیمة االستثمارات في المشاریع المشتركة 
ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على أن االستثمار في المشاریع في تاریخ كل تقریر تقوم المجموعة بتحدید

المشتركة قد انخفضت قیمتھ. في ھذه الحالة، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة على أساس الفرق 
صة في نتائج للمشاریع المشتركة وقیمتھا المدرجة، وتقوم بإدراج ھذا المبلغ في "حلالستردادبین القیمة القابلة 

.مشاریع مشتركة" في بیان الدخل الموحد

ذمم التأجیر التمویلي المدینة
تقوم إدارة المجموعة بتحدید التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة فیما یتعلق برسوم السعة التشغیلیة لحساب معدل 

المجدول والجبري إلمدادات االنقطاعالعتبار الفائدة الفعلي للتأجیر التمویلي. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في ا
سنوي، وأي فرق بین إیرادات التأجیر التمویلي بشكلالطاقة في السنوات المقبلة. تقوم اإلدارة بمراجعة التقدیرات 

للفترة ذات الصلة. الموحد المقدرة وإیرادات التأجیر التمویلي الفعلیة یتم تحمیلھ مباشرة في بیان الدخل الشامل 

)والعقارات واآلالت والمعدات(بخالف المخزونالمالیة غیر انخفاض قیمة الموجودات 
ومعدات وقطع غیار استراتیجیة) تتم مراجعتھا في تاریخ كل عقاراتالقیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للشركة (

عتبر على أنھ قد انخفضت قیمتھ تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على انخفاض قیمتھا. یتطلب تحدید ما ی
. كما في تاریخ التقریر لم تحدد اإلدارة أي دلیل من التقاریر الداخلیة یشیر إلى انخفاض استخدام التقدیرات واألحكام

قیمة موجود أو فئة موجودات ولیس ھناك أیة تغییرات سلبیة ھامة في السوق یمكن أن یكون لھا أثر سلبي على 
وجود مثل ھذا المؤشر عندھا یتم أداء اختبار النخفاض القیمة من جانب اإلدارة. یتطلب تحدید موجوداتھا. في حالة 

المبالغ القابلة لالسترداد من اإلدارة القیام بإجراء أحكام وتقدیرات وافتراضات. 
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تتمة-أساس إعداد البیانات المالیة ٣

تتمة-التقدیرات 

انخفاض قیمة المخزون
یتم إجراء تقدیر لصافي قیمتھا القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالغ ة قدیمة أو غیر صالحة لالستخدامالبضاععندما تصبح 

الھامة بصفة فردیة یتم إجراء التقدیر على أساس فردي. المبالغ غیر الھامة بصفة فردیة ولكنھا قد أصبحت قدیمة أو 
التقادم أو عدم وفقا لنوع المخزون ودرجة یتم تقدیرھا بصورة جماعیة ووضع مخصص لھاغیر صالحة لالستخدام

والغیر البطیئة الحركة للبضاعةاستنادا إلى أسعار البیع التاریخیة. تتطلب ضرورة ووضع مخصص الصالحیة
درجة كبیرة من التقدیر.صالحة لالستخدام

القیمة العادلة لألدوات المالیة 
والمطلوبات المالیة المسجلة في بیان المركز المالي من عندما ال یمكن الحصول على القیمة العادلة للموجودات

أسواق نشطة ، یتم تحدید القیمة العادلة لھا باستخدام تقنیات تقییم تتضمن نماذج محاسبیة. تؤخذ مدخالت ھذه النماذج 
قیمة من األسواق الواضحة عندما یتاح ذلك، ولكن عند عدم توافرھا فإنھ یتطلب درجة من الحكم للحصول على ال

العادلة. تتضمن األحكام اعتبارات السیولة والمدخالت النموذجیة مثل االرتباط والتذبذب بالنسبة للمشتقات طویلة 
األجل. 

التغیرات في السیاسات واالفصاحات المحاسبیة٤

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة

لمالیة تتماشى مع السیاسات المحاسبیة المتبعة للسنة المالیة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات ا
السابقة، باستثناء المعاییر الجدیدة والمعدلة التالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وتفسیرات لجنة 

. ٢٠١٨ینایر ١المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والساریة اعتبارًا من 

األدوات المالیة والمعیار الدولي للتقاریر ٩ألولى بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة قامت المجموعة للمرة ا
اإلیرادات من العقود مع العمالء. وفقا لما تسمح بھ األحكام االنتقالیة لتلك المعاییر الجدیدة، لم یتم تعدیل ١٥المالیة 

دناه. أرقام المقارنة. یتم بیان طبیعة وتأثیر ھذه التغییرات أ

األدوات المالیة-٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
األدوات المالیة: التحقیق ٣٩األدوات المالیة محل معیار المحاسبة الدولي ٩یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

اسبة عن األدوات ، ویجمع بین الجوانب الثالثة للمح٢٠١٨ینایر ١والقیاس للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
المالیة وھي التصنیف والقیاس، وانخفاض القیمة، ومحاسبة التحوط. 

بأثر رجعي، ولكنھا اختارت عدم تعدیل معلومات ٩قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
اسبیة السابقة للمجموعة. المقارنة. ونتیجة لذلك، یستمر احتساب معلومات المقارنة المعروضة وفقا للسیاسة المح
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تتمة- التغیرات في السیاسات واالفصاحات المحاسبیة ٤

تتمة–المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة 

تتمة- األدوات المالیة -٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

كالتالي: ٩كان تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

القیاسالتصنیف و
، تقاس أدوات الدین المالیة الحقًا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ٩وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

أو بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. ویعتمد التصنیف على معیارین: نموذج 
بإدارة الموجودات؛ وما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لألدوات تمثل "مدفوعات أعمال المجموعة فیما یتعلق 

أصل الدین والفائدة فقط" للمبلغ األصلي المستحق. 

، ومن ثم تطبیقھ بأثر رجعي على ٢٠١٨ینایر ١تم تقییم نموذج أعمال المجموعة في تاریخ التطبیق المبدئي، وھو 
. إن تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة على ٢٠١٨ینایر ١یتم إلغاء تحقیقھا قبل الموجودات المالیة التي لم

أدوات الدین تتكون من أصل الدین والفائدة فقط قد تم على أساس الحقائق والظروف السائدة عند التحقیق المبدئي 
لم یكن لھا تأثیر مادي على ٩مالیة للموجودات. إن متطلبات التصنیف والقیاس للمعیار الدولي للتقاریر ال

المجموعة. تستمر المجموعة في قیاس جمیع الموجودات المالیة المحتفظ بھا سابقًا بالقیمة العادلة وفقًا لمعیار 
بالقیمة العادلة. وفیما یلي التغییرات في تصنیف الموجودات المالیة للمجموعة: ٣٩المحاسبة الدولي 

التجاریین والموجودات المالیة المتداولة وغیر المتداولة األخرى المصنفة سابقًا كقروض یتم االحتفاظ بالمدینین 
وذمم مدینة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وینتج عنھا زیادة في التدفقات النقدیة تمثل مدفوعات أصل الدین 

المطفأة. والفائدة فقط. یتم تصنیف وقیاس تلك األدوات حالیاً كأدوات دین بالتكلفة 

االستثمارات في األسھم المدرجة المصنفة سابقًا كموجودات مالیة متاحة للبیع یتم تصنیفھا حالیًا كاستثمارات 
بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. 

.إن التغییرات أعاله لیس لھا أي تأثیر مادي على البیانات المالیة الموحدة

انخفاض القیمة 
إلى حدوث تغییر مادي في طریقة احتساب المجموعة لخسائر ٩أدى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة لقد 

بنھج ٣٩انخفاض قیمة الموجودات المالیة وذلك باستبدال نھج الخسارة المتكبدة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي 
. ویتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة ٩للتقاریر المالیة الخسائر االئتمانیة المتوقعة مستقبًال وفقًا للمعیار الدولي 

أن تقوم المجموعة بتكوین مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة لجمیع أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة ٩
العادلة من خالل الربح أو الخسارة وموجودات العقود. 

كالتالي: ٢٠١٨ینایر١كما فيیعرض التأثیر على بیان المركز المالي الموحد 

ألف لایر قطري
الموجودات 
(٤٬٣٦٥)ودائع ألجل

حقوق الملكیة
٤٬٣٦٥أرباح مدورة 
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٢٢

تتمة- التغیرات في السیاسات واالفصاحات المحاسبیة ٤

تتمة–المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة 

تتمة- األدوات المالیة -٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

تتمة-انخفاض القیمة 

أي تأثیر مادي للخسائر االئتمانیة المتوقعة من المدینین التجاریین والمبالغ المستحقة من أطراف ذات لم یكن ھناك 
. والمؤسسات المملوكة من قبل جولة قطرعالقة، حیث أن ھذه األرصدة مستحقة من كھرماء وقطر للبترول

التحوط محاسبة
قامت المجموعة بتطبیق محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. في تاریخ التطبیق المبدئي، كانت جمیع عالقات التحوط 
القائمة للمجموعة مؤھلة للمعالجة كعالقات تحوط دائمة. لیس ھناك أي تأثیر لتطبیق محاسبة التحوط على البیانات 

المالیة الموحدة للمجموعة. 

، كانت جمیع األرباح والخسائر الناشئة من عالقات التحوط للتدفقات النقدیة ٣٩حاسبة الدولي وفًقا لمعیار الم
، فإن ٩للمجموعة مؤھلة إلعادة تصنیفھا الحًقا إلى الربح أو الخسارة. إال أنھ وفًقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

شتریات المتوقعة للموجودات غیر المالیة یجب األرباح والخسائر الناتجة عن تحوطات التدفقات النقدیة في الم
إدراجھا في القیم الدفتریة المبدئیة للموجودات غیر المالیة. إن ھذا التغییر ینطبق فقط بأثر مستقبلي من تاریخ 

، ولیس لھ أي تأثیر على طریقة عرض أرقام المقارنة. ٩التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

اإلیرادات من العقود مع العمالء١٥لدولي للتقاریر المالیة المعیار ا
: عقود اإلنشاء ومعیار المحاسبة الدولي ١١محل معیار المحاسبة الدولي ١٥یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

التي : اإلیرادات والتفسیرات ذات الصلة وینطبق أیضاً، مع وجود استثناءات محدودة، على جمیع اإلیرادات١٨
نموذًجا من خمس خطوات لحساب اإلیرادات ١٥تنشأ من العقود مع العمالء. یضع المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

الناشئة عن العقود مع العمالء ویتطلب تحقیق اإلیرادات بمبلغ یعكس المقابل الذي تتوقع المؤسسة استحقاقھ مقابل 
البضائع أو الخدمات المقدمة إلى العمیل.

من المؤسسات ممارسة الحكم، مع األخذ في االعتبار جمیع الحقائق ١٥تطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة وی
الظروف ذات الصلة عند تطبیق كل خطوة من النموذج على العقود مع عمالئھا. یحدد المعیار أیضا طریقة 

طة مباشرة بالوفاء بالعقد. باإلضافة إلى ذلك، المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على العقد والتكالیف المرتب
یتطلب المعیار مزیدًا من اإلفصاحات ذات الصلة.

باستخدام طریقة التعدیل بأثر رجعي، والتي تنص على أن ١٥قامت الشركة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
كتعدیل على الرصید االفتتاحي ١٥لتقاریر المالیة تحقق المجموعة األثر التراكمي للتطبیق المبدئي للمعیار الدولي ل

. ووفقًا لھذه الطریقة االنتقالیة، ٢٠١٧بدون تعدیل معلومات المقارنة لسنة ٢٠١٨ینایر ١لألرباح المدورة في 
ر قامت المجموعة بتقییم ما إذا كانت اتفاقیات شراء الكھرباء والمیاه تتطلب التعدیل وفًقا للمعیار الدولي للتقاری

. ١٥المالیة 

تعمل المجموعة في مجال إنتاج وبیع المیاه والكھرباء. قامت اإلدارة بمراجعة وتقییم العقود الحالیة للمجموعة كما 
وقررت أن التزامات األداء تتضمن بیع المیاه والكھرباء، والعملیات، وصیانة المحطات. ٢٠١٨ینایر ١في 

باء في الوقت الذي یتم فیھ تحویل السیطرة على البضاعة والخدمات إلى یتم تحقیق إیرادات بیع المیاه والكھر
العمیل، ویكون ذلك بشكل عام عند تسلیم البضاعة أو أداء الخدمة. تحقق المجموعة إیرادات رسوم اإلنتاج على 

ھا إلى أساس إمدادات الكھرباء والمیاه على أساس شھري. وبمجرد وصول الكھرباء والمیاه إلى كھرماء وإرسال
نقاط استقبال كھرماء، تتولى مؤسسة كھرماء السیطرة على المنتجات. 
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٢٣

تتمة- التغیرات في السیاسات واالفصاحات المحاسبیة ٤

تتمة–المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة 

تتمة-اإلیرادات من العقود مع العمالء١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

یرادات العملیات والصیانة على مدار الفترة عند قبول العمیل للخدمة المقدمة باستخدام طریقة المنتجات تدرج إ
المباعة. قامت المجموعة بتطبیق الطریقة العملیة التي تسمح للمجموعة بتحقیق االیرادات بالمبلغ الذي یحق 

.نجزة للعمیل حتى تاریخھللمؤسسة إصدار فاتورة بقیمتھ ویتوافق مباشرة مع قیمة الخدمة الم

)، لم یكن للتطبیق المبدئي للمعیار ٢٦بصرف النظر عن اإلفصاحات الشاملة حول إیرادات المجموعة (إیضاح 
وبیان ٢٠١٨دیسمبر ٣١أي تأثیر مادي على المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ١٥الدولي للتقاریر المالیة 

شاملة الموحد للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. وبالتالي، لم یتم إجراء أي تعدیالت الربح أو الخسارة واإلیرادات ال
. ٢٠١٨ینایر ١كما في 

: معامالت العمالت األجنبیة والمبالغ المدفوعة مقدماً ٢٢التفسیر 
و یوضح التفسیر أنھ عند تحدید سعر الصرف الفوري الستخدامھ، عند التحقیق المبدئي لألصل، المصاریف أ

الدخل (أو جزء منھ) عند استبعاد الموجودات غیر النقدیة أو المطلوبات غیر النقدیة المتعلقة بالمبالغ المدفوعة 
مقدماً، فإن تاریخ المعاملة ھو التاریخ الذي تعترف فیھ المنشأة مبدئیًا بالموجودات غیر النقدیة أو المطلوبات غیر 

اً. إذا كانت ھناك دفعات أو إیصاالت متعددة مقدما، یجب على المؤسسة النقدیة الناشئة عن المبالغ المدفوعة مقدم
.للمجموعةتحدید تاریخ المعامالت لكل دفعة مسبقة. ھذا التفسیر لیس لھ أي تأثیر على البیانات المالیة 

): تحویالت االستثمارات العقاریة٤٠تعدیالت معیار المحاسبة الدولي (
قوم المؤسسة بنقل العقار، بما في ذلك العقارات تحت اإلنشاء أو التطویر، إلى أو توضح التعدیالت متى یجب أن ت

من االستثمارات العقاریة. تنص التعدیالت على أن التغییر في االستخدام یحدث عندما یستوفي العقار، أو ال یعد 
ن مجرد تغیر نیة اإلدارة حول یستوفي، تعریف االستثمارات العقاریة وھناك دلیل على ھذا التغییر في االستخدام. إ

طریقة االستخدام ال تعد دلیًال على حدوث تغییر في االستخدام. خالل السنة، قامت المجموعة بتحویل قطعة 
األرض التي تملكھا من بند االستثمار العقاري إلى العقارات واآلالت والمعدات، حیث شرعت المجموعة في بناء 

. عقار یشغلھ مالكھ على قطعة األرض

توضیح أن قیاس - : االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات المشروع ٢٨تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 
الشركات المستثمر فیھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یكون بالخیار حسب االستثمار

كیان آخر مؤھل، أن تختار، عند توضح التعدیالت أنھ یجوز للمؤسسة ذات رأس المال االستثماري، أو ألي 
التحقیق المبدئي لكل استثمار على حدة، قیاس استثماراتھا في الشركات الزمیلة وشركات المشروع بالقیمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة. إذا كانت المؤسسة التي لیست في حد ذاتھا كیاناً استثماریاً لدیھا حصة في شركة زمیلة 

مثل مؤسسة استثماریة، فإنھ یجوز للمؤسسة عند تطبیق طریقة حقوق الملكیة أن تختار أو مشروع مشترك ی
االحتفاظ بقیاس القیمة العادلة المطبق من قبل تلك الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك الذي یمثل مؤسسة 

یار بشكل منفصل لكل استثماریة لحصة الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك في الشركة التابعة. یمارس ھذا الخ
شركة زمیلة أو مشروع مشترك یمثل مؤسسات استثماریة، في أي من التواریخ التالیة أقرب: (أ) تاریخ التحقیق 
المبدئي للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك؛ (ب) تاریخ تحول الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك إلى 

زمیلة أو المشروع المشترك إلى شركة أم. لیس لھذه التعدیالت أي مؤسسة استثماریة؛ و(ج) تاریخ تحول الشركة ال
تأثیر على البیانات المالیة للمجموعة.
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٢٤

تتمة- التغیرات في السیاسات واالفصاحات المحاسبیة ٤

تتمة–المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة 

المعاییر المصدرة ولم تصبح ساریة المفعول بعد
والتفسیرات المصدرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد حتى تاریخ إصدار ھذه البیانات المالیة إن المعاییر 

للمجموعة موضحة أدناه. تعتزم المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، إذا كانت ضروریة، عندما تصبح ساریة المفعول.

تاریخ السریانالمعیار

٢٠١٩ینایر ١إلیجار: عقود ا١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

٢٠٢١ینایر ١: عدم الیقین حول معالجة ضریبة الدخل٢٣التفسیر 

٢٠١٩ینایر ١تعدیالت–: خصائص الدفع المسبق مع التعویض السلبي ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ودات بین : بیع أو مشاركة موج٢٨ومعیار المحاسبة الدولي ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
مؤجل ألجل غیر محددتعدیالت-مستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك 

٢٠١٩ینایر ١: تعدیل أو تقلیص أو تسویة برامج المنافع المحددة ١٩معیار المحاسبة الدولي 

–: الفوائد طویلة األجل في الشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة ٢٨معیار المحاسبة الدولي 
٢٠١٩ینایر ١دیالت تع

٢٠١٩ینایر ٢٠١٧١–٢٠١٥دورة التحسینات السنویة 

٢٠١٩ینایر ١: دمج األعمال٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

٢٠١٩ینایر ١: الترتیبات المشتركة١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

٢٠١٩ینایر ١: الضرائب على الدخل١٢معیار المحاسبة الدولي 

٢٠١٩ینایر ١: تكالیف االقتراض٢٣معیار المحاسبة الدولي 

، وبرغم ذلكلم تقم المجموعة مبكرًا بتطبیق أي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت تم إصدارھا ولم یسر مفعولھا بعد. 
قود اإلیجار، على : ع١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة وخاصةً قامت المجموعة بتقییم أثر تطبیق المعاییر الھامة، 

أدناه: عن ذلكتم اإلفصاح كما یبیاناتھا المالیة 
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٢٥

تتمة - التغیرات في السیاسات واالفصاحات المحاسبیة ٤

تتمة- المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة 

اإلیجارات ١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
اإلیجارات، ١٧لیحل محل معیار المحاسبة الدولي ٢٠١٦في ینایر ١٦تم إصدار المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

محددًة ما إذا كان الترتیب یتضمن عقود تأجیر، وتفسیر لجنة ٤وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة 
وى العملیات تقییم محت٢٧الحوافز، وتفسیر لجنة التفسیرات القائمة - اإلیجارات التشغیلیة ١٥التفسیرات القائمة 

مبادئ التحقیق والقیاس ١٦التي تتضمن الصیغة القانونیة لعقد التأجیر. یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
والعرض واإلفصاح لعقود التأجیر ویتطلب من المستأجرین احتساب جمیع عقود اإلیجار وفقًا لنموذج فردي ضمن 

. ١٧التأجیر التمویلي وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي المركز المالي كما ھو الحال في محاسبة عقود 

یتضمن المعیار حالتین یجوز فیھما اإلعفاء من تحقیق اإلیجارات وھي إیجارات موجودات "منخفضة القیمة" (مثل 
شھرًا أو أقل). في تاریخ بدایة عقد١٢أجھزة الكمبیوتر الشخصیة) واإلیجارات قصیرة المدى (أي اإلیجارات لفترة 

التأجیر، یجب على المستأجر تسجیل مطلوب لسداد دفعات اإلیجار (أي التزام اإلیجار) وموجود یمثل الحق في 
استخدام الموجود خالل فترة اإلیجار (أي حق استخدام الموجود). یجب على المستأجرین تسجیل الفائدة على 

فصل. مطلوب اإلیجار ومصروف االستھالك على حق استخدام الموجود بشكل من

یجب أیضًا على المستأجرین إعادة قیاس مطلوب اإلیجار عند وقوع أحداث معینة (مثل تغییر مدة اإلیجار أو تغییر 
مدفوعات اإلیجار المستقبلیة نتیجة تغیر أحد المؤشرات أو المعدل المستخدم في تحدید تلك المدفوعات). سوف یقوم 

وب اإلیجار كتعدیل في حق استخدام الموجود. المستأجر عموماً بتحقیق مبلغ إعادة قیاس مطل

كما ھي إلى حد كبیر مقارنة ١٦تبقى المعالجة المحاسبیة بالنسبة للمؤجر وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
. ویستمر المؤجرین في تصنیف جمیع اإلیجارات وفقًا ١٧بالمعالجة المحاسبیة الحالیة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي 

مع التمییز بین نوعین من اإلیجارات: اإلیجارات التشغیلیة ١٧لمبدأ التصنیف في معیار المحاسبة الدولي 
واإلیجارات التمویلیة. 

أن یقوم المستأجرین والمؤجرین باإلفصاح بشكل أكثر تفصیًال مما ١٦أیضًا یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
. تقوم المجموعة حالیاً بإجراء تقییم أولي لألثر المحتمل لتطبیق المعیار ١٧بة الدولي ھو مطلوب وفقاً لمعیار المحاس

على البیانات المالیة الموحدة. ١٦الدولي للتقاریر المالیة 

باستخدام نھج التعدیل ٢٠١٩ینایر ١سوف تقوم المجموعة بتطبیق معیار المحاسبة الجدید للمرة األولى اعتباًرا من 
یتم تحقیقھا بشكل تراكمي في األرباح المدورة. وعلیھ، لن ٢٠١٩ینایر ١بحیث أن أي تغییرات كما في بأثر رجعي

على كل فترات المقارنة المعروضة. ١٦تقوم المجموعة بتطبیق متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 یكون لھ تأثیر ھام على البیانات المالیة الموحدة تقوم المجموعة حالیُا بتقییم أثر تطبیق المعیار الجدید وتتوقع أن ال
في تاریخ تطبیقھ. 
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٢٦

السیاسات المحاسبیة الھامةملخص ٥

ینالسنتكلتاالسیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة وقد تم تطبیقھا بثبات على فیما یلي أھم 
حدة.في ھذه البیانات المالیة الموتینالمعروض

أساس التوحید

تجمیع األعمال

راجع(عند تحویل السیطرة إلى المجموعةاالستحواذتحاسب المجموعة عن تجمیع األعمال باستخدام طریقة 
بالقیمة العادلة كما ھو الحال بالنسبة لصافي االستحواذ. عموما یقاس المقابل المحول في "الشركات التابعة" أدناه)

القیمة. أي مكسب من لتبیان انخفاضسنوي أساسعلى فحصھا. أیة شھرة تنشأ یتم ھاالمستحوذ علیالموجودات 
فیما عدا إلى الحد المعاملةمشتریات المساومة یتم االعتراف بھ مباشرة في الربح أو الخسارة. یتم صرف تكالیف 

أو حقوق ملكیة. دینالذي تتعلق فیھ بإصدار أیة أوراق 

الشركات التابعة

تابعة ھي شركات تسیطر علیھا المجموعة. تسیطر المجموعة على شركة عندما تكون معرضة أو لدیھا الشركات ال
حقوق في العائدات المتغیرة من استثمارھا في الشركة ویكون لدیھا المقدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل 

ي البیانات المالیة الموحدة من التاریخ الذي تبدأ سلطتھا على الشركة. یتم إدراج البیانات المالیة للشركات التابعة ف
فیھ تلك السیطرة وإلى تاریخ توقفھا.

المساھمات غیر المسیطرة

المستحوذ القابلة للتحدید للشركة الموجوداتالتناسبیة في صافي ھایتم قیاس المساھمات غیر المسیطرة بحصت
.االستحواذفي تاریخ علیھا

فقدان السیطرة 

موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، بالمجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم بإلغاء االعتراف عندما تفقد
وأیة مساھمات غیر مسیطرة ذات صلة وغیرھا من عناصر حقوق الملكیة. یتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة 

لسابقة بالقیمة العادلة عند فقدان السیطرة. في الربح أو الخسارة. یتم قیاس أي حصة محتفظ بھا في الشركة التابعة ا

الحصص في المشاریع المشتركة

المشاریع المشتركة ھي نوع من اتفاق مشترك حیث یكون لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة في االتفاق حق 
رة على االنتفاع من صافي الموجودات للمشروع المشترك. السیطرة المشتركة ھي تقاسم متفق علیھ تعاقدیا للسیط

التنظیم، والذي یتواجد فقط عندما تتطلب القرارات موافقة باإلجماع بشأن األنشطة ذات الصلة من األطراف التي 
.تتقاسم السیطرة

االعتبارات المتخذة في تحدید التأثیر الھام أو السیطرة المشتركة ھي مماثلة لتلك الالزمة لتحدید السیطرة على 
.الشركات التابعة
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تتمة-الحصص في المشاریع المشتركة 

بطریقة حقوق الملكیة.تتم المحاسبة في استثمارات المجموعة في مشروعھا المشترك

وفقًا لطریقة حقوق الملكیة ، یتم تحقیق االستثمارات في المشروع المشترك مبدئیا بالتكلفة. القیمة الدفتریة لالستثمار
یتم تعدیلھا لتحقیق التغیرات في حصة المجموعة في صافي الموجودات للمشروع المشترك منذ تاریخ االستحواذ. 
الشھرة المتعلقة بالمشروع المشترك تدخل ضمن القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم اطفاؤھا أو إجراء فحص انخفاض 

.منفرد لھا

نتائج العملیات للمشاریع المشتركة. عندمـا یكون ھناك تغیر كان قد یعكس بیان الدخل الموحد حصة المجموعة في 
تم تحقیقھ مباشرة في حقوق الملكیة للمشاریع المشتركة، تحقق المجموعة حصتھا من التغیر في بیان التغیرات في 

لمشاریع ، عند الضرورة. األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة من العملیات بین المجموعة واملكیةحقوق ال
.المشتركة یتم استبعادھا بناًء على نسبة حصة المجموعة في المشاریع المشتركة

الموحد الربح أو الخسارةمشترك في بیان المشروع الیظھر إجمالي حصة المجموعة في الربح أو الخسارة من 
.بخالف الربح التشغیلي ویمثل الربح أو الخسارة بعد خصم الضرائب للمشروع المشترك

البیانات المالیة للمشاریع المشتركة یتم تحضیرھا لنفس الفترة المالیة للمجموعة. ویتم تعدیل السیاسات المحاسبیة 
لتتسق مع السیاسات للمجموعة عند الضرورة. بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة ، تقوم المجموعة بتحدید ما اذا كان 

ي المشاریع المشتركة. في كل تاریخ البیانات المالیة ، تقوم من الضروري تحقیق خسائر االنخفاض الستثماراتھا ف
المجموعة بتحدید ما إذا كان ھناك دلیل على االنخفاض لالستثمارات في المشاریع المشتركة. في حالة وجود دلیل ، 

یمتھا تقوم المجموعة باحتساب قیمة االنخفاض وھو الفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للمشاریع المشتركة وق
ومن ثم ، تدرج الخسارة كــ "حصة من أرباح" المشاریع المشتركة في بیان الربح أو الخسارة. الدفتریة.

عند فقدان السیطرة المشتركة على المشروع المشترك ، تقوم المجموعة بقیاس وإدراج أي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ 
شروع المشترك بناًء على خسارة التأثیر الھام أو السیطرة العادلة. یتم إدراج أي فرق بین القیمة الدفتریة للم

المشتركة والقیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا والمتحصالت من االستبعاد في بیان الربح أو الخسارة.
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تتمة-توحید الأساس 

لمعامالت المستبعدة عند التوحیدا

استبعاد األرصدة والمعامالت وأي دخل غیر محقق ونفقات ناشئة عن المعامالت بین شركات المجموعة. یتم یتم 
بطریقة التي تتم المحاسبة عنھا استبعاد األرباح غیر المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا 

ة المستثمر فیھا. یتم استبعاد الخسائر غیر حصة المجموعة في الشركبقدرحقوق الملكیة في مقابل االستثمار 
غیر المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال یوجد فیھ دلیل على األرباحالمحققة بنفس الطریقة التي تستبعد بھا 

انخفاض القیمة.

واآلالت والمعداتالعقارات

التحقق والقیاس

ھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة. ستواآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً اإلالعقاراتتقاس بنود 

الموجود. البرمجیات المشتراة والتي االستحواذ علىتتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى 
تشكل جزءا مكمال لوظیفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتھا كجزء من تلك المعدة. 

درجة ضمن قطع الغیار الرأسمالیة المستلمة لصیانة المولدات التوربینیة الثالثة في التكالیف المبدئیة لقطع الغیار الم
تتم رسملتھا. ٢راف ب

واآلالت والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة عندھا تتم المحاسبة عنھا كبنود العقاراتلو كان ألجزاء ھامة من بنود 
واآلالت والمعدات.للعقاراتمنفصلة (مكونات رئیسیة) 

الالحقةصروفاتالم

تدرج تكلفة أعمال التجدید أو االستبدال ألحد بنود مكونات العقارات واآلالت والمعدات في القیمة الدفتریة للبند أو 
یتم تحقیقھ كبند منفصل، حسب الضرورة، في حال كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة 

بصورة موثوقة. یتم إلغاء تحقیق القیمة الدفتریة للمكون المستبدل. یتم باألصل إلى المجموعة ویمكن قیاس تكلفتھ 
.تحقیق تكالیف الخدمة الیومیة للعقارات واآلالت والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدھا

ھالكستاإل

استخدام طریقة واآلالت والمعدات ناقصا قیمھا الباقیة المقدرة بالعقاراتھالك لشطب تكلفة بنود ستیتم احتساب اإل
القسط الثابت على مدى عمرھا اإلنتاجي المقدر ویتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة.
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تتمة-واآلالت والمعدات العقارات
تتمة-ھالك ستاإل

وفترات المقارنة على النحو التالي:واآلالت والمعدات للفترة الحالیةللعقاراتاألعمار اإلنتاجیة المقدرة 

٢٠١٨٢٠١٧
سنة٢٥-٢٠سنة٣٠محطات اإلنتاج

سنوات٧-٣سنوات٧-٣األثاث والتركیبات والمعدات المكتبیة

سنوات٤سنوات٤السیارات
سنوات٥-٣سنوات٥-٣تكالیف الفحص "ج"

تم  تھالكال ی اب اس ى احتس ي وعل ال الراألراض اد األعم ودات یع ذه الموج ال ھ رد اكتم ذ. بمج د التنفی مالیة قی أس
ن  ة الصحیحة م ى الفئ اراتتصنیفھا إل ذلك. العق ا ل ا وفق دات وإھالكھ تم واآلالت والمع ى ال ی احتساب استھالك عل

األرض. 

یمتتم مراجعة طرق ر وتسویتھااإلھالك والق ل تقری اریخ ك ي ت ة ف ار اإلنتاجی ة واألعم أثر مستقبالباقی بما ، ليب حس
مالئما.یكون

التحقیقإلغاء 
تبعادھتحقیق بنود العقاراتیتم إلغاء  د اس دات عن ى اواآلالت والمع تفید عل ھ المس ذي یحصل فی اریخ ال ي الت (أي ف
ن استخدامھالسیطرة)  افع اقتصادیة مستقبلیة م ع من ة عدم توق تبعادھااأو في حال اح وخسائر أو اس د أرب تم تحدی . ی

ا واآلالت والمعدات بمقارنة متحصالت استبعادھا مع قیمھا الدفتریة ذات الصلة ود العقاراتبناستبعاد  تم إدراجھ وی
.الشاملالربح أو الخسارةفي بیان

االستثمارات العقاریة
الغرضینإیجار أو للزیادة الرأسمالیة أو لكالاتبھا إما لجني إیرادیتم االحتفاظ االستثمار العقاري ھو عقارات 

ولكنھا لیست للبیع في إطار النشاط االعتیادي لألعمال أو االستخدام في إنتاج أو تورید بضائع وخدمات أو معاً، 
ألغراض إداریة.

والقیاسالتحقیق
معاملة وفي أعقاب ذلك یتم قیاسھ بالتكلفة المتضمنة تكالیف االستحواذاالستثمار العقاري بتكلفة تحقیقمبدئیا یتم 

ھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت.تساإلناقصاً 
أنھ عمل رأسمالي قید أساس العقار الذي یتم تشییده الستخدامھ في المستقبل كاستثمار عقاري تتم المحاسبة عنھ على 

م یتیعاد تصنیفھ كاستثمار عقاري ووحینئذالتنفیذ ضمن االستثمار العقاري إلى أن یكتمل اإلنشاء أو التطویر 
تسجیلھ بالتكلفة. 

الالحقةالمصروفات
لتك كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة المصاحبة إذاالالحقة فقط المصروفاتتتم رسملة 
إلى المجموعة. المصروفات
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تتمة-االستثمارات العقاریة 

التحقیقإلغاء 

قیق أي بند من بنود االستثمارات العقاریة إذا ما تم استبعادھا (أي في التاریخ الذي یحصل فیھ المشتري یلغى تح
على السیطرة) أو عندما یسحب االستثمار العقاري نھائیًا من االستخدام وال یتوقع الحصول على أي منافع 

لدفتریة للموجودات یتم إدراجھ في بیان اقتصادیة من استخدامھ. الفرق بین صافي عائدات االستبعاد والقیمة ا
الربح أو الخسارة الموحد للفترة التي تم فیھا االستبعاد. یتم تحدید المبلغ الناتج عن استبعاد االستثمارات العقاریة 
الذي سیتم إدراجھ في الربح أو الخسارة وفقًا لمتطلبات تحدید سعر المعاملة المنصوص علیھا في المعیار الدولي 

. ١٥ریر المالیة للتقا
التحویالت 

یتم التحویل إلى (أو من) العقارات االستثماریة فقط عندما یكون ھناك تغیر في االستخدام. للتحویل من استثمار 
عقاري إلى عقار یشغلھ المالك تكون تكلفة العقار للمحاسبة الالحقة ھي قیمتھ العادلة في تاریخ التغیر في 

عقار یشغلھ المالك إلى استثمار عقاري، تحتسب المجموعة ھذا العقار وفقًا للسیاسة االستخدام. إذا تم تحویل 
المقررة للعقارات واآلالت والمعدات حتى تاریخ التغیر في االستخدام. 

الموجودات غیر الملموسة والشھرة

والقیاسالتحقیق

ر االنخفاض في القیمة المتراكمة، ناقصا خسائشركات تابعة یتم قیاسھا بالتكلفةاالستحواذ علىالشھرة الناشئة من 
إن وجودت.

اقتنتھا المجموعة ولھا عمر التي على اتفاقیات شراء طاقة ومیاه التي تشتمل الموجودات غیر الملموسة األخرى 
.، إن وجودتیتم قیاسھا بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأیة خسائر تراكمیة النخفاض القیمةإنتاجي محدد 

الالحقةمصروفاتال

الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في الموجود المحدد المصروفاتتتم رسملة 
في الشھرة بما في ذلك المصروفات المتكبدة علىاألخرى، المصروفاتم االعتراف بجمیع یت. تتعلق بھالذي 

الربح أو الخسارة عند تكبدھا.في ،داخلیاً المطورةوالعالمات التجاریة األخرى 

اإلطفاء

یحتسب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غیر الملموسة ناقصا قیمھا الباقیة المقدرة باستخدام طریقة القسط الثابت 
. ال یتم إطفاء الشھرة.الموحدعلى مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة ویتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة

سنة.٢٥ھو للحقوق التعاقدیة بموجب اتفاقیة شراء الكھرباء والمیاه إلنتاجي المقدر العمر اإن 

حسبما یكونطرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم الباقیة تتم مراجعتھا في تاریخ كل تقریر وتسویتھا، 
مالئما.
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تتمة- سة والشھرة الموجودات غیر الملمو

تتمة-اإلطفاء 

یلغى تحقیق أي بند من بنود الموجودات غیر الملموسة عند االستبعاد (أي في التاریخ الذي یحصل فیھ المشتري 
على السیطرة) أو عندما ال یتوقع الحصول على أي منافع اقتصادیة من استخدامھ أو استبعاده. یتم إدراج أي ربح 

بعاد الموجودات (ویحتسب باعتباره الفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة الدفتریة أو خسارة ناتجة عن است
لألصل) في بیان الربح أو الخسارة الموحد.

الذمم المدینة من اإلیجارات التمویلیة

یجار" تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على إ"لجنة تفسیر المعاییر الدولیةالصادر عن٤تطبیق التفسیر رقم عند
وبناء على ذلك ،إیجارتتضمنأن اتفاقیتھا مع كھرماء لتوفیر الطاقة إحدى الشركات التابعة للمجموعةقررت

١٧ذمم إیجار تمویلي مدینة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم اعلى أنھحطةقامت الشركة بالمحاسبة عن تكلفة الم
"اإلیجارات".

المبدئيالتحقیق

ض المحطة المحتفظ بھا بموجب إیجار تمویلي في بیان المركز المالي على أنھا "ذمم إیجار قامت المجموعة بعر
القیمة الحالیة للحد األدنى من مدفوعات اإلیجار أو تمویلي مدینة" وذلك بمبلغ یعادل قیمتھا العادلة (تكلفة اإلنشاء) 

.، أیھما أقلء والماءسنة التفاقیة شراء الكھربا٢٥التي ستدفعھا كھرماء للشركة على مدى 

القیاس الالحق

سنة) ٢٥تھدف المجموعة إلى تخصیص مدفوعات اإلیجار من جانب كھرماء للمجموعة على مدى فترة اإلیجار (
على أساس منتظم ومعقول. یستند تخصیص ھذه اإلیرادات إلى النمط الذي یعكس عائدا دوریا ثابتا على استثمار 

. مدفوعات اإلیجار المتعلقة بالسنة یتم تطبیقھا في مقابل االستثمار اإلجمالي في المجموعة في اإلیجار التمویلي
اإلیجار لتخفیض كل من المبلغ األصلي وإیرادات التمویل غیر المكتسبة. 

المخزون

تشتمل مواد المخزون على قطع غیار ومواد كیمیائیة ومواد استھالكیة وھي تقاس على أساس التكلفة أو صافي 
القابلة للتحقق، أیھما أقل. تستند تكلفة المخزون على طریقة المتوسط المرجح وھي تتضمن المصروفات التي القیمة 

تم تكبدھا لشراء المخزون والوصول بكل مادة من مواد المخزون إلى موقعھا ووضعھا الحالیین. صافي القیمة 
التكالیف المتكبدة حتى البیع.القابلة للتحقق ھي السعر المقدر للبیع لمواد المخزون ناقصاً جمیع
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تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٥

٢٠١٨ینایر ١السیاسات المحاسبیة المطبقة اعتبارا من 

الموجودات المالیة

التصنیف(١)

:تصنف المجموعة موجوداتھا المالیة في فئات القیاس التالیة
من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، وتلك التي یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة ·
تلك التي سیتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة·

:یعتمد التصنیف على معیارین
نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات؛ و-
ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لألدوات تمثل "مدفوعات أصل الدین والفائدة (الربح) فقط" على -

.لمستحقالمبلغ األساسي ا

یعكس نموذج األعمال كیفیة إدارة المجموعة للموجودات بغرض تولید التدفقات النقدیة. أي ما إذا نموذج األعمال:
كان ھدف المجموعة ھو فقط جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو جمع كًال من التدفقات النقدیة 

األصول. في حال عدم تطبیق أي من ھذین الغرضین (مثًال إذا كان یتم التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناشئة عن بیع 
االحتفاظ بھذه الموجودات بغرض المتاجرة)، یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" 

حول كیفیة ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. العوامل التي تأخذھا المجموعة في االعتبار 
تحصیل التدفقات النقدیة لھذه الموجودات، وكیفیة تقییم أداء األصل وتقدیم التقاریر حولھ إلى موظفي اإلدارة 

الرئیسیین، وكیف یتم تقییم المخاطر وإدارتھا وكیف یتم تعویض المدیرین. 

ع التدفقات النقدیة التعاقدیة أو إذا كان نموذج األعمال ھو االحتفاظ بموجودات لجممدفوعات أصل الدین والفائدة:
لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة ومن بیعھا، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة تمثل 

) عند إجراء ھذا التقییم، تقوم المجموعة باألخذ SPPI"مدفوعات للمبلغ األساسي والفائدة (الربح) فقط" (فحص 
ار ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة متوافقة مع ترتیبات اإلقراض األساسیة، أي أن الفائدة تشمل فقط في االعتب

مقابل القیمة الزمنیة للنقود ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسیة األخرى وھامش الربح الذي یتماشى مع 
ة التعرض للمخاطر أو التقلبات التي ال تتسق مع ترتیب اإلقراض األساسي. عندما تقدم المصطلحات التعاقدی

ترتیبات اإلقراض األساسیة، یتم تصنیف الموجودات المالیة ذات الصلة وقیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
.الخسارة

القیاس(٢)
أدوات الدین

ھذه الفئة المدینون التجاریون والمبالغ الحقاً، یتم قیاس أدوات الدین الخاصة بالمجموعة بـ "التكلفة المطفأة". تشمل 
المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمم المدینة األخرى واألرصدة لدى البنوك. 

أدوات الدین بالتكلفة المطفأة للموجودات المالیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال بھدف االحتفاظ باألصول المالیة 
ي تستوفي معیار "مدفوعات أصل الدین والفائدة (الربح) فقط". یتم إدراج بغرض جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة الت

الربح أو الخسارة الناتجة عن أداة الدین والتي یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة في بیان الدخل عندما یتم استبعاد 
ات التمویل باستخدام طریقة األصل أو انخفاض قیمتھ. تدرج إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة في إیراد

معدل الفائدة (الربح) الفعلي. 

تقوم المجموعة بإعادة تصنیف أدوات الدین فقط عندما یتغیر نموذج أعمالھا إلدارة تلك الموجودات. تتم إعادة 
.ایةالتصنیف من بدایة فترة التقریر األولى التي تلي التغییر. ومن المتوقع أن تكون ھذه التغییرات نادرة للغ
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تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٥

تتمة-٢٠١٨ینایر ١السیاسات المحاسبیة المطبقة اعتبارا من 

تتمة-الموجودات المالیة 

تتمة-القیاس(٢)

أدوات حقوق الملكیة
كیة بالقیمة العادلة عند التحقیق المبدئي، تختار المجموعة تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة كأدوات حقوق مل

: ٣٢من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة بموجب معیار المحاسبة الدولي 
.األدوات المالیة: العرض ، وھي غیر محتفظ بھا للمتاجرة. یتم تحدید ھذا التصنیف على أساس كل أداة على حدة

ة ھذه ال یتم إعادة تدویرھا أبدًا إلى الربح. یتم إدراج توزیعات األرباح األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكی
في الربح أو الخسارة كإیرادات أخرى عند إثبات الحق في استالمھا، إال عندما تستفید المجموعة من ھذه العائدات 

لشاملة األخرى. أدوات كاسترداد جزء من تكلفة األداة، وفي ھذه الحالة، یتم تسجیل ھذه األرباح في اإلیرادات ا
.حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ال تخضع لتقییم االنخفاض في القیمة

) إلغاء تحقیق الموجودات المالیة٣(
من موجودات مالیة أو جزء من مجموعة موجودات مالیة مماثلة) في أي یلغى تحقیق الموجودات المالیة (أو جزء 

من الحاالت التالیة:
انتھاء الحق في استالم تدفقات نقدیة من الموجودات، أو·
قیام المجموعة بتحویل حقوقھا الستالم تدفقات نقدیة من الموجودات أو تعھدت بدفعھا كاملة ودون تأخیر ·

رتیبات للتمریر، و (أ) إما أن تكون قد قامت فعلیًا بتحویل كافة مخاطر كبیر إلى طرف ثالث بموجب ت
ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم فعلیًا بتحویل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بھا ولكنھا 

.حولت السیطرة على الموجودات
جودات أو دخلت في ترتیبات تمریر ولم في حال قیام المجموعة بتحویل حقوقھا في استالم تدفقات نقدیة من مو

تحول أو تحتفظ فعلیًا بجمیع مخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السیطرة على الموجودات، یتم إدراج 
الموجودات بقدر ارتباط المجموعة بالموجودات. وفي ھذه الحالة تقوم المجموعة أیضا بإدراج مطلوبات مقابلة. 

تزام المرتبط بھ على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بھا المجموعة.یتم قیاس الموجود المحول واالل
االرتباط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة یتم قیاسھ بالقیمة الدفتریة األصلیة للموجودات 

وأقصى مبلغ یمكن أن تتوقع المجموعة أن یطلب منھا سداده، أیھما أقل.

قیمة الموجودات المالیة ) انخفاض ٤(
تدرج المجموعة مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكافة أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة. تستند الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفًقا 

قات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا، ویتم خصمھا بسعر تقریبي لسعر الفائدة الفعلي للعقد وجمیع التدف
األصلي. تتضمن التدفقات النقدیة المتوقعة التدفقات النقدیة من بیع الضمانات المحتفظ بھا أو غیرھا من التعزیزات 

االئتمانیة التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة. 
تحقیق الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مرحلتین: بالنسبة للتعرضات لمخاطر االئتمان التي لم تظھر فیھا زیادة یتم 

جوھریة في المخاطر االئتمانیة منذ التحقیق المبدئي یتم أخذ مخصصات للخسائر االئتمانیة التي تنشأ من أحداث 
شھرًا). ١٢ي عشر التالیة (الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة عدم االنتظام التي قد تكون محتملة خالل األشھر االثن

بالنسبة للتعرضات االئتمانیة التي تظھر فیھا زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة منذ التحقیق المبدئي، فإنھ یجب 
دوث تسجیل مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقیت ح

عدم االنتظام (الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكامل العمر). 
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٣٤

تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٥

تتمة-٢٠١٨ینایر ١السیاسات المحاسبیة المطبقة اعتبارا من 

تتمة-الموجودات المالیة 

تتمة-) انخفاض قیمة الموجودات المالیة ٤(

ین، بما في ذلك المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، تقوم المجموعة بتطبیق النھج بالنسبة للمدینین التجاری
المبسط لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة. وبالتالي فإن المجموعة ال تتعقب التغیرات في مخاطر االئتمان ولكنھا 

ریخ كل تقریر للمركز المالي. تدرج مخصص خسارة على أساس الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكامل العمر في تا
قامت المجموعة بوضع مصفوفة للمخصصات استنادا إلى خبرتھا التاریخیة بخسائر االئتمان، ویتم تعدیلھا وفقًا 

للعوامل المستقبلیة المتعلقة بالمدینین والبیئة االقتصادیة. 

المطلوبات المالیة
) التحقیق المبدئي والقیاس١(

ة، عند التحقیق المبدئي، بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو كقروض تصنف المطلـوبات المالی
وتسھیالت، أو ذمم دائنة، أو مشتقات مخصصة كأدوات تحوط في معاملة فعلیة، حسبما یكون مالئماً. 

ائنة بعد خصم تدرج جمیع المطلوبات المالیة مبدئیًا بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض والتسھیالت والذمم الد
تكالیف االقتراض المباشرة. 

تشتمل المطلوبات المالیة للمجموعة على قروض وسلف، ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة، ودائنون 
تجاریون، وذمم دائنة أخرى. 

) القیاس الالحق٢(
یعتمد قیاس المطلوبات المالیة على تصنیفھا. 

القروض والسلف (بالتكلفة المطفأة)
ھذه أكثر الفئات مالءمة للمجموعة. بعد التحقق المبدئي، تقاس القروض والسلف التي تحمل فوائد بالتكلفة تعد

المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم تحقیق األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عندما یتم استبعاد 
الفعلي. تحتسب التكلفة المطفأة بأن یؤخذ في االعتبار أي المطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء معدل الفائدة 

خصوم أو رسوم عند الشراء والرسوم أو التكالیف التي تعتبر جزء من سعر الفائدة الفعلي. یتم إدراج إطفاء معدل 
ھا من الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل في بیان الربح أو الخسارة. قد یتم تصنیف المطلوبات المالیة للمجموعة وغیر

الذمم الدائنة والقروض والسلف والمصاریف المستحقة والذمم الدائنة األخرى ضمن ھذه الفئة. 
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٣٥

تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٥

تتمة-٢٠١٨ینایر ١السیاسات المحاسبیة المطبقة اعتبارا من 

تتمة- المطلوبات المالیة 

) إلغاء التحقیق ٣(
وبات المالیة في حال دفع أو إلغاء أو انتھاء سریان االلتزام بالمطلوبات. عندما تستبدل مطلوبات یلغى تحقیق المطل

مالیة حالیة بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوھریًا أو أن یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیة 
لحالیة وتحقیق للمطلوبات جدیدة. یتم تحقیق جوھریاً، یعامل ھذا االستبدال أو التعدیل كإلغاء لتحقیق المطلوبات ا

.الفرق في القیمة الدفتریة في بیان الربح أو الخسارة

مقاصة األدوات المالیة
یتم إجراء مقاصة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد فقط 

لتسویة المبالغ المحققة وأنھ تتوفر الرغبة في التسویة على أساس إذا كان ھنـالك حق قانون ساري المفعول 
.الصافي، أو أن تحقق الموجودات وتسدد المطلوبات في نفس الوقت

٢٠١٧دیسمبر ٣١السیاسة المحاسبیة المطبقة حتى 

األدوات المالیة

مدینون تجاریونض وذمم مدینة (قامت المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة غیر المشتقة في الفئات التالیة: قرو
واستثمارات في أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیراداد وأرصدة لدى البنوك) وموجودات مالیة 

. قامت المجموعة بتصنیف مطلوباتھا المالیة غیر المشتقة في فئة المطلوبات المالیة األخرى الشاملة األخرى
تقوم المجموعة بتصنیف مطلوباتھا المالیة المشتقة المطلوبات المالیة األخرى. ي فئة ) فقروض ودائنون تجاریون(

(مبادالت أسعار الفائدة للتحوط) إلى فئة تحوطات التدفق النقدي.

الموجودات المالیة 

التحقیق المبدئي

المالیة األخرى تدرج المجموعة القروض والذمم المدینة مبدئیًا في تاریخ نشوئھا، وتدرج الموجودات والمطلوبات
مبدئیاً في تاریخ المتاجرة. 

القیاس الالحق
یعتمد القیاس الالحق للموجودات المالیة على تصنیفھا. 

الذمم المدینة
یتم االعتراف بھذه الموجودات مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیھا التكالیف المتعلقة مباشرة بالمعاملة، والحقًا بعد 

قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. التحقیق المبدئي یتم
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٣٦

تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٥

تتمة-٢٠١٧دیسمبر ٣١السیاسة المحاسبیة المطبقة حتى 

تتمة–الموجودات المالیة 

شاملة األخرى االستثمارات في أسھم حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات ال
یتم تحقیق تلك الموجودات بالقیمة العادلة مضافا إلیھا أیة تكالیف متعلقة مباشرة بالمعاملة. وبعد التحقیق المبدئي یتم 
قیاسھا بالقیمة العادلة زائدا تكالیف المعاملة المرتبطة مباشرة بھا، ویتم إدراج أیة تغییرات علیھا في االیرادات 

جمیعھا في احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات في أسھم حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من الشاملة األخرى ویتم ت
خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. األرباح والخسائر من ھذه الموجودات المالیة ال یتم أبدا إعادة تبویبھا إلى الربح 

و الخسارة الموحد عند ثبوت الحق في استالم أو الخسارة. تدرج توزیعات األرباح كإیرادات أخرى في بیان الربح أ
األرباح. 

یتم تحقیق المطلوبات المالیة غیر المشتقة مبدئیا بالقیمة العادلة مخصوما منھا أیة تكالیف متعلقة مباشرة بالمعاملة. 
لي. بعد التحقیق المبدئي، یتم قیاس ھذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفع

النقد وما في حكمھ
یشتمل النقد وما في حكمھ في بیان المركز المالي الموحد على نقد لدى البنوك ونقد في الصندوق وودائع قصیرة 

األجل ذات فترات استحقاق لثالثة أشھر أو أقل. 

جل، حسب المذكور ألغراض بیان التدفقات النقدیة الموحد، یشتمل النقد وما في حكمھ على نقد وودائع قصیرة األ
.أعاله، بعد خصم حسابات السحب على المكشوف من البنوك

إلغاء التحقیق 
یلغى تحقیق الموجودات المالیة (أو جزء من موجودات مالیة أو جزء من مجموعة موجودات مالیة مماثلة) (أي یتم 

إزالتھ من بیان المركز المالي الموحد للمجموعة) في أي من الحاالت التالیة:
انتھاء الحق في استالم تدفقات نقدیة من الموجودات، أو·
قیام المجموعة بتحویل حقوقھا الستالم تدفقات نقدیة من الموجودات أو تعھدت بدفعھا كاملة ودون ·

تأخیر كبیر إلى طرف ثالث بموجب ترتیبات للتمریر، و (أ) إما أن تكون قد قامت فعلیًا بتحویل كافة 
ات أو (ب) لم تقم فعلیًا بتحویل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ مخاطر ومنافع الموجود

.بھا ولكنھا حولت السیطرة على الموجودات

عندما تقوم المجموعة بتحویل حقوقھا الستالم تدفقات نقدیة من موجودات أو عندما تدخل في ترتیبات تمریر، تتأكد 
ملكیة وإلى أي مدى. عندما ال تقوم المجموعة بتحویل حقوقھا في المجموعة مما إذا احتفظت بمخاطر ومنافع ال

استالم تدفقات نقدیـة من أي موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعلیًا بجمیع مخاطر أو منافع الموجودات ولم تحول 
ة السیطرة على الموجودات، یتم إدراج الموجودات بقدر استمرار ارتباط المجموعة بالموجودات. وفي تلك الحال

تدرج المجموعة أیضًا مطلوبات مقابلة. یتم قیاس الموجودات المحولة والمطلوبات المقابلة على أساس یعكس 
الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بھا المجموعة.



ش.م.ع.ق.القطریةالكھرباء والماءشركة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٣٧

تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٥

تتمة-٢٠١٧دیسمبر ٣١السیاسة المحاسبیة المطبقة حتى 

لیةالمطلوبات الما

التحقیق المبدئي 
یتم تصنیف المطلوبات المالـیة، عند التحقیق المبدئي، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 
أو قروض وسلف، أو ذمم دائنة، أو مشتقات مصنفة كأدوات تحوط في معاملة تحوط فعالة، حسبما یكون مالئماً. 

مبدئیًا بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة، بعد خصم تكالیف تدرج جمیع المطلوبات المالیة 
المعاملة المباشرة. 

تشتمل المطلوبات المالیة للمجموعة على مدینین تجاریین، ومصاریف مستحقة، ومشتقات مالیة. 

القیاس الالحق
یعتمد القیاس الالحق للمطلوبات المالیة على تصنیفھا. 

تزامات العقودال
من إن التزام العقد ھو االلتزام بنقل البضائع أو الخدمات إلى عمیل مقابل مبلغ مدفوع (أو مستحق الدفع) للمجموعة

العمیل. إذا قام العمیل بدفع المبلغ قبل قیام المجموعة بنقل البضائع أو الخدمات إلى العمیل، یتم تحقیق التزام العقد 
لول أجل الدفع (أیھما أقرب). تدرج التزامات العقود كإیرادات عند قیام المجموعة بتنفیذ عند دفع المبلغ أو عند ح

العقد. 

الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع
یتم تسجیل المطلوبات المستحقة الدفع مستقبًال والمتعلقة بالبضائع والخدمات التي تم الحصول علیھا، سواء استلمت 

تستلم.فاتورة المورد أم لم 

القروض والسلف 
تدرج القروض مبدئًیا بالقیمة العادلة، بعد خصم تكالیف المعاملة المتكبدة. بعد التحقق المبدئي، تقاس القروض 
والسلف التي تحمل فوائد الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم تحقیق األرباح والخسائر 

الموحد عندما یتم استبعاد المطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء معدل الفائدة الفعلي. في الربح أو الخسارة 

إلغاء تحقیق المطلوبات المالیة 
یلغى تحقیق المطلوبات المالیة في حال دفع أو إلغاء أو انتھاء سریان االلتزام بالمطلوبات. عندما تستبدل مطلوبات 

لمقرض بشروط مختلفة جوھریًا أو أن یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیة مالیة حالیة بمطلوبات أخرى من نفس ا
جوھریاً، یعامل ھذا االستبدال أو التعدیل كإلغاء لتحقیق المطلوبات الحالیة وتحقیق للمطلوبات جدیدة. یتم تحقیق 

الفرق في القیمة الدفتریة في بیان الربح أو الخسارة الموحد. 
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المطلوبات المالیة

مقاصة األدوات المالیة
یتم إجراء مقاصة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد فقط 

لتسویة المبالغ المحققة وأنھ تتوفر الرغبة في التسویة على أساس إذا كان ھنـالك حق قانون ساري المفعول 
.الصافي، أو أن تحقق الموجودات وتسدد المطلوبات في نفس الوقت

األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط

بأدوات مالیة للتحوط عن مخاطر معدالت الفائدة لدیھا. المجموعةتحتفظ 

لمعاملة في الربح أو بامباشرة متعلقةبالقیمة العادلة ویتم االعتراف بأیة تكالیف مبدئیا یتم االعتراف بالمشتقات
.المبدئي تقاس المشتقات بالقیمة العادلةالتحقیقوبعدالخسارة عند تكبدھا. 

ة تخصیص المشتقة كأداة تحوط للتدفق النقدي، یتم االعتراف بالجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلعندما یتم
ویتم تجمیعھ في مخصص التحوط. أي جزء غیر فعال من التغیرات اإلیرادات الشاملة األخرىفي لألداء المشتقة

یتم االعتراف بھ مباشرة في الربح أو الخسارة. لألداء المشتقة في القیمة العادلة 

یعاد تصنیفھ إلى الربح أو الخسارة واإلیرادات الشاملة األخرى المبلغ المتراكم في حقوق الملكیة یتم االحتفاظ بھ في 
في نفس الفترة أو الفترات التي یؤثر فیھا البند المتحوط لھ على الربح أو الخسارة.

في الحالة التي تتوقف فیھا أداة التحوط عن استیفاء معاییر محاسبة التحوط أو انتفائھا أو انتھائھا أو بیعھا أو إنھاءھا 
عندھا یتم إیقاف أداة التحوط بأثر مستقبلي. في حالة عدم توقع حدوث ،لتخصیصأو ممارستھا أو في حالة إبطال ا

المعاملة المتوقعة عندھا فإنھ تتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة.
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الموجودات غیر المالیة انخفاض قیمة

في تاریخ كل تقریر تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي 
المؤشر عندھا یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. ھذامؤشر على انخفاض قیمتھا. في حالة وجود مثل 

انخفاض القیمة.لتبیانالشھرة سنویا فحصتم ی

انخفاض القیمة یتم تجمیع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدیة فحصألغراض 
داخلة من االستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة للوحدات المنتجة 

التي تنشأ من تجمیع األعمال یتم تخصیصھا للوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات للنقد األخرى. الشھرة 
المنتجة للنقد التي یتوقع لھا أن تستفید من متالزمات تجمیع األعمال. 

بیع، االستخدام وقیمتھ العادلة ناقصا تكالیف العندمنتجة للنقد ھي قیمتھ الالقیمة القابلة لالسترداد للموجود أو للوحدة 
االستخدام إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام عند. تستند القیمة أعلىأیھما 

معدل الخصم لما قبل الضریبة الذي یعكس التقییمات السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لذلك 
د.الموجود أو الوحدة المنتجة للنق

القیمة في الحالة التي تزید فیھا القیمة الدفتریة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد عن انخفاضیتم االعتراف بخسارة 
قیمتھ القابلة لالسترداد.

یتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القیمة في الربح أو الخسارة. یتم تخصیصھا أوال لتخفیض القیمة الدفتریة ألیة 
وحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفیض المبالغ الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد شھرة مخصصة لل
التناسب.النسبة ووذلك على أساس 

ال یتم رد خسارة االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة. بالنسبة للموجودات األخرى یتم رد خسارة االنخفاض في 
د فیھ القیمة الدفتریة للموجود عن القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، القیمة فقط إلى الحد الذي ال تزی

ھالك واإلطفاء، لو لم یتم االعتراف بخسارة انخفاض في القیمة.ستبالصافي من اإل

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

جانب وفقا لقانون العمل القطري. تقوم المجموعة بتكوین مخصص لمكافآت نھایة الخدمة فیما یتعلق بموظفیھا األ
یستند االستحقاق لھذه المكافآت إلى آخر راتب للموظف وطول فترة خدمتھ بشرط إكمال حد أدنى من الخدمة، وھي 
تستحق الدفع للموظفین عند إنھاء خدماتھم. تستحق التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة خدمة الموظف.

طریین، تقوم المجموعة بدفع اشتراكات لھیئة قطر للتقاعد والمعاشات كنسبة مئویة من رواتب بالنسبة لموظفیھا الق
الموظفین ووفقا لمتطلبات القوانین المحلیة ذات الصلة بالتقاعد والمعاشات. حصة المجموعة من االشتراكات في 

ضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة مكافآت باإلھذه البرامج، یتم تحمیلھا في الربح أو الخسارة في السنة المتعلقة بھا. 
ذات الصلة. یكون والتوجیھاتنھایة الخدمة لموظفیھا القطریین وفقا لمتطلبات القوانین المحلیة المعمول بھا 

عامًا من الخدمة وانتھاء ٢٠استحقاق ھذه المكافآت بناء على أخر راتب للموظف وطول مدة الخدمة، شریطة إتمام 
عام من الخدمة لكل عام بعد إتمام ھذه ٢٠تحمیل التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت عند إتمام خدمات الموظف. یتم

الفترة.
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المخصصات 

انوني أو حكمي) نتیجة لحدث سابق وتكون تكالیف یتم تحقیق المخصصات عندما یكون على المجموعة التزام (ق
تسویة االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا بصورة موثوقة. 

اإلیرادات تحقیق 

٢٠١٧دیسمبر ٣١السیاسة المطبقة حتى 

وھي تمثل المبالغ المستحقة مقابل بیعالمستحق االستالم،یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو 
خدمات في إطار النشاط االعتیادي للمجموعة. تعترف المجموعة باإلیرادات عندما یكون باإلمكان قیاس مبلغ 

أو یكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة إلى المجموعة وعند الوفاء بمعاییر محددة ةاإلیراد بصورة موثوق
موضح أدناه:لكل نشاط من أنشطة المجموعة كما ھو 

٢٠١٨ینایر ١لمحاسبیة المطبقة اعتبارا من السیاسة ا
تدرج المجموعة إیرادات العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات وفقًا لما ھو محدد في 

: ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

أكثر ینشأ عنھ حقوق : تحدید العقود المبرمة مع العمیل: ُیعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو ١الخطوة §
والتزامات واجبة التنفیذ وتحدد المعاییر الواجب استیفائھا لكل عقد. 

: تحدید التزامات األداء المنصوص علیھا في العقد: التزام األداء ھو وعد بموجب عقد مع عمیل ٢الخطوة §
لتقدیم بضاعة أو أداء خدمة إلى العمیل. 

فقة ھو المبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقھ مقابل تقدیم البضاعة : تحدید سعر المعاملة: سعر الص٣الخطوة §
أو أداء الخدمة المتفق علیھا للعمیل، باستثناء المبالغ التي یتم تحصیلھا بالنیابة عن طرف ثالث. 

: تخصیص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من ٤الخطوة §
ام باألداء، تقوم المجموعة بتخصیص سعر المعاملة لكل التزام باألداء بمبلغ محدد للمقابل الذي تتوقع التز

المجموعة استحقاقھ مقابل الوفاء بكل التزام باألداء. 
: تحقیق اإلیرادات عندما تقوم المؤسسة بسداد التزام األداء. ٥الخطوة §

خصیصھ لھذا االلتزام باألداء كإیراد. یتم تحقیق المبلغ مستحق الدفع تدرج المجموعة مبلغ سعر المعاملة الذي تم ت
للعمیل كخصم من سعر المعاملة وبالتالي من اإلیرادات، ما لم تكن الدفعة مستحقة للعمیل في مقابل بضاعة أو 

خدمة متمیزة یقدمھا العمیل إلى المجموعة. 



ش.م.ع.ق.القطریةالكھرباء والماءشركة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤١

تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٥

تتمة- اإلیرادات تحقیق

٢٠١٨ینایر١السیاسة المحاسبیة المطبقة حتى 

تستوفي المجموعة التزام األداء وتدرج اإلیرادات بمرور الوقت في حال استیفاء أحد المعاییر التالیة: 

ذھا؛ استالم العمیل واستفادتھ في نفس الوقت من المنافع المقدمة من المجموعة في خالل قیام المجموعة بتنفی§
أو 

قیام أداء المجموعة بإنشاء أو تحسین أصل یسیطر علیھ العمیل في وقت إنشاء األصل أو تحسینھ؛ أو§
عدم قیام أداء المجموعة بإنشاء أصل ذو استخدام بدیل للمجموعة ویكون للمؤسسة حق واجب النفاذ للدفع عن 

التزامات األداء المكتملة حتى تاریخھ. 

داء التي ال یتم فیھا استیفاء أحد الشروط المذكورة أعاله، یتم االعتراف باإلیرادات في الوقت بالنسبة اللتزامات األ
الذي یتم فیھ الوفاء بالتزام األداء. 

یتم تحقیق إیرادات بیع المیاه والكھرباء في الوقت الذي یتم فیھ تحویل السیطرة على البضاعة والخدمات إلى 
د تسلیم البضاعة والخدمات. تدرج المجموعة إیرادات رسوم اإلنتاج على أساس العمیل، ویكون ذلك بشكل عام عن

إمدادات الكھرباء والمیاه على أساس شھري. وبمجرد وصول الكھرباء والمیاه إلى كھرماء وإرسالھا إلى نقاط 
استقبال كھرماء، تتولى مؤسسة كھرماء السیطرة على المنتجات.

لتزام األداء، أي بنقل البضاعة أو الخدمة المتفق علیھا، تصبح المجموعة مستحقة عندما تقوم المجموعة بالوفاء با
الستالم المدفوعات من العمیل، وبالتالي یصبح لدیھا أصل عقد في شكل ذمم مدینة. 

إیرادات األرباح الموزعة

المدفوعات.یتم االعتراف بإیرادات األرباح الموزعة من االستثمارات عند استحقاق المساھم الستالم

إیرادات الفائدة

تستحق إیرادات الفوائد على األساس الزمني بالرجوع إلى المبلغ األصلي القائم وبمعدل الفائدة الفعلي المطبق وھو 
المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة من خالل العمر اإلنتاجي المقدر للموجود تماماً معدل الفائدة الذي یخصم 

لقیمة الدفتریة لذلك الموجود عند االعتراف المبدئي.المالي إلى صافي ا



ش.م.ع.ق.القطریةالكھرباء والماءشركة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٢

تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٥

تتمة-٢٠١٨ینایر١السیاسة المحاسبیة المطبقة حتى 

(المجموعة كمستأجر)اإلیجارات التشغیلیة
انب المؤجر یتم تصنیفھا على أنھا الملكیة من جومنافعاإلیجارات التي یتم فیھا االحتفاظ بجزء كبیر من مخاطر 

مستلمة من المؤجر) یتم تحمیلھا حوافزإیجارات تشغیلیة. المدفوعات بموجب إیجارات تشغیلیة (بالصافي من أي 
في الربح أو الخسارة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

اإلیجارات التشغیلیة (المجموعة كمؤجر) 
یھا المجموعة بجزء كبیر من مخاطر ومنافع الملكیة یتم تصنیفھا كإیجارات تشغیلیة. یتم اإلیجارات التي تحتفظ ف

احتساب إیرادات التأجیر الناتجة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار وتدرج تحت اإلیرادات في بیان 
الربح أو الخسارة الموحد نظرًا لطبیعتھا التشغیلیة. 

تكالیف االقتراض
االعتراف بتكالیف االقتراض في بیان الربح أو الخسارة في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.یتم 

الحكومیةالمنح 
منحة حكومیة في شكل تحویل لموجودات غیر نقدیة، مثل األراضي أو الموارد األخرى، بقصد استخدامھا من تمثل 

.قبل الشركة مقابل مبالغ رمزیة

معامالت وأرصدة العمالت األجنبیة
في تواریخ السائدةالمعامالت بعمالت أجنبیة خالل السنة یتم تحویلھا إلى العملة الوظیفیة للشركة بأسعار الصرف

نقدیة بالعمالت األجنبیة في نھایة السنة یتم تحویلھا إلى العملة الوظیفیة بسعر المعامالت. الموجودات والمطلوبات ال
.الموحدالربح أو الخسارةبیان في تاریخ التقریر. یتم االعتراف بفروق العمالت األجنبیة في السائدة الصرف 

توزیع األرباح على مساھمي الشركة
كمطلوب في البیانات المالیة الموحدة للشركة في السنة التي یتم یتم االعتراف بتوزیع األرباح على مساھمي الشركة 

توزیعات األرباح من قبل مساھمي الشركة.الموافقة علىفیھا 

قیاس القیمة العادلة
تمثل القیمة العادلة السعر الذي سوف یستلم مقابل بیع موجودات أو یدفع لتحویل التزامات في معاملة بین متعاملین 

اریخ القیاس. إن قیاس القیمة العادلة یتم بناء على افتراض أن المعاملة لبیع الموجودات أو لتحویل في السوق في ت
المطلوبات تحدث إما:

في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات ، أو·
في غیاب سوق رئیسیة، أي في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات.·

أو األفضل یمكن الوصول إلیھا أو دخولھا من قبل المجموعة. یجب أن تكون السوق الرئیسیة



ش.م.ع.ق.القطریةالكھرباء والماءشركة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٣

تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٥

تتمة-٢٠١٨ینایر١السیاسة المحاسبیة المطبقة حتى 

تصنیف المتداول وغیر المتداول
ول / غیر متداول ، في بیان المركز المالي بناء على تصنیف متداتعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات

وتكون الموجودات متداولة عندما:

یتوقع أن تتحقق أو یقصد أن یتم بیعھا أو استھالكھا في دورة التشغیل العادلة.·
محتفظ بھا أساساً لغرض المتاجرة.·
یتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شھرا بعد فترة التقریر ، أو ·
بادلھا أو استخدامھا لتسویة مطلوبات لمدة أقلھا اثني عشر شھرا تكون نقد أو ما في حكمھ ، مالم یحظر أن یتم ت·

بعد فترة التقریر.

جمیع الموجودات األخرى تصنف غیر متداولة. یتم تصنیف المطلوبات كمتداولة عندما:
یتوقع أن یتم تسویتھا في دورة التشغیل العادیة ، أو ·
تكون محتفظ بھا أساساً لغرض المتاجرة ، أو ·
حقة التسویة خالل اثنى عشر شھرا بعد تاریخ التقریر ، أوتكون مست·
ال یوجد حق غیر مشروط یؤخر تسویة المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرا بعد تاریخ التقریر.·

تصنف المجموعة جمیع المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.



ق.ع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٤

وآالت ومعداتعقارات٦

إنتاج (أ)محطاتأراضي

أثاث 
وتجھیزات 
ومعدات 
سیاراتمكتبیة

تكالیف 
الفحص

"ج" "ب"
قطع غیار 
رأسمالیة

أعمال رأسمالیة
اإلجماليقید التنفیذ

ألف
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

التكلفة
١١٫١٠٦٫٣٨٤٣٤٫٥٧٥٦٫٨٣٨٢٨٥٫٧١٦٥٠٫٤٨٧٥٢٫٦٦٠١١٫٥٣٦٫٦٦٠-٢٠١٨ینایر ١في 

٤٤٫٢١٢١١٠٫٣١٣-٧٤١٧٦٥٦٤٫٥٩٥--إضافات
تحویل استثمارات عقاریة 

١٧٤٫٩٠١------١٧٤٫٩٠١)٧(إیضاح 
)٥٨٢٫٧٨٣(--)١٤٤٫٨١٨()١٫٠٣٨(-)٤٣٦٫٩٢٧(-استبعادات

٢٠١٨١٧٤٫٩٠١١٠٫٦٦٩٫٤٥٧٣٥٫٣١٦٦٫٥٦٥٢٠٥٫٤٩٣٥٠٫٤٨٧٩٦٫٨٧٢١١٫٢٣٩٫٠٩١دیسمبر ٣١في 

ھالك المتراكماالست
٥٫٧٩٢٫٠٦٧-٥٫٤٨٩٫١٤٨٣١٫٥٧٣٤٫٩٢٩٢٣٧٫٩٨٦٢٨٫٤٣١-٢٠١٨ینایر ١في 

٢٧٩٫٥٢٥-٢٣٦٫٦١٣١٫١٧٣٨٢٠٣٧٫٥٠٦٣٫٤١٣-اإلستھالك 
)٥٨٢٫٧٦٩(--)١٤٤٫٨١٨()١٫٠٢٤(-)٤٣٦٫٩٢٧(-إستبعادات 

٥٫٤٨٨٫٨٢٣-٥٫٢٨٨٫٨٣٤٣٢٫٧٤٦٤٫٧٢٥١٣٠٫٦٧٤٣١٫٨٤٤-٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٨١٧٤٫٩٠١٥٫٣٨٠٫٦٢٣٢٫٥٧٠١٫٨٤٠٧٤٫٨١٩١٨٫٦٤٣٩٦٫٨٧٢٥٫٧٥٠٫٢٦٨دیسمبر ٣١في 



ق.ع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٥

تتمة-وآالت ومعدات تاعقار٦

إنتاج (أ)محطات

أثاث 
وتجھیزات 

سیاراتومعدات مكتبیة
تكالیف الفحص

"ج" "ب"
قطع غیار 
رأسمالیة

أعمال رأسمالیة
ياإلجمالقید التنفیذ

ألف
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

التكلفة
٢٠١٧١٠٫٦٨٦٫٤٨٨٣٤٫٠٨٠٦٫٧٠٢٢٨٤٫٢٥١٥٠٫٤٨٧٤١٧٫٣٣٣١١٫٤٧٩٫٣٤١ینایر ١في 

٥٥٫٢٢٣٥٩٫١٩٠-٤٩٥٢٫٠٠٧١٫٤٦٥-إضافات
-)٤١٩٫٨٩٦(----٤١٩٫٨٩٦إعادة تصنیف

)١٫٨٧١(---)١٫٨٧١(--استبعادات
٢٠١٧١١٫١٠٦٫٣٨٤٣٤٫٥٧٥٦٫٨٣٨٢٨٥٫٧١٦٥٠٫٤٨٧٥٢٫٦٦٠١١٫٥٣٦٫٦٦٠دیسمبر ٣١في 

المتراكماالستھالك 
٥٫٣٤٨٫٩٥٢-٢٠١٧٥٫١٠٤٫٣٧٧٣٠٫٣٥٩٥٫٨٨٥١٨٣٫٤٣٧٢٤٫٨٩٤ینایر١في 

٤٤٤٫٨٣١-٣٨٤٫٧٧١١٫٢١٤٧٦٠٥٤٫٥٤٩٣٫٥٣٧اإلستھالك 
)١٫٧١٦(---)١٫٧١٦(--إستبعادات 

٥٫٧٩٢٫٠٦٧-٢٠١٧٥٫٤٨٩٫١٤٨٣١٫٥٧٣٤٫٩٢٩٢٣٧٫٩٨٦٢٨٫٤٣١دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٧٥٫٦١٧٫٢٣٦٣٫٠٠٢١٫٩٠٩٤٧٫٧٣٠٢٢٫٠٥٦٥٢٫٦٦٠٥٫٧٤٤٫٥٩٣دیسمبر ٣١في 



.قع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٦

تتمة–وآالت ومعدات عقارات٦

اإلنتاجمحطات)أ(
٥رًا من سنة اعتبا٥٠ف ب) مؤجرة للشركة من قبل الحكومة بدون مقابل لمدة ااألرض التي تقع علیھا محطة (ر

.٢٠٠١لسنة ٢٤وذلك بموجب المرسوم األمیري رقم ١٩٩٠یولیو 

سنة من ٢٥ر للبترول لمدة األرض التي تقع علیھا محطة دخان لتحلیة المیاه تم تأجیرھا للشركة من قبل مؤسسة قط
.٢٠٠٣ینایر ١في المحطةعلى ستحواذ تاریخ اال

تكالیف الفحص "ج")ب(
على مرافق اإلنتاج وفقًا لبرنامج الفحص والصیانة تتم رسملتھا تحت تكالیف الفحص "ج". التكالیـف المتكبـدة 

سنوات. التكالیف المتكبدة على فحص ٥-٣ترسمل ھذه التكالیف وتحتسب كموجودات مستقلة بعمر إنتاجي تقدیري 
لفحص والصیانة ترسمل ھذه "ج" قید التنفیذ یتم إدراجھا ضمن أعمال رأسمالیة قید التنفیذ. عند إكمال أعمال ا

التكالیف تحت تكالیف الفحص "ج".

ھالكستاإل)ج(
الخسارة كما یلى:وأھالك السنوي في بیان الربح ستتم ادراج مصروف اال

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٢٧٧٫٨٢٥٤٤٣٫٢٦٥)٢٧تكالیف المبیعات (إیضاح رقم 
١٫٧٠٠١٫٥٦٦)٢٩ة (إیضاح رقم مصروفات عمومیة وإداری

٢٧٩٫٥٢٥٤٤٤٫٨٣١

االستثمارات العقاریة٧
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٧٤٫٩٠١١٧٤٫٩٠١ینایر ١الرصید كما في 
-)١٧٤٫٩٠١()٦محول إلى عقارات وآالت ومعدات (إیضاح 

١٧٤٫٩٠١-دیسمبر ٣١الرصید كما في 

تتكون االستثمارات العقاریة من قطعة أرض في منطقة لوسیل. خالل السنة، تم تحویل قطعة األرض إلى العقارات 
واآلالت والمعدات، حیث بدأت المجموعة إنشاء عقار یشغلھ المالك على قطعة األرض. 



.قع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٧

الموجودات غیر الملموسة والشھرة٨

:كالتاليات غیر الملموسة التالیة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة قامت المجموعة بتحدید وتسجیل الموجود

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٦٥٫٦٧٢٧١٫٦٤٢)١موجودات غیر ملموسة (
٣٠٫٨١٣٣٠٫٨١٣)٢شھرة (

٩٦٫٤٨٥١٠٢٫٤٥٥اإلجمالي

ملموسةالموجودات غیر ال)١(

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريقطريألف لایر

التكلفة:
١١٣٫٤٣٠١١٣٫٤٣٠دیسمبر ٣١في 

اإلطفاء:
٤١٫٧٨٨٣٥٫٨١٨ینایر١في 

٥٫٩٧٠٥٫٩٧٠)٢٩إطفاء (إیضاح 

٤٧٫٧٥٨٤١٫٧٨٨دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة:
٦٥٫٦٧٢٧١٫٦٤٢دیسمبر٣١في 

بین شركة رأس لفان التي تم الدخول فیھا اتفاقیة شراء الطاقة والماء الحقوق التعاقدیة بموجب لغ یمثل ھذا المب
من قبل الشركة التابعة ومیاه الشرب الكھرباءإمداد بغرض وكھرماء للشركة، وھي شركة تابعة ، ش.م.ق.للطاقة

.سنة٢٥لمدة إلى كھرماء 

الشھرة)٢(

من المساھمة اإلضافیة في شركة راس لفان ٪٥٥لي من قبل الشركة لنسبة نشأت الشھرة عن االستحواذ المرح
نخفاض قیمة الشھرة منذ الیتم تسجیل أي مخصص. لم ٢٠١٠أكتوبر ٢٠) بتاریخ ١(إیضاح رقم .للطاقة ش.م.ق

: ٢٠١٧ملیون لایر قطري (١٫٢٩٠بمبلغ تقد ساھم.ھذه المعاملة ألن شركة راس لفان للطاقة ش.م.قتاریخ 
ملیون لایر قطري) في ربح المجموعة منذ تاریخ ذلك االستحواذ. ١٫٠٩٨



.قع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٨

ةع المشتركیرااالستثمارات في المش٩

لدى المجموعة االستثمارات التالیة في المشاریع المشتركة:

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطرينسبة الملكیةبلد التأسیس

٢٫٧٤٢٫٠١٢٢٫٥٣٤٫٣٨٦٪٦٠قطرق.شركة نبراس للطاقة ش.م.
١٫٢٧١٫٣٦٢١٧٧٫٠٣٢٪٦٠قطر))١((إیضاح أم الحول للطاقة ش.م.ق. 

٣٨١٫٦٧٩٤٠٥٫١٥٥٪٥٥قطرشركة قطر للطاقة ش.م.ق.
٢٣١٫٧٥٨١٧٫٣٣٧٪٤٥قطرشركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ق. 

-٨٨٫٦١٨٪٤٠قطرشركة مسیعید للطاقة ش.م.ق. 
٢٫١٨٧٢٫١٨٧٪٦٠قطر))٢((إیضاح ة سراج للطاق

٤٫٧١٧٫٦١٦٣٫١٣٦٫٠٩٧

:إیضاحات

، صارت شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق. تعمل بكامل طاقتھا. وخالل السنة، قدمت ٢٠١٨خالل شھر یونیو ) ١(
لمشترك. لم ألف لایر قطري وفقًا التفاقیة المشروع ا٩١٩٬٢١٩المجموعة مساھمة رأسمالیة إضافیة بمبلغ 

تؤثر تلك المساھمة على حصة المجموعة في المشروع المشترك. 

٣١راج للطاقة بالتكلفة حیث لم تبدأ الشركة التشغیل المقصود منھا كما في ـة سـار في شركـتم إدراج االستثم) ٢(
.٢٠١٧دیسمبر ٣١و٢٠١٨دیسمبر 

یلي: الحركة في استثمار المجموعة في المشاریع المشتركة كما 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٣٫١٣٦٫٠٩٧٢٫٨٢٤٫٦٣٨ینایر١في 
٩١٩٫٢١٨٢٫١٨٧استثمارات مدفوعة

٥٤٢٫١٩٠٥٦٦٫٨٦٣حصة من الربح للسنة
٤٢٤٫١٠٤٢٥٫٩٩١حصة من اإلیرادات الشاملة األخرى للسنة

)٢٨٣٫٥٨٢()٣٠٣٫٩٩٣(توزیعات أرباح مستلمة

٤٫٧١٧٫٦١٦٣٫١٣٦٫٠٩٧دیسمبر ٣١في 

یقوم بتسویة ا المالیة وفي بیاناتھالمدرجةللمجموعة ةالمشتركللمشاریعلمعلومات المالیة ایلخص الجدول التالي
لقیمة الدفتریة لمساھمة المجموعة في المشاریع المشتركة:لالمعلومات ملخص 



.قع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٩

تتمة-االستثمارات في المشاریع المشتركة ٩

٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

قطر للطاقة 
ش.م.ق.

شركة مسیعید 
للطاقة ش.م.ق.

شركة رأس 
قرطاس للطاقة  

ش.م.ق.
شركة نبراس 
للطاقة  ش.م.ق.

أم الحول للطاقة  
اإلجماليسراج للطاقة  ش.م.ق.

ألف
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
قطريلایر 

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ملخص بیان المركز المالي
٣١٫٧٣٥٫٣٧٢-١٫٦٢٣٫٨٥٨٦٫٣٧٩٫٥٥٣١١٫٦٢٠٫٢٨٧٢٫٧٦٩٫٦٨١٩٫٣٤١٫٩٩٣الموجودات غیر المتداولة

٤٨٥٫٧٥١٨٥٢٫٢٢٠١٫٢٨١٫٨٠٦٣٫٩٧٩٫٨٧٥٢٫١٥٥٫٥٤٩٣٫٦٤٥٨٫٧٥٨٫٨٤٦الموجودات المتداولة
٢٩٫١٠٦٫٤٠٩-١٫١٠٢٫٣٨٧٦٫١٧٩٫٩٥٤١١٫٣٨٠٫١٠٩١٫٩٦٤٫٧٦٧٨٫٤٧٩٫١٩٢المطلوبات غیر المتداولة

٣٫٢٦٤٫٦٨٤-٣١٣٫٢٦١٨٣٠٫٢٧٤١٫٠٠٦٫٩٦٦٢١٤٫٧٦٩٨٩٩٫٤١٤المطلوبات المتداولة

٦٩٣٫٩٦١٢٢١٫٥٤٥٥١٥٫٠١٨٤٫٥٧٠٫٠٢٠٢٫١١٨٫٩٣٦٣٫٦٤٥٨٫١٢٣٫١٢٥حقوق الملكیة

٣٨١٫٦٧٩٨٨٫٦١٨٢٣١٫٧٥٨٢٫٧٤٢٫٠١٢١٫٢٧١٫٣٦٢٢٫١٨٧٤٫٧١٧٫٦١٦حصة المجموعة 

٣٨١٫٦٧٩٨٨٫٦١٨٢٣١٫٧٥٨٢٫٧٤٢٫٠١٢١٫٢٧١٫٣٦٢٢٫١٨٧٤٫٧١٧٫٦١٦لالستثماراتالدفتریةالقیمة 
ملخص بیان الدخل الشامل

٤٫١١٥٫٢٢٩---٧٦١٫٩٤٠١٫٠٦٥٫٤١٨٢٫٢٨٧٫٨٧١إیرادات 
١٫٠٥٤٫٩٥٥-٧٧٫١٢٢٢١٦٫١٤٩٢٩١٫٣١٦٣٥٠٫٦٨٦١١٩٫٦٨٢ربح السنة 

٨٩٥٫٧٦٠-١٧٢٫١٧٠)٤٫٦٤٥(٤٤٫٢٢٥١٧٠٫٧٨٨٥١٣٫٢٢٢إیرادات شاملة أخرى للسنة

١٫٩٣٠٫٣٦٤-١٢١٫٣٤٧٣٨٦٫٩٣٩٨٠٤٫٥٣٨٣٢٥٫٦٨٨٢٩١٫٨٥٢إجمالي الدخل الشامل 

٥٤٢٫١٩٠-٤٢٫٤١٧٨٦٫٤٦٠١٣١٫٠٩٢٢١٠٫٤١٢٧١٫٨٠٩حصة المجموعة في الربح

٤٢٤٫١٠٤-١٠٣٫٣٠٢)٢٫٧٨٧(٢٤٫٣٢٤٦٨٫٣١٥٢٣٠٫٩٥٠حصة المجموعة في اإلیرادات الشاملة األخرى



.قع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥٠

تتمة-االستثمارات في المشاریع المشتركة ٩

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

قطر للطاقة 
ش.م.ق.

شركة مسیعید 
للطاقة ش.م.ق.

شركة رأس 
قرطاس للطاقة  

ش.م.ق.
شركة نبراس 
للطاقة  ش.م.ق.

أم الحول للطاقة  
اإلجماليسراج للطاقة  ش.م.ق.

ألف
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ملخص بیان المركز المالي
٣٢٫٦٣٨٫٣٣٩-١٫٨٠٩٫٥٩٥٦٫٦١٥٫٥٤٣١١٫٨٤٧٫٣٥٧٢٫٩٦٢٫٣٩٩٩٫٤٠٣٫٤٤٥الموجودات غیر المتداولة

٥٤٧٫٨١٥٨٣١٫٩٧٦١٫١٥٠٫٤٨٣٣٫٢٢٥٫٩٣٦٧٦٧٫٠٩٧٣٫٦٤٥٦٫٥٢٦٫٩٥٢الموجودات المتداولة
٢٥٫٣٦٤٫٦٧٠-١٫٢٢٩٫١٨٢٥٫٥٧٦٫٤١١٩٫٨٠٦٫١٦١١٫٣٦٠٫٨٥٥٧٫٣٩٢٫٠٦١المطلوبات غیر المتداولة

٨٫٦٣٥٫٤٢٢-٣٩١٫٥٨٢٢٫٠٠٣٫٧٥٨٣٫١٥٣٫١٥٢٦٠٣٫٥٠٣٢٫٤٨٣٫٤٢٧المطلوبات المتداولة
٣٨٫٥٢٧٤٫٢٢٣٫٩٧٧٢٩٥٫٠٥٤٣٫٦٤٥٥٫١٦٥٫١٩٩)١٣٢٫٦٥٠(٧٣٦٫٦٤٦حقوق الملكیة

١٧٫٣٣٧٢٫٥٣٤٫٣٨٦١٧٧٫٠٣٢٢٫١٨٧٣٫١٣٦٫٠٩٧-٤٠٥٫١٥٥حصة المجموعة 

١٧٫٣٣٧٢٫٥٣٤٫٣٨٦١٧٧٫٠٣٢٢٫١٨٧٣٫١٣٦٫٠٩٧-٤٠٥٫١٥٥لالستثماراتالدفتریةالقیمة 
ملخص بیان الدخل الشامل

٤٫٥٣٧٫٦٧٩-٣٥١٫٧٦٣-٧٦٢٫٩٢٨١٫٠٧٩٫٥٥٧٢٫٣٤٣٫٤٣١إیرادات 
١٫١٠٩٫٦٢٩-١٥٠٫٢٩١٢٠٤٫٢٠٥٣٣٧٫٠٥٨٣٢٦٫٣٩٨٩١٫٦٧٧ربح السنة 

٢١٫١٥٦-٦٧٫٥٨٩٣١٫١٦٧٨٫١٤٢)١٢٧٫٦٦٠(٤١٫٩١٨إیرادات شاملة أخرى للسنة

١٫١٣٠٫٧٨٥-١٩٢٫٢٠٩٧٦٫٥٤٥٤٠٤٫٦٤٧٣٥٧٫٥٦٥٩٩٫٨١٩إجمالي الدخل الشامل 

٥٦٦٫٨٦٣-٨٢٫٦٦٠٨١٫٦٨٢١٥١٫٦٧٦١٩٥٫٨٣٩٥٥٫٠٠٦حصة المجموعة في الربح

٢٥٫٩٩١-٣٠٫٤١٥١٨٫٧٠٠٤٫٨٨٥)٥١٫٠٦٤(٢٣٫٠٥٥شاملة األخرىحصة المجموعة في اإلیرادات ال



.قع.ش.م.قطریة شركة الكھرباء والماء ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥١

أوراق مالیة استثمارات في ١٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري
حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة استثمارات 

-١٫٥٨٨٫٥٥٣األخرى 
٧٠١٫٥٧٧-متاحة للبیع استثمارات 

١٫٥٨٨٫٥٥٣٧٠١٫٥٧٧

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٧٠١٫٥٧٧٥١١٫١٤٤ینایر١في 
٤٨٨٫٤١٠٢٨٦٫٦٣٧إضافات

محول إلى الالقیمة العادلة ربح / (الخسارة) في التغیر في صا
)٩٦٫٢٠٤(٣٦٨٫٥٦٦اإلیرادات الشاملة األخرى

١٫٥٥٨٫٥٥٣٧٠١٫٥٧٧دیسمبر٣١في 

ألف لایر قطري) ١٦٬٠٥٢: ٢٠١٧ألف لایر قطري (٣٨٬٠٤٩خالل السنة، تم استالم توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ 
حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، وقد تم إدراجھا تحت من استثمارات في أسھم

). ٢٨"إیرادات أخرى" في بیان الربح أو الخسارة الموحد (إیضاح 
تشتمل على أوراق االستثمارات في أسھم حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرىجمیع 

القیمة العادلة ألسھم حقوق الملكیة المدرجة یتم تحدیدھا بالرجوع إلى عروض ة في بورصة قطر.مالیة مدرج
.األسعار المنشورة في سوق نشطة

إیجارات تمویلیة مدینة١١
االستثمار في اإلیجار (الحد األدنى من مدفوعات اإلیجار المتبقیة) والقیمة الحالیة للحد اجمالي یتم إجراء تسویة بین 

دنى من مدفوعات اإلیجار المدینة (ذمم اإلیجار التمویلي المدینة) كما في تاریخ التقریر كما یلي:األ
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري
١٫٨٦٨٫٤٦٠٢٫١٠٧٫٨٥٦إجمالي االستثمار في اإلیجار
)٧٤١٫٥٢٤()٦١٩٫٦١٥(إیرادات تمویلیة غیر مكتسبة

١٫٢٤٨٫٨٤٥١٫٣٦٦٫٣٣٢حالیة للحد األدنى لإلیجارات المدینةالقیمة ال

كما ھو متفق علیھ بین )٪٩٫٣٢: ٢٠١٧في السنة (٪٩٫٣٢ھو معدل الخصم الذي قامت الشركة التابعة باستخدامھ 
اإلیجارات التمویلیة . (المؤجر) وھي شركة تابعة للشركة وكھرماء (المستأجر).شركة راس لفان للطاقة ش.م.ق

.في نھایة فترة التقریرتكن متأخرة السداد أو منخفضة القیمة كمالم المدینة 

تعرض اإلیجارات التمویلیة المدینة في بیان المركز المالي الموحد كالتالي:

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٣١٫٢١٩١١٧٫٤٨٧الجزء المتداول
١٫١١٧٫٦٢٦١٫٢٤٨٫٨٤٥الجزء غیر المتداول

١٫٢٤٨٫٨٤٥١٫٣٦٦٫٣٣٢



.قع.ش.م.قطریة شركة الكھرباء والماء ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥٢

تتمة-إیجارات تمویلیة مدینة ١١

تم إجراء المزید من التحلیل على الجزء غیر المتداول كما یلي:

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٣٥٢٫٧٣٨٤٥٠٫٤٢٦أكثر من سنة ولكن لما ال یزید عن خمس سنوات
٧٦٤٫٨٨٨٧٩٨٫٤١٩س سنواتأكثر من خم

١٫١١٧٫٦٢٦١٫٢٤٨٫٨٤٥

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٫٣٦٦٫٣٣٢١٫٤٩٠٫٦٠٥ینایر ١رصید اإلیجارات المدینة كما في 
١٣١٫٠٤٨١٢٥٫٤٥٥فوائد االیجار خالل السنة 

)٢٤٩٫٧٢٨()٢٤٨٫٥٣٥(استرداد رأس المال وفوائد االیجار خالل السنة 

١٫٢٤٨٫٨٤٥١٫٣٦٦٫٣٣٢دیسمبر ٣١رصید اإلیجارات المدینة كما في 

موجودات غیر متداولة أخرى١٢

ملیون لایر ٢٣٫٨١٥دفعت شركة رأس لفان للتشغیل ذ.م.م.، إحدى الشركات التابعة للشركة مبلغ ٢٠١٠في أكتوبر 
لالستحواذ الحقوق والمنافع وااللتزامات وفقًا التفاقیة الخدمات قطري لشركة رأس لفان للخدمات، طرف ثالث،

ملیون ریـال قطري. یتم إطفاء المبلغ ٥٫٩، استلمت شركة رأس لفان للتشغیل ذ.م.م. مبلغ ٢٠١١الفنیة. خالل سنة 
سنة.١٩ملیون ریـال قطري على مدى فترة ١٧٫٩المتبقي وھو 

مع شركة جنرال إلكتریك العالمیة وشركة جي ٢٠٠٦أكتوبر ٢١یة في یوم كما وقعت الشركة اتفاقیة خدمات تعاقد
أبریل ٢٤. في ٢إي لقطع الغیار لصیانة معدات محددة (وحدات مغطاة) في محطات الطاقة والماء في راف ب/

، تم توقیع تعدیل على االتفاقیة المذكورة أعاله بین األطراف وبموجبھ حصلت الشركة على تخفیض في ٢٠١٣
ملیون دوالر أمریكي. یتم إطفاء ھذا المبلغ على فترة المنفعة أي حتى ٣لرسوم المتغیرة في مقابل دفعة مقدمة قیمتھا ا

انتھاء فترة اتفاقیة الخدمات التعاقدیة. 

:كانت الحركة على الحساب كما یلي
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٧٫٨٤٣١٩٫٨٥٨ینایر١في 
)٢٫٠١٥()١٫٩٧٩()٢٩اإلطفاء (إیضاح 

١٥٫٨٦٤١٧٫٨٤٣دیسمبر٣١في 



.قع.ش.م.قطریة شركة الكھرباء والماء ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥٣

المخزون ١٣
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري

٣٨٤٫٥٨٤٥٥٠٫٠٠٥قطع غیار
)٣٢٣٫٨٣٥()٢٤٥٫٦٠٩(یخصم: مخصص البضاعة بطیئة الحركة

١٣٨٫٩٧٥٢٢٦٫١٧٠

١٫٤٣٧٢٫٠٦٢یماویةمواد ك
١٫٥٢٧٢٫٥٩٦مواد استھالكیة

١٤١٫٩٣٩٢٣٠٫٨٢٨اإلجمالي

:كالتاليالحركة في مخصص البضاعة بطیئة الحركة

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٣٢٣٫٨٣٥٢٧٥٫٤٢٧ینایر١في 
١٧٫٢٨٩٤٨٫٤٠٨)٢٩مضاف إلى المخصص (إیضاح 

-)٩٥٫٥١٥(مستخدممخصص 

٢٤٥٫٦٠٩٣٢٣٫٨٣٥دیسمبر٣١في 

مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى١٤
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري

٤٠٢٫٢٨٧٨١٥٫٢٨٨مدینون تجاریون 
٤١٫٧٠٣١٥٫٤٩٨مبالغ مدفوعة مقدماً وسلف

٢٩٫٢٨٧٤٧٫٠٨٠فوائد مستحقة مدینة
١٨٫٥٧٥١٧٫٨١٤ینة أخرى ذمم مد

٤٩١٫٨٥٢٨٩٥٫٦٨٠

یوماً.٩٠–٣٠إن الذمم التجاریة المدینة ال تحمل فوائد وتسدد في العموم خالل 



.قع.ش.م.قطریة شركة الكھرباء والماء ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥٤

أرصدة لدى البنوك ونقد١٥
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٦٦٫٩٩٦٣١٣٫٢٨٧حسابات جاریة وعند الطلب- نقد لدى البنوك 
٣٫٩٥٠٫٦٤١٣٫١٢٢٫٧٠٠ألجل (أ)إیداعات 

٣١٦٣٠نقد في الصندوق

٤٫١١٧٫٩٥٣٣٫٤٣٦٫٠١٧أرصدة لدى البنوك والنقد
)٢٫٨٧١٫٩٩٦()٢٫٦٨٧٫٥٧٧(یوما (ب)٩٠بأجل استحقاق أصلي یتجاوزیخصم: إیداعات 

١٫٤٣٠٫٣٧٦٥٦٤٫٠٢١النقد وما في حكمھ

: إیضاحات

یداعات قصیرة األجل تتم بآجال استحقاق متفاوتة تبعًا للمتطلبات النقدیة العاجلة للمجموعة، وتحمل فوائد اإل)أ(
بمعدالت السوق. 

یوماً. ٩٠لھا فترات استحقاق أصلیة تتجاوز المجموعة(ب) اإلیداعات ألجل التي قامت بھا 

رأس المال١٦

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل:
١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠للسھملایر قطري١٠سھم قیمة ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

تحمل جمیع األسھم حقوقاً متساویة.

الحقًا بعد تاریخ التقریر، أصدرت ھیئة قطر لألسواق المالیة تعلیمات إلى جمیع الشركات المدرجة في السوق 
لایر قطري للسھم ١لایر قطري إلى ١٠صة قطر للقیام بتجزئة القیمة االسمیة لألسھم العادیة من الرئیسي لبور

لایر قطري للسھم الواحد. ١سھم بقیمة ١٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠الواحد. ونتیجة لذلك، سیتم تجزئة أسھم الشركة إلى 
ة غیر العادیة للشركة المقرر عقدھا في تخضع عملیة تجزئة األسھم لموافقة المساھمین خالل اجتماع الجمعیة العمومی

حینھ.

الحتیاطي القانونيا١٧
ربح الشركة من كحد أدنى ٪١٠یجب تحویل ٢٠١٥لسنة ١١قانون الشركات التجاریة القطري رقم حسب متطلبات

تیاطي ھذا االحمن رأس المال المدفوع. ٪٥٠إلى حساب االحتیاطي القانوني حتى یعادل رصید االحتیاطي سنةكل ل
قررت الشركة إیقاف التحویالت السنویة إلى غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت المنصوص علیھا في القانون أعاله. 

.من رأس المال المدفوع٪٥٠حساب االحتیاطي القانوني حیث أصبح رصید االحتیاطي یعادل 

االحتیاطي العام١٨
أن تخصص جزءًا من صافي األرباح لالحتیاطي العام. ال مومیةالعیجوز للجمعیة ،وفقًا للنظام األساسي للشركـة

یوجد قیود على توزیع ھذا االحتیاطي، وحسب قرار الجمعیة العامة یبقى ھذا الرصید ألعمال التطویر المستقبلیة 
للشركة.



.قع.ش.م.قطریة شركة الكھرباء والماء ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥٥

احتیاطي التحوط١٩
د مبادالت معدالت الفائدة مة العادلة لعقویشتمل احتیاطي التحوط على الجزء الفعال من صافي التغیر التراكمي في القی

.من التدفقات النقدیةللتحوط
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري

)١٫٥٥٧٫٠٠٢()١٫٥٠٧٫٥٨٨(ینایر١في 
٤٢٤٫١٠٤٢٥٫٩٩١حصة اإلیرادات الشاملة األخرى من المشاریع المشتركة

٢٩٫٨٩٩٢٣٫٤٢٣ادالت أسعار الفائدة للشركة األم صافي التغیرات في القیمة العادلة لمب

)١٫٥٠٧٫٥٨٨()١٫٠٥٣٫٥٨٥(دیسمبر ٣١في 

احتیاطي القیمة العادلة٢٠

لالستثمارات في أسھم حقوق الملكیة یشتمل احتیاطي القیمة العادلة على صافي التغیر المتراكم في القیمة العادلة 
إلى حین إلغاء االعتراف عن الموجودات.دات الشاملة األخرىبالقیمة العادلة من خالل اإلیرا

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٢٣٫١٢٤٢١٩٫٣٢٨ینایر ١في 
مالیة متاحة للبیع في أوراق من استثمارات ةغیر محققخسارة صافي 

)٩٦٫٢٠٤(-)٣٩(معیار المحاسبة الدولي 
غیر محققة من استثمارات في أوراق مالیة مسجلة بالقیمة أرباح صافي

العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى (المعیار الدولي للتقاریر 
-٣٦٨٫٥٦٦)٩لیة الما
٤٩١٫٦٩٠١٢٣٫١٢٤دیسمبر ٣١في 

الحصص غیر المسیطرة٢١

ض نسبة حقوق الملكیة التي تحتفظ بھا الحصص غیر المسیطرة كالتالي: تعر

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

شركة رأس لفان للطاقة ش.م.ق. 
٢٥٠٫٢١٨٢٥٣٫٨٧١ینایر١كما في 

٢٨٫٥٩٧٢٣٫٣١٧الربح للسنة
)٢٦٫٩٧٠()٢١٫١٤١(توزیعات أرباح مدفوعة خالل السنة

٢٥٧٫٦٧٤٢٥٠٫٢١٨دیسمبر٣١كما في 

إن المعلومات المالیة للشركة التابعة للمجموعة والتي لدیھا حصص غیر مسیطرة ھامة مبینة أدناه. 



.قع.ش.م.قطریة شركة الكھرباء والماء ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥٦

تتمة- الحصص غیر المسیطرة٢١

تمثل المعلومات المالیة المختصرة أدناه المبالغ قبل الحذف فیما بین شركات المجموعة. 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٫١١٨٫٥٦٦١٫٢٤٩٫٨٩٩الجزء غیر المتداول 
٢٣٨٫٠١٠٢١٢٫٦٣١الجزء المتداول 

٤٩٫٦٦٣-الجزء غیر المتداول 
٦٨٫٢٠٨١٦١٫٧٨١الجزء المتداول 

١٫٢٨٨٫٣٦٨١٫٢٥١٫٠٨٦حقوق الملكیة 

١٫٠٣٠٫٦٩٤١٫٠٠٠٫٨٦٨إلى مالكي الشركةحقوق الملكیة العائدة 
٢٥٧٫٦٧٤٢٥٠٫٢١٨الحصص غیر المسیطرة

١٫٢٨٨٫٣٦٨١٫٢٥١٫٠٨٦إجمالي حقوق الملكیة

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٤٩٠٫٤٠٣٤٥٨٫٢٥٨إیرادات
١٤٢٫٩٨٦١١٦٫٥٨٤الربح للسنة 

١١٤٫٣٨٩٩٣٫٢٦٧ى مالكي الشركة الربح العائد إل
٢٨٫٥٩٧٢٣٫٣١٧الربح العائد إلى الحصص غیر المسیطرة



.قع.ش.م.قطریة شركة الكھرباء والماء ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥٧

والسلف التي تحمل فوائدالقروض ٢٢
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٫١٣٥٫٣٤٨١٫١٩٣٫٣٣١)١القرض (
١٫٠٩٣٫٥٠٠٩١١٫٢٥٠)٢القرض (
١٫٠٠٩٫٠٠٨٨٣١٫٠٦٠)٣القرض (
-٩١٥٫٦٢٣)٤القرض (
٨٥٤٫٩٧٣٨٨٥٫٢٧٨)٥القرض (
٥٣٦٫٧٥٦٥٨٥٫٩١٣)٦القرض (
٥١٣٫٧٠٤٥٣١٫٩١٢)٧القرض (
٣٣٤٫٦٦٠٣٤٥٫٧٧٤)٨القرض (
٢٦٧٫٧٩٧٢٩٢٫٣٢٢)٩القرض (
١٨٢٫٢٥٠١٨٢٫٢٥٠)١٠القرض (
٢٤٫٤٢٢١٦٦٫٨٦٨)١١القرض (

٦٫٨٦٨٫٠٤١٥٫٩٢٥٫٩٥٨ي تحمل فوائدإجمالي القروض والسلف الت
)٥٩٫٨٧٨()٥٨٫٢٥٨(یخصم: تكالیف ترتیب التمویل 

٦٫٨٠٩٫٧٨٣٥٫٨٦٦٫٠٨٠

تصنف القروض والسلف التي تحمل فوائد في بیان المركز المالي الموحد كالتالي: 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٢٫٤٤٣٫٨٢٠١٫٤٢٤٫٢٨٦الجزء المتداول 
٤٫٣٦٥٫٩٦٣٤٫٤٤١٫٧٩٤الجزء غیر المتداول 

٦٫٨٠٩٫٧٨٣٥٫٨٦٦٫٠٨٠



.قع.ش.م.قطریة شركة الكھرباء والماء ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥٨

تتمة–القروض والسلف التي تحمل فوائد ٢٢

الذي یقوم بدور وكیل تسھیالت اف جیھ المحدودوالشركة اتفاقیة ائتمانیة مع بنك طوكیو میتسوبیشي یأبرمت)١(
وذلك ،ملیون ریـال قطري)١٫٧٦٩ملیون دوالر أمریكي (٤٨٥٫٥یة بمبلغ وضامن خارجي لتسھیالت ائتمان

سنویًا كما ھو محدد في ٪١٫٦٥إلى ٪٠٫٥٥. تحتسب الفوائد بسعر لیبور + )٢ف ب/التمویل بناء محطة (ر
.٢٠٠٨دیسمبر ١سنة اعتبارًا من٢٣على مدى االتفاقیة االئتمانیة. یستحق سداد القرض بأقساط نصف سنویة 

والذي یعمل ،متجدد مع اتحاد من بنوك مع میزھو بنك لیمتدائتماني مؤسسياتفاقیة تسھیل الشركةأبرمت)٢(
ملیون دوالر ٣٠٠بمبلغ بشكل جزئي سداد التسھیل المتجدد تمویل وذلك بھدف ،وكیل للتسھیلكطرف 

. یسدد القرض في أو قبل ٪٠٫٢٥إلیھ ھامش بنسبة اللیبور مضافاً بسعرأمریكي. تحتسب الفائدة على القرض 
تم فیما بعد تمدید التسھیل االئتماني كل عام وإضافة تعدیالت على . ٢٠١٦دیسمبر ٨وھو تاریخ انتھاء االتفاقیة

، أبرمت٢٠١٨دیسمبر ٢٩). في ٢٠١٨نوفمبر ٢٩و ٢٠١٧دیسمبر ٦و ٢٠١٦دیسمبر ٥االتفاقیات (في
فترة القرض لمدة سنة أخرى بفائدة بمعدل اللیبور مضافا إلیھ نسبة الشركة اتفاقیة معدلة مع المقرضین لتمدید 

٠٫٤٥٪ .
، دخلت الشركة في تسھیل ائتماني مع مجموعة من البنوك لتمویل مرافق محطة (راف ٢٠١٦یولیو ٤في )٣(

. یسدد ٪١٫٧٥مضافًا إلیھملیون دوالر أمریكي ویحمل فائدة بسعر لیبور ٢٩٤). یبلغ ھذا القرض ألجل ٣أ/
. ٢٠١٨ینایر ٩شھًرا تبدأ من ٢٧٠على مدىلقرض على أقساط ربع سنویة ا

ملیون لایر ٩١٥٫٦ملیون دوالر أمریكي (٢٥١٫٢، حصلت المجموعة على قرض بمبلغ ٢٠١٨یولیو ٢في )٤(
ویسدد ٪٠٫٥مضافًا إلیھ. یحمل ھذا القرض فائدة بسعر اللیبور متطلبات رأس المال العاملقطري) لغرض 

. ٢٠١٩یولیو ٢في بالكامل 
ملیون دوالر ٢٧٠بشكل استصناع بمبلغ سالميمع بنك قطر اإلدخلت الشركة في اتفاقیة تمویل إسالمي )٥(

٩سنة ابتداًء من ٢٠). یستحق سداد القرض على أقساط ربع سنویة على مدى ٢أمریكي لبناء محطة (راف أ/
.٢٠١٦یونیو 

). ھذا القرض البالغ ١ف أ/ان البنوك لتمویل مرافق محطة (رالشركة اتفاقیة تسھیالت مع مجموعة مأبرمت)٦(
. ٪١٫٠٥إلى ٪٠٫٦٠بین یتراوح ملیون دوالر أمریكي یحمل فوائد بسعر لیبور + ھامش ٢٨٨٫٢قیمتھ 

وبنسبة سداد ٢٠١٠یونیو ٣٠بدأت في سنة١٧على مدى یستحق سداد القرض على أقساط نصف سنویة
مبلغ األصلي القائم المتبقي في نھایة الفترة الذي یتوفر فیھا. محددة مسبقاً تحتسب مقابل ال

بمبلغ). ھذا القرض ألجل ٢الشركة اتفاقیة تسھیالت مع بنك قطر الوطني لتمویل بناء محطة (راف أ/أبرمت )٧(
على . یستحق سداد القرض سنویاً ٪١٫٧٥ملیون دوالر أمریكي یحمل فوائد بسعر لیبور+ ھامش بنسبة ١٨٠

أیھما أقرب.،بع سنویة تبدأ بعد ستة أشھر من التاریخ الفعلي للتسھیلأقساط ر
بمبلغ ٣أ/الشركة تسھیل إسالمي في صیغة استصناع لتمویل مرافق محطة راف أبرمت،٢٠١٦یولیو ٤في )٨(

ینایر ٩شھر تبدأ من ٢٧٠یستحق سداد القرض على أقساط ربع سنویة خالل .ملیون دوالر أمریكي٩٦
٢٠٠٨.

ملیون دوالر أمریكي إلنشاء ثالث ١٤٤٫١مي في صیغة استصناع بمبلغ الشركة اتفاقیة تمویل إسالأبرمت )٩(
ف افي (رتعمل بكامل طاقتھامن محطة تحلیة اً وتشكل الوحدات جزء،عدة مراحلعلىمیاه التحلیة لوحدات 

). ١أ/
، دخلت الشركة في اتفاقیة تسھیل ائتماني مع بنك دي بي إس لیمتد دبي. یحمل ھذا ٢٠١٧فبرایر ١٥في )١٠(

، قامت ٢٠١٨فبرایر ١٥في . ٪٠٫٥ملیون دوالر أمریكي فوائد بسعر لیبور زائدًا ٥٠القرض ألجل البالغ 
.٪٠٫٦الشركة بتمدید االتفاقیة لمدة سنة واحدة مع فائدة بسعر اللیبور مضافاً إلیھ 

اتفاقیة ائتمانیة حیث یمثل،.وھي شركة رأس لفان للطاقة المحدودة ش.م.ق،تابعةقرض لشركة یمثل ھذا المبلغ )١١(
ملیون ٥٤٥بمبلغقرض طویل األجل للحصول على ٢٠٠١نوفمبر ٢٠بتاریخ تمت مع مجموعة من البنوك 
باألسعار التجاریة فائدةملیون دوالر أمریكي. یحمل القرض ٢٧٫٢٥بمبلغعند الطلبدوالر أمریكي وقرض 

. ھذا ٢٠١٩آخر قسط في مایو ویستحق٢٠٠٤بر محدد للسداد ابتداء من نوفمالجدول لویستحق السداد وفقًا ل
على القرض ألجل مضمون برھن على مرافق المصنع التي قامت شركة رأس لفان للطاقة (ش.م.ق) ببنائھا

.أرض مستأجرة من قطر للبترول
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القیمة العادلة للمشتقات٢٣

المالي الموحد كالتالي: تعرض القیمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة للتحوط في بیان المركز

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

الموجودات 
٨٫١٥٧٢٫٣٧٤الجزء المتداول 

٣٧٫٢٣٦٣٤٫٨٥٦الجزء غیر المتداول 

٤٥٫٣٩٣٣٧٫٢٣٠

المطلوبات
٤٫٦٤٠١٥٫٢٩٧الجزء المتداول 

١٥٫٩٨٨٢٧٫٠٦٩الجزء غیر المتداول 

٢٠٫٦٢٨٤٢٫٣٦٦

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین٢٤
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري
٧٣٫٩٨٥٥٢٫٨٠٣ینایر١في 

٥٫٣٦١٢٧٫٣٨٠خالل السنةمخصص مكون 
)٦٫١٩٨()١٠٫٣٨٤(المكافأة المدفوعة خالل السنة

٦٨٫٩٦٢٧٣٫٩٨٥دیسمبر٣١في 

دائنون تجاریون وذمم دائنة أخرى ٢٥
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري
٨٣٫٣١٢١٤٩٫٧٠٦دائنون تجاریون

١٢٩٫٨٢٥١٢٨٫٢٠٢مصاریف مستحقة الدفع 
٤٠٫٨٢٤٣٧٫٩٢٤توزیعات أرباح مستحقة للمساھمین

٣٤٫٩٧٨٣٧٫٦٣٥مخصص للمساھمة في صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة
٢٤٫٧٩٥٣٠٫٨٩٣مخصص لتكالیف الموظفین 

٢٥٨٫٤٠٧٢٤٤٫٦٦٤ذمم دائنة أخرى 

٥٧٢٫١٤١٦٢٩٫٠٢٤
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من المیاه والكھرباء إیرادات٢٦
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري

إیرادات من العقود مع العمالء
٣٧٧٫٩٥٦٦٥٣٫٣٣٠مبیعات المیاه 

٧٠٣٫٦٠١١٫٠٥٨٫٦٥٤مبیعات الكھرباء
العملیات والصیانة 

٤٥٫٩٦٨٦١٫٢٤٠المیاه
١٨٫٢٤٤١٩٫٥٦٧الكھرباء

١٫١٤٥٫٧٦٩١٫٧٩٢٫٧٩١إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء 

الرسوم على السعة –إیرادات اإلیجارات التشغیلیة 
٨٢٥٫٥١٤٧٩٣٫٤٨١المیاه

٤٩٩٫١٦١٣٥٩٫٠٢٥الكھرباء

٢٫٤٧٠٫٤٤٤٢٫٩٤٥٫٢٩٧

. تدرج اإلیرادات من بیع المیاه والكھرباء في حینھ

تدرج إیرادات العملیات والصیانة على مدار الفترة الزمنیة عند قبول العمیل للخدمات المقدمة باستخدام طریقة 
العملیة التي تسمح للمجموعة بتحقیق االیرادات بالمبلغ الذي یحق المنتجات المباعة. قامت المجموعة بتطبیق الطریقة

قیمة الخدمة المنجزة للعمیل حتى تاریخھ. ال توجد التزامات للمؤسسة إصدار فاتورة بقیمتھ ویتوافق مباشرة مع
.٢٠١٨دیسمبر ٣١بأعمال غیر مستوفاة للسنة المنتھیة في 

.رتنشأ اإلیرادات اإلجمالیة داخل دولة قط

تكالیف المبیعات٢٧
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري

٧٣٦٫٦٧٣٨٢٤٫٥٣٧تكلفة الغاز المستھلك
٢٧٧٫٨٢٥٤٤٣٫٢٦٥)٦استھالك العقارات واآلالت والمعدات (إیضاح 

١٥٧٫١٤٦١٩٢٫٠٦٥تكالیف الموظفین
٨٢٫٢٩٩٩٦٫٥٤٣قطع غیار وكیماویات ومواد مستھلكة

١٤٤٫٠١١١٩٨٫٤٢٨أخرى

١٫٣٩٧٫٩٥٤١٫٧٥٤٫٨٣٨

أخرىإیرادات ٢٨
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري

١١٢٫٣٨٦٩٤٫٧٣٣إیرادات فوائد
٥٨٫٩٩٤٣٣٧ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات 

مة حقوق ملكیة بالقیأسھماستثمارات في إیراد توزیعات أرباح من 
٣٨٫٠٤٩١٦٫٠٥٢)١٠(إیضاح العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

٢٢٫٩٢٠٤٥٫٥٤٩إیرادات متنوعة

٢٣٢٫٣٤٩١٥٦٫٦٧١
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المصروفات العمومیة واإلداریة٢٩
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري
١٠٣٫١٤٠١٠٠٫٠٣٨تكالیف الموظفین

١٧٫٢٨٩٤٨٫٤٠٨)١٣بطیئة الحركة (إیضاح مخصص للبضاعة 
١١٫٧٥٠١١٫٧٥٠)٣٦(إیضاح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

١١٫٣٩٠١٢٫٩٣٨التأمین
٥٫٩٧٠٥٫٩٧٠)٨إطفاء الموجودات غیر الملموسة (إیضاح 

٤٫٨٠٥٤٫٥١٢مصروفات التوظیف والتدریب
٤٫٠٢٨١٫٨٧٠إصالحات وصیانة

٣٫٦٠٠٣٫٦٠٠اإلیجار
٢٫٤٨٥٢٫٣٦٨تبرعات

١٫٩٧٩٢٫٠١٥)١٢إطفاء الموجودات غیر المتداولة (إیضاح 
١٫٧٠٠١٫٥٦٦)٦إستھالك العقارات واآلالت والمعدات (إیضاح 

١٫٦١٤١٫٩٤٤أتعاب مھنیة 
١٫٢٧٩٤٦٨مصروفات مكتبیة

١٫٠٧٥١٫٨٥١ھاتف وبرید
٩٧٩١٫١٢٨مصروفات اإلعالنات والعالقات العامة

٧٧٥٨٤٤اشتراكات وتراخیص
٤٣١٫١١٩مخصص لتعویض أضرار سیولة

١٢٫١٥٦١٧٫٢٧٨مصروفات متنوعة 
١٨٦٫٠٥٧٢١٩٫٦٦٧

تكالیف التمویل٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري
٢١٧٫٥٦١١٧٣٫١٤٨مصروفات الفائدة 

٩٫٢٧٤٧٫١٣٠رسوم بنكیة

٢٢٦٫٨٣٥١٨٠٫٢٧٨

العائد على السھم٣١

العائد األساسي على السھم 
للسنة على المتوسط المجموعةیحتسب الربح األساسي العائد على السھم بتقسیم صافي الربح المنسوب لمالكي 

.المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٫٥٣٦٫٥٨٧١٫٦١٦٫١٧٦ح السنة المنسوب إلى مالكي الشركةرب
المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة (عدد األسھم 

١١٠٫٠٠٠١١٠٫٠٠٠*باآلالف)
١٣٫٩٧١٤٫٦٩بالریال القطري للسھم)یعرضالعائد األساسي والمخفف للسھم (

نقص في رأس مال الشركة، وبالتالي فإن المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل السنة، ال یوجد أي زیادة أو*
). ١٦العادیة مساویاً لرأس المال المصرح بھ والمصدر (إیضاح 
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تتمة-العائد على السھم٣١

العائد المخفف على السھم 
ساوي العائد األساسي على حیث أن الشركة األم لیس لدیھا أسھم مخففة محتملة، فإن العائد المخفف على السھم ی

السھم. 

توزیعات األرباح٣٢

ملیون٨٥٢٫٥بإجمالي مبلغ لایر قطري للسھم ٧٫٧٥بواقع قدیةتوزیع أرباح نوقامت بت الشركةأعلن،سنةخالل ال
.)لایر قطريملیون ٨٢٥بإجمالي مبلغ لایر قطري للسھم ٧٫٥٠: ٢٠١٧(لایر قطري 

ملیون ٨٥٢٫٥: ٢٠١٧(٢٠١٨لسنة ملیون لایر قطري ٨٥٢٫٥بمبلغ المقترحةلنھائیة سیتم تقدیم توزیعات األرباح ا
ا في ـولم یتم تسجیلھا كمطلوب كمةــة السنویـة العمومیـاع الجمعیـــالعتمادھا بصفة رسمیة في اجتملایر قطري) 

. ٢٠١٨دیسمبر ٣١

جتماعیة والریاضیةالمساھمة في صندوق األنشطة اال٣٣
ملیون لایر ٢٨٫٢بمبلغاألرباح المدورةخالل السنة جزءًا من شركة، احتسبت ال٢٠٠٨) لسنة ١٣نون رقم (وفقًا للقا
جتماعیة والریاضیة القطري. كمساھمة في صندوق األنشطة اال) قطريملیون لایر ٣٧٫٦: ٢٠١٧(قطري

ةالقطاعیمعلوماتال٣٤
ید الكھرباء وتحلیة المیاه في دولة قطر. تعتمد عملیة التحلیة تعمل المجموعة أساسًا في تشغیل محطات متكاملة لتول

متشابھةعائداتوتتعرض لمخاطر ووإنتاج المیاه المحالةالكھرباء تولید كلیًا على تولید الكھرباء، وتتداخل عملیات 
حدًا. قطاعاً تجاریاً وجغرافیاً واتملك المجموعةتعتبربالتالي .ویتم مراقبتھا إجماًال كقطاع واحد

االلتزامات والمطلوبات المحتملة٣٥

التزامات االیجار التشغیلي

مباني قید اتفاقیات لإلیجار التشغیلي 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٧٫٢٣٥٧٫٢٣٥خالل سنة واحدة 
١٫٤٠٦٨٫٢٨٩سنوات ٥خالل أكثر من سنة وأقل من 

١٫٤٠٥١٫٧٥٧تسنوا٥خالل أكثر من 

١٠٫٠٤٦١٧٫٢٨١

-٥٠٫٤٤٩)١إیضاح التزامات رأسمالیة ((أ) 
:مطلوبات محتملة(ب) 

٤٥٠٫٢٩٩٢٨٥٫١٣٠مؤسسیة مصدرة بالنیابة عن المشاریع المشتركة ضمانات 

-٩٩٫٥٤٥اعتماد ابات خط
٥٤٩٫٨٤٤٢٨٥٫٣١٠

:التزامات أخرى(ج) 
أدوات مالیة مشتقة:

١٫٢٩٩٫١٠٧١٫٩٦٥٫٧٥٦(مبلغ رمزي)تبادل معدالت فائدة 
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فصاحات األطراف ذات العالقةا٣٦

الموظفین باإلدارة كبار والمساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة والزمیلة وكباراألطراف ذات العالقة الشركات تمثل
عتماد أسعار وشروط ھذه والشركات والمؤسسات التي تقوم ھذه األطراف بإدارتھا أو التأثیر فیھا بصورة ھامة. یتم ا

المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

:الدخل الشامل كالتاليضمنة في بیان مالت مع األطراف ذات العالقة المالمعاكانت 

٢٠١٨٢٠١٧طبیعة المعاملةطبیعة العالقة
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
١٫٢٢١٫٠٠٨١٫٤٣٧٫٢٤٨الكھرباءإیراداتمساھمكھرماء

١٫٢٣٧٫٣٨٣١٫٤٩٤٫٣٨٣المیاه إیرادات 
١٣١٫٠٤٨١٢٥٫٤٤٥إیرادات اإلیجار 

٢٫٥٨٩٫٤٣٩٣٫٠٥٧٫٠٧٦

١٢٫٠٥٢١٣٫٦٦٦المیاه إیرادات مساھمقطر للبترول

٧٣٦٫٦٧٢٨٢٤٫٥٣٧استخدام أو شراء غاز/تكلفة الغاز المستخدم مساھمقطر للبترول

:كالتالياألرصدة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

طبیعة العالقة
مدینون 
تجاریون

دائنون 
تجاریون

مدینون 
تجاریون

دائنون 
تجاریون

٤٠١٫٢٠٧١٧٠٨١٤٫٢٠٢٣٦٤مساھمكھرماء
-١٣٫٠١٧-١٥٫٤٣٦مشروع مشترك.م الحول للطاقة ش.م.قأ

-٢٫١٦٤-٢٫٠٠٤مشروع مشترك.شركة راس قرطاس للطاقة ش.م.ق
-١٫١١٣-١٫١٣٤مشروع مشترك.قطر للطاقة ش.م.ق

٩٩٠٩٧٫٧٤٢١٫٠٨٦١١٦٫٧٠٤مساھمقطر للبترول
١٫٥٢٠١١٫١٠٤--مشروع مشتركشركة نبراس للطاقة ش.م.ق.

٤٢٠٫٧٧١٩٧٫٩١٢٨٣٣٫١٠٢١٢٨٫١٧٢

مكافأة كبار المسؤولین باإلدارة

كالتالي:الفترةخاللوكبار موظفي اإلدارة العلیامكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كانت

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٤٫٥٠٤٤٫٧٠٥مكافآت موظفي اإلدارة
١١٫٧٥٠١١٫٧٥٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

١٦٫٢٥٤١٦٫٤٥٥



.قع.ش.م.قطریة شركة الكھرباء والماء ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٦٤

رأس المال وإدارة المخاطر المالیة٣٧

إدارة المخاطر المالیة

تتكون المطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة، بخالف المشتقات، من قروض وسلف ودائنون تجاریون وذمم دائنة 
ذه المطلوبات المالیة في تمویل عملیات المجموعة. تتضمن الموجودات وأخرى. ویتمثل الغرض األساسي من ھ

، وتنشأ ھذه الموجودات مباشرة من وأرصدة لدى البنوكالمالیة للمجموعة مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى 
رادات في أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیعملیات المجموعة. تحتفظ المجموعة أیضًا باستثمارات 

وتدخل في معامالت المشتقات ألغراض التحوط. الشاملة األخرى

تتمثل مسؤولیة مجلس إدارة المجموعة في وضع ومراقبة إطار إدارة المخاطر بالمجموعة. 

یتم وضع سیاسات إدارة المخاطر بالمجموعة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا ووضع حدود وضوابط مناسبة 
بتھا وااللتزام بالحدود الموضوعة للمخاطر. تتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة للمخاطر ومراق

دوریة لتعكس التغیرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تھدف المجموعة من خالل معاییر وإجراءات 
فین أدوارھم ومسؤولیاتھم. التدریب واإلدارة إلى المحافظة على بیئة رقابیة منضبطة وبناءة یعلم فیھا جمیع الموظ

تشرف لجنة التدقیق بالمجموعة على كیفیة قیام اإلدارة بمراقبة االلتزام بسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر 
بالمجموعة ومراجعة كفایة إطار إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. یساعد التدقیق الداخلي 

على القیام بدورھا الرقابي. یقوم التدقیق الداخلي بإجراء عملیات مراجعة دوریة وألغراض لجنة التدقیق بالمجموعة
محددة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر، ویتم رفع نتائجھا إلى لجنة التدقیق. 

ة تتعرض المجموعة لمخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة. وفیما یلي ملخص للسیاسات الخاصة بإدار
كل من تلك المخاطر. 

مخاطر السوق
مخاطر السوق ھي مخاطر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة، وأسعار الفائدة، وأسعار 
األسھم والتي تؤثر على إیرادات المجموعة أو قیمة ما تحتفظ بھ من أدوات مالیة. یتمثل الھدف من إدارة مخاطر 

یم التعرض لمخاطر السوق في إطار معاییر مقبولة مع المحافظة على أفضل عائدات.السوق في إدارة وتنظ

مخاطر أسعار الفائدة. تتم جمیع ھذه المعامالت بموجب التوجیھات للتحوط منتستخدم المجموعة المشتقات 
لتقلبات في الربح الموضوعة من قبل لجنة إدارة المخاطر. وعموما تسعى المجموعة لتطبیق محاسبة التحوط إلدارة ا

أو الخسارة.

مخاطر أسعار الفائدة
الودائع البنكیة بأسعار فائدة ثابتة تسجیل تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على الودائع والقروض البنكیة. یتم 

خطر غیر مما یعرض المجموعة لمخاطر القیمة العادلة ألسعار الفائدة، إال أن اإلدارة تعتقد بأن ھذا النوع من ال
جوھري. تصدر القروض بأسعار فائدة متغیرة مما یؤدي إلى تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات 

النقدیة. قامت المجموعة بتقلیص مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة باستخدام عقود تبادل أسعار الفائدة. 



.قع.ش.م.قطریة شركة الكھرباء والماء ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٦٥

تمةت- المخاطر المالیة وإدارة رأس المال ٣٧

تتمة-إدارة المخاطر المالیة 

تتمة–مخاطر أسعار الفائدة 

في تاریخ التقریر، كان موقف أسعار الفائدة المحملة على األدوات المالیة التي تحمل فوائد للمجموعة كالتالي: 

٢٠١٨
ألف لایر قطري

٢٠١٧
ألف لایر قطري

أدوات مالیة بأسعار فائدة ثابتة:
٣٫٩٥٠٫٢٨٤٣٫١٢٢٫٧٠٠موجودات مالیة

أدوات مالیة بأسعار فائدة متغیرة:
)٥٫٨٦٦٫٠٨٠()٦٫٨٠٩٫٧٩٣(قروض وسلف تحمل فوائد 

١٫٢٩٩٫١٠٧١٫٩٦٥٫٧٥٦أثر عقود مبادلة أسعار الفائدة 

)٣٫٩٠٠٫٣٢٤()٥٫٥١٠٫٦٨٦(

تحلیل حساسیة القیمة العادلة لألدوات ذات المعدل الثابت
تحاسب المجموعة عن أي موجودات مالیة أو مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، كما ال تقوم ال 

المجموعة بتخصیص مشتقات (عقود مبادلة أسعار الفائدة) كأدوات تحوط تحت نموذج تحوط القیمة العادلة المحاسبي. 
ر ال یؤثر على الربح أو الخسارة. لذا فإن التغیر في أسعار الفائدة في تاریخ التقری

نقطة ٢٥یوضح الجدول التالي حساسیة بیان الدخل الموحد إلى التغیرات الممكنة على نحو معقول في أسعار الفائدة بـ 
أساس مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة. حساسیة بیان الدخل الموحد ھي أثر التغییرات المفترضة في أسعار 

سنة واحدة استنادا إلى موجودات مالیة ومطلوبات مالیة تحمل أسعار فائدة متغیرة محتفظ بھا في تاریخ الفائدة لمدة 
التقریر، بما في ذلك تأثیر األدوات المالیة المشتقة. 

التغیر في نقاط 
األساس

التأثیر على الربح
ألف لایر قطري

التأثیر على حقوق 
الملكیة

ألف لایر قطري
٢٠١٨

)١٧٫٠٢٤()١٧٫٠٢٤(٢٥-+/دوات بأسعار فائدة متغیرة أ
٢٥١٧٫٠٢٤١٧٫٠٢٤-+/قروض وسلف تحمل فوائد

٢٥٣٫٢٤٧٣٫٢٤٧-+/عقود مبادلة أسعار الفائدة
/+-٣٫٢٤٧()٣٫٢٤٧(٢٥(

٢٠١٧
-)١٤٫٦٦٥(٢٥-+/أدوات بمعدالت فائدة متغیرة

-٢٥١٤٫٦٦٥-+/تحمل فوائدقروض وسلف

٢٥٤٫٩١٤٤٫٩١٤-+/عقود مبادلة أسعار الفائدة
/+-٤٫٩١٤()٤٫٩١٤(٢٥(



.قع.ش.م.قطریة شركة الكھرباء والماء ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٦٦

تتمة- المخاطر المالیة وإدارة رأس المال ٣٧

تتمة-إدارة المخاطر المالیة 

مخاطر أسعار األسھم
قطر. إن جمیع استثمارات األسھم للمجموعة مدرجة في بورصة

یوضح الجدول التالي حساسیة التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة تجاه التغیرات المعقولة المحتملة في أسعار 
األسھم، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة. یتوقع أن یكون تأثیر حاالت النقص في أسعار األسھم مساویاً 

ومعاكساً لتأثیر الزیادات المبینة.

في سعر التغیر
السھم

التأثیر على حقوق 
الملكیة

التأثیر على حقوق 
الملكیة

٢٠١٨
ألف لایر قطري

٢٠١٧
ألف لایر قطري

١٥٥٫٨٥٥٧٠٫١٥٨٪١٠أسھم مدرجة

مخاطر العمالت 
إن ودائع تتمثل مخاطر العمالت في تقلب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة.

المجموعة ھي بالریال القطري والدوالر األمریكي، وحیث أن سعر صرف الریـال القطري مرتبط بالدوالر األمریكي، 
ال تمثل األرصدة بالدوالر األمریكي مخاطر عمالت أجنبیة ھامة. تعتقد اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت 

في أدنى حدودھا. 

مخاطر االئتمان
طر االئتمان ھي مخاطر عجز أحد األطراف في أداة مالیة عن الوفاء بالتزاماتھ وتسببھ في تكبد الطرف اآلخر إن مخا

لخسارة مالیة. 

یتم تقییم الجودة االئتمانیة للعمالء بناًء على تصنیف ائتماني واسع، ویتم تحدید الحدود االئتمانیة للعمالء بشكل فردي 
قبة المبالغ المستحقة من العمالء بصورة دوریة. وفًقا لھذا التقییم. تتم مرا

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك، والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، والذمم 
المدینة كالتالي: 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر قطريلایر قطري

٤٫١١٧٫٦٣٧٣٫٤٣٥٫٩٨٧أرصدة لدى البنوك
٤٠١٫٢٩٧٨١٤٫٢٠٢ریوندائنون تجا

٢٩٫٢٨٧٤٧٫٠٨٠فوائد مستحقة مدینة 
١٩٫٥٦٥١٨٫٩٠٠ذمم مدینة أخرى 

٤٫٥٦٧٫٧٨٦٤٫٣١٦٫١٦٩



.قع.ش.م.قطریة شركة الكھرباء والماء ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٦٧

تتمة- المخاطر المالیة وإدارة رأس المال ٣٧

تتمة–إدارة المخاطر المالیة 

تتمة-مخاطر االئتمان 

فیما یتعلق بالبنوك من خالل التعامل مع البنوك ذات السمعة الطیبة. فیما تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان 
یتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالیة األخرى للمجموعة، بما في ذلك األرصدة لدى البنوك، فإن 

قصى للتعرض تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ینشأ عن تخلف الطرف المقابل عن السداد بحیث یكون الحد األ
مساوًیا للقیمة الدفتریة لتلك األدوات. 

یقتصر التعرض اإلجمالي لمخاطر االئتمان بالنسبة للمدینین التجاریین كما في تاریخ التقریر على داخل دولة قطر. 
باإلضافة إلى ذلك، تتكون الذمم المدینة بشكل أساسي من مبالغ مستحقة من مؤسسة كھرماء، وھي الموزع الحصري

للكھرباء في دولة قطر. وحیث أن مؤسسة كھرماء ملتزمة تعاقدًیا بالوفاء بالتزامھا، فإن اإلدارة تعتقد أن مخاطر 
االئتمان فیما یتعلق بالذمم المدینة محدودة. باإلضافة إلى ذلك، تعرض ھذه الذمم المدینة بعد مراجعة قابلیة استردادھا.

یخ كل تقریر للمركز المالي باستخدام مصفوفة المخصصات لقیاس الخسارة یتم إجراء تحلیل انخفاض القیمة في تار
االئتمانیة المتوقعة. یستند تحدید نسبة المخصص إلى عدد أیام التخلف عن السداد لمجموعة من العمالء في قطاعات 

، والقیمة الزمنیة للنقد، مختلفة لھا أنماط خسارة متماثلة. تعكس ھذه المعالجة المحاسبیة النتائج المرجحة باالحتماالت
والمعلومات المعقولة والمدعومة المتوفرة في تاریخ إعداد التقریر فیما یتعلق باألحداث السابقة والظروف الحالیة 

.والتوقعات الخاصة بالظروف االقتصادیة المستقبلیة

حدة وتعذر إنفاذ السداد. إن الحد وبشكل عام، یتم شطب الذمم التجاریة المدینة في حال تأخر سدادھا ألكثر من سنة وا
األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ التقریر ھو القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الموجودات المالیة. ال تحتفظ 

المجموعة بأي ضمانات. 



.قع.ش.م.قطریة شركة الكھرباء والماء ال

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٦٨

تتمة- المخاطر المالیة وإدارة رأس المال ٣٧

تتمة–إدارة المخاطر المالیة 

تتمة-مخاطر االئتمان 

فیما یلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على للذمم المدینة والعقود التجاریة للمجموعة باستخدام 
مصفوفة المخصصات: 

عدد أیام التأخر في السداد
٢٠١٨دیسمبر ٣١

متداولة
٦٠-٣٠

یوماً 
٩٠-٦١

یوماً 
أكثر من 

اإلجماليیوماً ٩١
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

٣٩٤٫٠٦٠٢٣٤٤٦٬٩٨٩٤٠٢٫٢٨٧إجمالي القیمة الدفتریة
-----مخصص الخسارة 

٣٩٤٫٠٦٠٢٣٤٤٦٬٩٨٩٤٠٢٫٢٨٧

عدد أیام التأخر في السداد
٢٠١٧دیسمبر ٣١

متداولة
٦٠- ٣٠

یوماً 
أكثر من یوماً ٩٠- ٦١

اإلجماليیوماً ٩١
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

٧٩١٫٥٣٥٣٬٧١٠٣٬٠٢٤١٧٬٠١٩٨١٥٫٢٨٨إجمالي القیمة الدفتریة
-----مخصص الخسارة 

٧٩١٫٥٣٥٣٬٧١٠٣٬٠٢٤١٧٬٠١٩٨١٥٫٢٨٨

تتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة من قبل إدارة الخزینة وفًقا لسیاسة 
المجموعة. یتم استثمار الفوائض النقدیة فقط مع أطراف معتمدة وفي حدود ائتمانیة معینة لكل طرف. تتم مراجعة 

ة لألطراف المقابلة من قبل مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي، وقد یتم تحدیثھا على مدار السنة الحدود االئتمانی
والموافقة علیھا من قبل اللجنة المالیة للمجموعة. یتم وضع الحدود لألطراف المقابلة لغرض تقلیل تركیز المخاطر 

ل عن سداد المدفوعات. وبالتالي الحد من الخسائر المالیة من في حال عجز الطرف المقاب
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تتمة-إدارة المخاطر المالیة 

مخاطر السیولة
مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند حلول موعد استحقاقھا. یتمثل 

ر اإلمكان من أنھا تملك سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، منھج المجموعة في إدارة السیولة في التأكد قد
في ظل الظروف العادیة والضاغطة، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو اإلضرار بسمعة المجموعة.

تبقى المسؤولیة الكاملة عن إدارة مخاطر السیولة على عاتق مجلس اإلدارة، حیث قام المجلس بإنشاء إطار عمل 
اسب إلدارة السیولة لغرض تلبیة احتیاجات المجموعة على المدى القصیر والمتوسط والطویل. تقوم المجموعة من

بإدارة مخاطر السیولة من خالل االحتفاظ باحتیاطیات مناسبة وضمان توفر التسھیالت البنكیة والحصول على 
ة ومطابقة أوضاع االستحقاق للموجودات تسھیالت اقتراض وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدیة الفعلی

والمطلوبات المالیة. 

فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة: 

٢٠١٨دیسمبر ٣١
القیمة الدفتریة
ألف لایر قطري

التدفقات النقدیة 
التعاقدیة

ألف لایر قطري

أقل من سنة 
واحدة

ألف لایر قطري

–سنة واحدة 
سنتین
طريألف لایر ق

أكثر من سنتین
ألف لایر قطري

--)٨٣٫٣١٢()٨٣٫٣١٢(٨٣٫٣١٢دائنون تجاریون
--)١٢٩٫٨٢٥()١٢٩٫٨٢٥(١٢٩٫٨٢٥مصاریف مستحقة 

--)٣٥٩٫٠٠٤()٣٥٩٫٠٠٤(٣٥٩٫٠٠٤مطلوبات مالیة أخرى 
)٣٫٢٨٧٫٥٦٨()١٫٠٧٨٫٣٩٥()٢٫٤٤٣٫٨٢٠()٦٫٨٠٩٫٧٨٣(٦٫٨٠٩٫٧٨٣قروض وسلف تحمل فوائد

١٣٫٩٠١)٤٫٩١٣(٤٫٠٤٣)٢٢٫٨٥٧(٢٠٫٦٢٨أدوات مالیة مشتقة 
)٣٩٫٦٩٠()١٥٫١١٩()١٦٫٩٧٣()٧١٫٧٨٢()٧٨٫٧٨٨((تدفقات داخلة)
٩٩٫٤١٦٩٤٫٦٣٩٢١٫٠١٦٢٠٫٠٣٢٥٣٫٥٩١تدفقات خرجة

٣٫٢٧٣٫٦٦٧()١٫٠٨٣٫٣٠٨()٣٫٠١١٫٩١٨()٧٫٤٠٤٫٧٨١(٧٫٤٠٢٫٥٥٢(

٢٠١٧دیسمبر ٣١

مة الدفتریةالقی
ألف لایر 

قطري

التدفقات النقدیة 
التعاقدیة

ألف لایر قطري

أقل من سنة 
واحدة

ألف لایر قطري

–سنة واحدة 
سنتین

ألف لایر 
قطري

أكثر من سنتین
ألف لایر قطري

)١٫٤٥٨()٢٨٫٠٣٨()١٢٠٫٢١٠()١٤٩٫٧٠٦(١٤٩٫٧٠٦دائنون تجاریون
--)١٢٨٫٢٠٢()١٢٨٫٢٠٢(١٢٨٫٢٠٢مصاریف مستحقة 

--)٣٥١٫١١٦()٣٥١٫١١٦(٣٥١٫١١٦مطلوبات مالیة أخرى 
)٤٫١٦٧٫١٨٥()٢٧٤٫٦٠٩()١٫٤٢٤٫٢٨٦()٥٫٨٦٦٫٠٨٠(٥٫٨٦٦٫٠٨٠قروض وسلف تحمل فوائد

)٢١٫٩٤٦()٧٫٠٨٧()١٧٫٠٧٠()٤٦٫١٠٣(٤٢٫٣٦٦أدوات مالیة مشتقة 
)٥٢٫٦٣٦()١٤٫١٤٠()١٧٫٩٠٤()٨٤٫٦٨٠()٧٨٫١٨٨((تدفقات داخلة)
١٢٠٫٥٥٤١٣٠٫٧٨٣٣٤٫٩٧٤٢١٫٢٢٧٧٤٫٥٨٢تدفقات خرجة

٤٫١٩٠٫٥٨٩()٣٠٩٫٧٣٤()٢٫٠٤٠٫٨٨٤()٦٫٥٤١٫٢٠٧(٦٫٥٣٧٫٤٧٠(

إدارة رأس المال

یتمثل الھدف األساسي من إدارة رأس المال المجموعة في المحافظة على قاعدة رأسمالیة ونسب رأسمالیة قویة لكي 
ة أعمالھا واستمراریة تطور أعمالھا في المستقبل. تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأسمالھا وإدخال تدعم المجموع

تعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في األحوال االقتصادیة. یقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال. لم تقم 
.٢٠١٨دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في المجموعة بتعدیل أي من األھداف أو السیاسات أو اإلجراءات خالل 
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تتمة- المخاطر المالیة وإدارة رأس المال ٣٧

تتمة-إدارة رأس المال 

تراقب المجموعة رأسمالھا باستخدام نسبة المدیونیة، ویحتسب بقسمة صافي الدین على إجمالي حقوق الملكیة وصافي 
، ولكن المجموعة تمكنت ٪٨٠و٪٤٠نسبة مدیونیة ما بین المدیونیة. إن سیاسة المجموعة تتمثل في المحافظة على

من جعلھا في مستویات أقل كما ھو موضح أدناه. یحتسب الدین على أنھ إجمالي القروض (متضمنة القروض 
المتداولة وغیر المتداولة كما ھو معروض في بیان المركز المالي) ناقصًا النقد وما في حكمھ. 

ة الحصص المنسوبة لحاملي أسھم المجموعة. ویمثل إجمالي حقوق الملكی

٢٠١٨
ألف لایر قطري

٢٠١٧
ألف لایر قطري

٦٫٨٠٩٫٧٨٣٥٫٨٦٦٫٠٨٠إجمالي القروض
)٣٫٤٣٦٫٠١٧()٤٫١١٧٫٩٥٣(یخصم: النقد وما في حكمھ 

٢٫٦٩١٫٨٣٠٢٫٤٣٠٫٠٦٣صافي المدیونیة

١٠٫٤٥٥٫٥٨١٨٫٩٨١٫٨٨٠إجمالي حقوق ملكیة المساھمین بالشركة

١٣٫١٤٧٫٤١١١١٫٤١١٫٩٤٣إجمالي حقوق الملكیة وصافي الدین

٪٢١٪٢٠نسبة الدین

القیم العادلة لألدوات المالیة٣٨

الجدول أدناه یعرض القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ومستویات على تدرج القیمة العادلة لألدوات 
سجلة بالقیمة العادلة. المالیة الم

التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة: ، تحتفظ المجموعة بالفئات ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
١المستوى 

ألف لایر قطري
٢المستوى 

ألف لایر قطري
٣المستوى 

ألف لایر قطري
اإلجمالي

ألف لایر قطري
الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة:

مة العادلة حقوق ملكیة بالقیاستثمارات في أسھم 
١٫٥٥٨٫٥٥٣--١٫٥٥٨٫٥٥٣من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

٤٥٫٣٩٣-٤٥٫٣٩٣-القیمة العادلة الموجبة لمبادالت أسعار الفائدة 

١٫٦٠٣٫٩٤٦-١٫٥٥٨٫٥٥٣٤٥٫٣٩٣

:المطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة

أدوات مشتقة:
٢٠٫٦٢٨-٢٠٫٦٢٨-سالبة لمبادالت أسعار الفائدة القیمة العادلة ال

-٢٠٫٦٢٨-٢٠٫٦٢٨

القیم العادلة لألدوات المالیة٣٨
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، تحتفظ المجموعة بالفئات التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة: ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
١المستوى 

ألف لایر قطري
٢ى المستو

ألف لایر قطري
٣المستوى 

ألف لایر قطري
اإلجمالي

ألف لایر قطري
الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة:

حقوق ملكیة بالقیمة استثمارات في أسھم 
٧٠١٫٥٧٧--٧٠١٫٥٧٧العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

٣٧٫٢٣٠-٣٧٫٢٣٠-الفائدة القیمة العادلة الموجبة لمبادالت أسعار

٧٣٨٫٨٠٧-٧٠١٫٥٧٧٣٧٫٢٣٠

:المطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة

أدوات مشتقة:
٤٢٫٣٦٦-٤٢٫٣٦٦-القیمة العادلة السالبة لمبادالت أسعار الفائدة 

-٤٢٫٣٦٦-٤٢٫٣٦٦

١، لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى ٢٠١٧دیسمبر ٣١و ٢٠١٨دیسمبر ٣١خالل السنتین المنتھتین في 
من تدرج القیمة العادلة. ٣والمستوى 

األسعار السوقیة المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.:١المستوى ·

أثیر ھام على القیمة العادلة تقنیات أخرى والتي تكون فیھا جمیع المدخالت التي لھا ت:٢المستوى ·
المسجلة للموجودات والمطلوبات، واضحة بصورة مباشرة (أي مثل األسعار) أو غیر 

مباشرة (أي مستمدة من األسعار) على جمیع بیاناتھا.

التقنیات التي تستخدم بیانات لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على:٣لمستوى ا·
بیانات سوقیة واضحة (مدخالت غیر واضحة).


