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٧

ش.م.ع.ق.القطریة شركة الكھرباء والماء 

بیان المركز المالي الموحد
٢٠١٩دیسمبر ٣١في كما 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

الموجودات
الموجودات غیر المتداولة

٦٥٫٥٧٣٫٠٤٧٥٫٧٥٠٫٢٦٨عقارات وآالت ومعدات
-٧٢٢٫٥٨٤موجودات حق استخدام 

٨٩٠٫٥١٥٩٦٫٤٨٥ت غیر ملموسة وشھرةموجودا
٩٤٫٥٤٥٫٣٥٢٤٫٧١٧٫٦١٦استثمارات في مشاریع مشتركة

استثمارات في أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
١٠١٫٩٥٥٫٢١٢١٫٥٥٨٫٥٥٣اإلیرادات الشاملة األخرى 

١١٩٧٣٫٦١٣١٫١١٧٫٦٢٦ذمم تأجیر تمویلي مدینة
٢٣٦٫٤٨٥٣٧٫٢٣٦فائدة للتحوطأسعاروجبة لعقود مبادلة القیمة العادلة الم

-٩١٤٣٫٦٨٧قرض مدین من مشروع مشترك
١٢١٣٫٩٩٧١٥٫٨٦٤أخرىموجودات 

١٣٫٣٢٤٫٤٩٢١٣٫٢٩٣٫٦٤٨

الموجودات المتداولة
١٣٨١٫٤٩٩١٤١٫٩٣٩مخزون

١٤٥٠٣٫٤٠٢٤٩١٫٨٥٢مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى 
١١١٤٤٫٠١٤١٣١٫٢١٩ذمم تأجیر تمویلي مدینة

٢٣٢٫٠٦٠٨٫١٥٧فائدة للتحوطأسعارالقیمة العادلة الموجبة لعقود مبادلة 
١٥٣٫٤٣٨٫٥٩٧٤٫١١٧٫٩٥٣أرصدة لدى البنوك ونقد

٤٫١٦٩٫٥٧٢٤٫٨٩١٫١٢٠
١٧٫٤٩٤٫٠٦٤١٨٫١٨٤٫٧٦٨إجمالي الموجودات

ات حقوق الملكیة والمطلوب
حقوق الملكیة

١٦١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠رأس المال
١٧٥٥٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠احتیاطي قانوني

١٨٣٫٢٤١٫٨٣٤٣٫٢٤١٫٨٣٤احتیاطي عام
)١٫٠٥٣٫٥٨٥()١٫٨٩١٫٩٠٠(١٩احتیاطي التحوط 

٢٠٣٣٨٫٣٤٩٤٩١٫٦٩٠احتیاطي القیمة العادلة
٦٫٦٦٠٫٨٤١٦٫١٢٥٫٦٤١أرباح مدورة

٩٫٩٩٩٫١٢٤١٠٫٤٥٥٫٥٨٠حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة األم
٢١٢٣٥٫٩٤٨٢٥٧٫٦٧٤الحصص غیر المسیطرة

١٠٫٢٣٥٫٠٧٢١٠٫٧١٣٫٢٥٤إجمالي حقوق الملكیة
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٩

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 

الموحداإلیرادات الشاملة األخرىبیان الربح أو الخسارة و
٢٠١٩دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في ل

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

٢٦٢٫٢٦٥٫٩٢١٢٫٤٧٠٫٤٤٣اإلیرادات من الكھرباء والماء 
١١١٢٢٫٩٧٠١٣١٫٠٤٨فوائد اإلیجار 

٢٫٣٨٨٫٨٩١٢٫٦٠١٫٤٩١اإلیرادات 
)١٫٣٩٧٫٩٥٤()١٫٥٣٢٫٧٠١(٢٧تكلفة المبیعات
٨٥٦٫١٩٠١٫٢٠٣٫٥٣٧إجمالي الربح

٢٨١٩٨٫٠٥٣٢٣٢٫٣٤٩إیرادات أخرى
)١٨٦٫٠٥٧()١٧٥٫١٥٠(٢٩مصروفات عمومیة وإداریة

٨٧٩٫٠٩٣١٫٢٤٩٫٨٢٩ربح التشغیل
)٢٢٦٫٨٣٥()٢٤٤٫٥٦٨(٣٠تكالیف تمویل

٩٨٠٦٫١٤١٥٤٢٫١٩٠حصة من ربح مشاریع مشتركة

١٫٤٤٠٫٦٦٦١٫٥٦٥٫١٨٤الربح للسنة

اإلیرادات الشاملة األخرى:(الخسائر) 
إیرادات شاملة أخرى یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة (خسائر) 

في الفترات الالحقة:
٤٢٤٫١٠٤)٧٨٥٫٤٢٤(٩٫١٩اإلیرادات الشاملة األخرى لمشاریع مشتركة(الخسائر)حصة من

فائدة أسعارالجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لعقود مبادلة 
٢٩٫٨٩٩)٥٢٫٨٩١(١٩التحوط

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

لكیة في أسھم حقوق المستثماراتلالصافي التغیر في القیمة العادلة 
٣٦٨٫٥٦٦)١٥٣٫٣٤١(١٠٫٢٠بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  

٨٢٢٫٥٦٩)٩٩١٫٦٥٦(الشاملة األخرىاإلیرادات(الخسائر)

٤٤٩٫٠١٠٢٫٣٨٧٫٧٥٣للسنةإجمالي الدخل الشامل 

الربح العائد إلى:
١٫٤١٣٫٩١٣١٫٥٣٦٫٥٨٧مالكي الشركة األم

٢٦٫٧٥٣٢٨٫٥٩٧ر مسیطرةحصص غی
١٫٤٤٠٫٦٦٦١٫٥٦٥٫١٨٤

:إجمالي الدخل الشامل العائد إلى
٤٢٢٫٢٥٧٢٫٣٥٩٫١٥٦مالكي الشركة األم

٢٦٫٧٥٣٢٨٫٥٩٧حصص غیر المسیطرةال
٤٤٩٫٠١٠٢٫٣٨٧٫٧٥٣

لسھم: ربحیة ا
٣١١٫٢٩١٫٤٠العائد األساسي والمخفف للسھم (بالریال القطري)
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١٠

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 
الموحد غیرات في حقوق الملكیة بیان الت

٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الشركة األم

رأس المال
االحتیاطي 

القانوني
االحتیاطي 

احتیاطي التحوط العام
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(١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤(كما في التقریر السابق)٢٠١٨ینایر ١الرصید في 
)٤٫٣٦٥(-)٤٫٣٦٥()٤٫٣٦٥(-----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 

٤٥٤٫٠٠٣٣٦٨٫٥٦٦١٫٥٣٦٫٥٨٧٢٫٣٥٩٫١٥٦٢٨٫٥٩٧٢٫٣٨٧٫٧٥٣---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 ٣١الرصید في 
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١١

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

٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الشركة األم

رأس المال
طي االحتیا

القانوني
االحتیاطي 

احتیاطي التحوط العام
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

٤٩١٫٦٩٠٦٫١٢٥٫٦٤١١٠٫٤٥٥٫٥٨٠٢٥٧٫٦٧٤١٠٫٧١٣٫٢٥٤)١٫٠٥٣٫٥٨٥(٢٠١٩١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤ینایر ١الرصید في 

١٫٤١٣٫٩١٣١٫٤١٣٫٩١٣٢٦٫٧٥٣١٫٤٤٠٫٦٦٦-----الربح للسنة 
)٩٩١٫٦٥٦(-)٩٩١٫٦٥٦(-)١٥٣٫٣٤١()٨٣٨٫٣١٥(---شاملة أخرىخسائر

١٫٤١٣٫٩١٣٤٢٢٫٢٥٧٢٦٫٧٥٣٤٤٩٫٠١٠)١٥٣٫٣٤١()٨٣٨٫٣١٥(---إجمالي الدخل الشامل للسنة

)٩٠٠٫٩٧٩()٤٨٫٤٧٩()٨٥٢٫٥٠٠()٨٥٢٫٥٠٠(-----)٣٢(إیضاح ٢٠١٨توزیعات أرباح متعلقة بسنة 
مساھمات لصندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة 

)٢٦٫٢١٣(-)٢٦٫٢١٣()٢٦٫٢١٣(-----)٣٣إیضاح (٢٠١٩لسنة 

٣٣٨٫٣٤٩٦٫٦٦٠٫٨٤١٩٫٩٩٩٫١٢٤٢٣٥٫٩٤٨١٠٫٢٣٥٫٠٧٢)١٫٨٩١٫٩٠٠(٢٠١٩١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤دیسمبر ٣١الرصید في 
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١٢

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 

بیان التدفقات النقدیة الموحد 
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

األنشطة التشغیلیة
١٫٤٤٠٫٦٦٦١٫٥٦٥٫١٨٤الربح للسنة

تعدیالت للبنود التالیة:
٧٢٧٨٫٨٧٧٢٧٩٫٥٢٥و ٦استخداموموجودات حق استھالك عقارات وآالت ومعدات

)٥٤٢٫١٩٠()٨٠٦٫١٤١(٩شتركةحصة من أرباح مشاریع م
٢٤٢٥٫٢٢٩٥٫٣٦١مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

من استثمارات ملكیة بالقیمة العادلة من توزیعات أرباح اتإیراد
)٣٨٫٠٤٩()٦٤٫٠٦٣(٢٨خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

)٥٨٫٩٩٤(-٢٨ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
٨٥٫٩٧٠٥٫٩٧٠دات غیر ملموسةإطفاء موجو

١٣١٤٫٤١٦١٧٫٢٨٩مخصص مخزون بطيء الحركة
٢٩١٫٨٦٧١٫٩٧٩أخرىإطفاء موجودات 

)١١٢٫٣٨٦()١٢٨٫٢١٢(٢٨فوائدات إیراد
٢٣٥٫٤٩٣٢١٧٫٥٦١مصروف فوائد

١٫٠٠٤٫١٠٢١٫٣٤١٫٢٥٠األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل 
تغیرات في رأس المال العامل:ال

٤٦٫٠٢٤٧١٫٦٠٠مخزون 
٣٨٦٫٠٣٥)٣٫٢٧٢(مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى  

١٣١٫٢١٨١١٧٫٤٨٧ذمم تأجیر تمویلي مدینة
)٨٨٫٣٧٥()٤٦٫٤٣٦(دائنون تجاریون وذمم دائنة أخرى  

١٫١٣١٫٦٣٦١٫٨٢٧٫٩٩٧التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل
)١٠٫٣٨٤()٧٫٤٦١(٢٤مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

١٫١٢٤٫١٧٥١٫٨١٧٫٦١٣صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
)١١٠٫٣١٣()٩٩٫٣٩٩(٦شراء عقارات وآالت ومعدات

٥٩٫٠٠٨-متحصالت من بیع عقارات وآالت ومعدات 
أسھم حقوق ملكیة من استثمارات في مستلمة توزیعات أرباح 

١٠٦٤٫٠٦٣٣٨٫٠٤٩بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
٩١٩٢٫٩٨١٣٠٣٫٩٩٣توزیعات أرباح مستلمة من مشاریع مشتركة

)٩١٩٫٢١٨(-٩استثمار إضافي في شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق.
في أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل استثمارات 

)٤٨٨٫٤١٠()٥٥٠٫٠٠٠(١٠اإلیرادات الشاملة األخرى
١١٩٫٩٣٤١٣٠٫١٧٩فوائد مستلمةإیرادات 

١٨٠٫٠٥٤)٢٦١٫٩٩١(یوماً ٩٠صافي الحركة في ودائع بأجل استحقاق أصلي 

)٨٠٦٫٦٥٨()٥٣٤٫٤١٢(ثماریةفي األنشطة االستةالمستخدمالتدفقات النقدیة صافي 



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

١٣

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

٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

األنشطة التمویلیة
٩٤٣٫٧٠٣)٢٥٦٫٦٣٨(فوائدصافي الحركة في قروض وسلف تحمل 

-)١٤٣٫٦٨٧(٩صافي الحركة في قرض مدین من مشروع مشترك 
)٨٤٩٫٦٠١()٨٤٥٫٩٣٨(توزیعات أرباح مدفوعة 

)٢١٫١٤١()٤٨٫٤٧٩(٢١توزیعات أرباح مدفوعة للحصص غیر المسیطرة
)٢١٧٫٥٦١()٢٣٥٫٤٩٣(فوائد مدفوعةمصاریف 

-)٨٧٥(اإلیجار سداد أصل مبلغ مطلوبات 
في األنشطة ةالمستخدمالتدفقات النقدیةصافي 

)١٤٤٫٦٠٠()١٫٥٣١٫١١٠(التمویلیة

٨٦٦٫٣٥٥)٩٤١٫٣٤٧(صافي (النقص) الزیادة في النقد وما في حكمھ
١٫٤٣٠٫٣٧٦٥٦٤٫٠٢١ینایر١النقد وما في حكمھ في 

١٥٤٨٩٫٠٢٩١٫٤٣٠٫٣٧٦دیسمبر ٣١النقد وما في حكمھ في 



ش.م.ع.ق.القطریةالكھرباء والماءشركة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

١٤

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١

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

.١٩٩٨مایو ٣. إن أسھم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ قطر-، الدوحة مدینة خلیفة الشمالیة

قانون الشركات التجاریة القطري ، ووفقًا لمتطلبات .ق.ش.مالكھرباء والماء القطریةشركة كانت الشركة تعرف سابقًا باسم 
ي للشركة إلى "شركة مساھمة عامة قطریة" بعد التعدیل الذي أدخل على النظام ، تم تغییر الوضع القانون٢٠١٥لسنة ١١رقم 

. ٢٠١٧مارس ٦األساسي بتاریخ 

ومنفردة ـب (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة"شركاتھا التابعة لوللشركةالمالیة البیانات تتضمن البیانات المالیة الموحدة 
). "شركات المجموعة"

إنتاج الكھرباء وإنتاج تطویر وتملك وتشغیل محطات ، والذي لم یتغیر منذ السنة الماضیة، في ي للمجموعةنشاط الرئیسالیتمثل 
.العامة القطریة للكھرباء والماء ("كھرماء") المملوكة للدولةمؤسسة للوتقدیمھاالمیاه المحالة

: دیسمبر٣١كما في الشركات التابعة التالیة المجموعةلدى 

نسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيلتابعةاسم الشركة ا
٢٠١٩٢٠١٨

٪١٠٠٪١٠٠قطرتشغیل وصیانة المحطةشركة رأس لفان للتشغیل ذ.م.م.
٪٨٠٪٨٠قطرتولید الكھرباء وإنتاج المیاه المحالةق.ع.ش.م.المحدودةشركة رأس لفان للطاقة

:دیسمبر٣١كما في شتركة التالیة لدى الشركة المشاریع الم

نسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسياالسم
٢٠١٩٢٠١٨

٪٥٥٪٥٥قطرتولید الكھرباء وإنتاج المیاه المحالةق.ع.ش.م.شركة قطر للطاقة 
٪٤٠٪٤٠قطرتولید الكھرباء ق.ع.ش.م.المحدودة شركة مسیعید للطاقة 

٪٤٥٪٤٥قطرتولید الكھرباء وإنتاج المیاه المحالةق.ع.ش.م.س للطاقة شركة رأس قرطا
االستثمار في مشاریع الكھرباء والمیاه ق.ع.ش.م.نبراس للطاقة 

٪٦٠٪٦٠قطرخارج دولة قطر
٪٦٠٪٦٠قطرتولید الكھرباء وإنتاج المیاه المحالةق.ع.ش.م.شركة أم الحول للطاقة 

تقییم وتطویر فرص إنتاج تحدید وسراج للطاقة
الطاقة الشمسیة

٪٦٠٪٦٠قطر



ش.م.ع.ق.القطریةالكھرباء والماءشركة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

١٥

مجموعةالرئیسیة للواالتفاقیات المعامالت ٢

عامالت واالتفاقیات الرئیسیة للمجموعة مرتبة حسب الترتیب الزمني:فیما یلي الم

رأس أبو فنطاس د الكھرباء فيأبرمت الشركة اتفاقیة مع حكومة دولة قطر لشراء محطة تولی، ١٩٩٩فبرایر ١٠في )أ
.استنادا إلى االتفاقیة تم تكلیف الشركة بتشغیل وإدارة محطة الطاقة.(راف ب)"ب"

(یشار إلیھا فیما بعد ـب المؤسسة العامة للكھرباء والماء أبرمت الشركة اتفاقیة شراء الكھرباء مع ، ٢٠٠١أبریل في)ب
والتي بدأ تشغیلھا تجاریاً في ) ١(راف ب/" ١نطاس "ب/لإلمداد بالطاقة الكھربائیة من محطة راس أبو ف"كھرماء") 

.٢٠٠٢أغسطس ٢٩

التالیة من المؤسسة العامة للكھرباء والماء (كھرماء) بمبلغ األربع قامت الشركة بشراء المحطات ، ٢٠٠٣ینایر في)ج
من المحلى لماء بالكھرباء واملیون لایر قطري، وتم توقیع اتفاقیة شراء كھرباء وماء مع كھرماء لإلمداد ٦٠٠

:التالیةالمحطات

محطة رأس أبو فنطاس " أ "·
الوجبة·

السیلیة·
سوبرجنوب الدوحة·

في أعقاب تلقي تعلیمات من حكومة دولة قطر. كما تم إیقاف ٢٠١٠عامأوقفت الشركة عملیات محطة الوجبة خالل 
دیسمبر ٣١مع كھرماء قد انتھت في ة ـود ذات الصلــث أن العقـر حیـمرافق محطتي السیلیة وجنوب الدوحة سوب

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

ملیون ٧١٫٦٦قطر للبترول مقابل مبلغ محطة دخان لتحلیة المیاه من شركة قامت الشركة بشراء ، ٢٠٠٣ینایر في )د
اتفاقیة تزوید ومیاه،اتفاقیة شراء و،اتفاقیة تأجیر األرضة أیضا بعد إبرام اتفاقیة الشراء أبرمت الشركولایر قطري. 

قطر للبترول فیما یتعلق بمحطة التحلیة في دخان.مع بالوقود

المحالة والمیاهرباء روع مشترك إلنتاج الكھـكمش.ق.ع.م.شر للطاقة ـیس شركة قطـتم تأس، ٢٠٠٥ینایر ٢٧في )ه
كما في تواریخ ق.ع.ش.م.شركة قطر للطاقة ملكیة الكھرباء. النسبة المئویة لالموحدة للماء و)ب(ن محطة رأس لفان م

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

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

ماء" مع كھرماء لتوفیر الكھرباء والمیاه المحالة من الكھرباء والیة شراء أبرمت الشركة "اتفاق، ٢٠٠٥في أكتوبر )و
. ٢محطة رأس أبو فنطاس ب
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٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

١٦

تتمة-المعامالت واالتفاقیات الرئیسیة للمجموعة ٢

كمشروع مشترك بین الشركة وشركة ق.ع.ش.م.المحدودة شركة مسیعید للكھرباءتم تأسیس، ٢٠٠٧ینایر ١٥في )ز
التحقت شیوبو الیكتریك باور كومباني ، ٢٠٠٩في مایو ومن محطة مسیعید. للبترول إلنتاج الكھرباء ماروبیني وقطر 

النحو التالي:علىق.ع.ش.م.المحدودة كشریك بالمشروع المشترك. المساھمة الحالیة في شركة مسیعید للطاقة

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

میاه" مع كھرماء لتورید میاه من محطة الشركة في راس أبو الدخلت الشركة في "اتفاقیة شراء ، ٢٠٠٧في مایو )ح
رأس أبو فنطاس أ). لمحطة (وھي توسعة ١/فنطاس أ

إلنتاج الكھرباء والماء من مشروع مشترك ك.اس قرطاس للطاقة ش.م.قرشركة تم تأسیس، ٢٠٠٨مارس ٢٥في )ط
: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·

كمشروع مشترك بغرض اقتناء مشاریع إنتاج ق.ع.ش.م.تم تأسیس شركة نبراس للطاقة ، ٢٠١٣مایو ٢٠في )ي
على النحو التالي: ق.ع.ش.م.. 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     ·

كمشروع مشترك بغرض إنتاج الكھرباء والمیاه ق.ع.ش.م.تم تأسیس شركة أم الحول للطاقة ، ٢٠١٥مایو ١٣في )ك
على النحو التالي: ق.ع.ش.م.محطة د. النسبة المئویة للمساھمة في شركة أم الحول للطاقة الالمحالة من مرافق 

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

ماء" مع كھرماء لتوفیر المیاه المحالة من محطة رأس أبو الأبرمت الشركة "اتفاقیة شراء ، ٢٠١٥أكتوبر ١٣في )ل
.٣فنطاس أ/

كمشروع مشترك لغرض تحدید وتقییم وتطویر فرص ق.ع.ش.م.، تم تأسیس سراج للطاقة٢٠١٧سبتمبر ٢٥في )م
الحالي كما في تاریخ التقریر ق.ع.ش.م.الملكیة في سراج للطاقةصحصإنإنتاج الطاقة الشمسیة في دولة قطر. 

كانت كما یلي:والمقارن

)٪٦٠(ق..ع.م.شالقطریةوالماءالكھرباءشركة·
)٪٤٠(ل قطر للبترو·
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١٧

إعداد البیانات المالیة أسس٣

بیان االلتزام 
. الصادرة عن مجلس )IFRS(تم إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقًا لمتطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

. )IASB(معاییر المحاسبة الدولیة 

أساس القیاس
االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل اً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفق

والمشتقات المالیة حیث یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. اإلیرادات الشاملة األخرى

الوظیفیة وعملة العرضالعملة 
تم تقریب جمیع المبالغ .مجموعةللوعملة العرض الوظیفیة ھو العملةھذه البیانات المالیة الموحدة بالریال القطري وعرضتم 

، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. لایر قطريإلى أقرب ألف

واالفتراضات المحاسبة الھامةاستخدام التقدیرات واألحكام
تؤثر على مبالغ اإلیرادات یتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة أن تستخدم اإلدارة أحكام وتقدیرات وافتراضات 

والموجودات والمطلوبات المدرجة واإلفصاحات المتعلقة لھا واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. إن عدم والمصروفات
الیقین بشأن ھذه االفتراضات والتقدیرات قد یسفر عن نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات 

رة في الفترات المستقبلیة. أو المطلوبات المتأث

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

المدرجة في البیانات المالیة الموحدة: 

اتفاقیات شراء الكھرباء والمیاه
) مع مؤسسة كھرماء وشركة قطر للبترول، كما PWPAجل لشراء الكھرباء والمیاه (أبرمت الشركة عدة اتفاقیات طویلة األ

الصادر عن ١٢اتفاقیات شراء الكھرباء والمیاه تدخل في نطاق التفسیر رقم . ال تعتبر اإلدارة أن٢ھو مذكور في االیضاح 
لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة: ترتیبات خدمات االمتیاز.

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

كعقود إیجار تشغیلیة یستند إلى األحكام المستخدمة من قبل اإلدارة والتي تعتبر أن المجموعة تحتفظ بالمخاطر الكھرباء والمیاه 
والمنافع األساسیة لملكیة المحطات، بناء على تقدیر اإلدارة لألعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للموجودات. یتم تقدیر ومراجعة 

ة للموجودات سنوًیا. یتم تحقیق تأثیر التغیرات في األعمار اإلنتاجیة بأثر مستقبلي على مدى األعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقی
األعمار المتبقیة للموجودات. 

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

یتضمن عقد إیجار، وذلك من خالل تطبیق متطلبات التفسیر، وبالتالي تم اعتباره الترتیب التعاقدي كعقد إیجار تمویلي. 
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٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

١٨

تتمة–أسس إعداد البیانات المالیة ٣
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تتمة–األحكام 

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

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

بر اإلدارة أن المجموعة تحتفظ بالمخاطر والمنافع والمیاه ھي ترتیبات إیجاریة وأنھ، بناء على تلك الترتیبات التعاقدیة، تعت
الھامة لملكیة المحطات، وبالتالي تتم المحاسبة عن اتفاقیات شراء الكھرباء والمیاه باعتبارھا عقود إیجار تشغیلي. في حال 

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

یةمبدأ االستمرار
قامت إدارة المجموعة بتقییم قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالھا وفقاً لمبدأ االستمراریة واقتنعت بأن المجموعة لدیھا 

ضافة إلى ذلك، فإن اإلدارة لیست على علم بأي أمور قد تلقي الموارد الضروریة لمواصلة أنشطتھا في المستقبل المنظور. باإل
بالشك المادي حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا وفقاً لمبدأ االستمراریة. وعلیھ، تم إعداد البیانات المالیة على أساس 

مبدأ االستمراریة. 

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

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

التقدیرات 

والمعدات واآلالت اإلنتاجیة للعقارات األعمار 
والمعدات على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة. یتم تحدید األعمار اإلنتاجیة استنادا إلى واآلالت لعقاراتایتم إھالك بنود 

في المدرجالسنوي االستھالكالفني والتجاري وآثار مصروف ولي التقادم الفعوھو یستند إلى االستخدام المتوقع لألصل 
قد یتم تعدیل مصروف اإلھالك المستقبلي . تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجیة لتلك الموجودات.الموحدةالبیانات المالیة

.ن التقدیرات السابقةعبصورة كبیرة عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجیة تختلف 

٣٠سنة إلى ٢٥، قامت المجموعة بمراجعة األعمار االنتاجیة االقتصادیة المقدرة لمحطات اإلنتاج من ٢٠١٨عام خالل 
سنة. 

تعتقد اإلدارة أن القیمة االنتاجیة التقدیریة المراجعة والقیمة المتبقیة تعكس بصورة مالئمة العمر االنتاجي والقیمة المتبقیة 
شى مع الممارسات السائدة بالقطاع مما یجعل البیانات المالیة الموحدة للمجموعة أكثر قابلیة للمقارنة. للموجودات وأنھا تتما
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انخفاض قیمة الشھرة
ن ھناك انخفاض في قیمة الشھرة یتطلب عمل تقدیر للقیمة عند االستخدام لوحدات إنتاج النقد التي تم إن تحدید ما إذا كا

توزیع الشھرة علیھا. یتطلب حساب القیمة عند االستخدام أن یمارس أعضاء مجلس اإلدارة تقدیرات حول التدفقات النقدیة 
ب لغرض حساب القیمة الحالیة. عندما تكون التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من وحدة إنتاج النقد ومعدل خصم مناس

المستقبلیة الفعلیة أقل من المتوقع، قد تنشأ خسائر انخفاض مادي. 

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

قد انخفضت قیمتھ. في ھذه الحالة، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة على أساس الفرق بین القیمة القابلة 
للمشاریع المشتركة وقیمتھا المدرجة، وتقوم بإدراج ھذا المبلغ في "حصة في نتائج مشاریع مشتركة" في بیان لالسترداد

.الدخل الموحد

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

المجدول والجبري إلمدادات الطاقة في االنقطاعالفعلي للتأجیر التمویلي. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار 
سنوي، وأي فرق بین إیرادات التأجیر التمویلي المقدرة وإیرادات بشكللسنوات المقبلة. تقوم اإلدارة بمراجعة التقدیرات ا

للفترة ذات الصلة. الموحد الربح أو الخسارةالتأجیر التمویلي الفعلیة یتم تحمیلھ مباشرة في بیان 

)والعقارات واآلالت والمعدات(بخالف المخزونالمالیة غیر انخفاض قیمة الموجودات 
تتم مراجعتھا في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على للمجموعةالقیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة 

د . كما في تاریخ التقریر لم تحداستخدام التقدیرات واألحكامانخفاض قیمتھا. یتطلب تحدید ما یعتبر على أنھ قد انخفضت قیمتھ 
اإلدارة أي دلیل من التقاریر الداخلیة یشیر إلى انخفاض قیمة موجود أو فئة موجودات ولیس ھناك أیة تغییرات سلبیة ھامة في 
السوق یمكن أن یكون لھا أثر سلبي على موجوداتھا. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر عندھا یتم أداء اختبار النخفاض القیمة 

د المبالغ القابلة لالسترداد من اإلدارة القیام بإجراء أحكام وتقدیرات وافتراضات. من جانب اإلدارة. یتطلب تحدی
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انخفاض قیمة المخزون
یتم إجراء تقدیر لصافي قیمتھا القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالغ الھامة لالستخدامالبضاعة قدیمة أو غیر صالحة عندما تصبح 

غیر صالحة بصفة فردیة یتم إجراء التقدیر على أساس فردي. المبالغ غیر الھامة بصفة فردیة ولكنھا قد أصبحت قدیمة أو 
استنادا إلى التقادم أو عدم الصالحیةرجة یتم تقدیرھا بصورة جماعیة ووضع مخصص لھا وفقا لنوع المخزون ودلالستخدام

درجة كبیرة من والغیر صالحة لالستخدامالبطیئة الحركة للبضاعةأسعار البیع التاریخیة. تتطلب ضرورة ووضع مخصص 
التقدیر.

القیمة العادلة لألدوات المالیة 
لمسجلة في بیان المركز المالي من أسواق نشطة عندما ال یمكن الحصول على القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ا

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

السیولة والمدخالت النموذجیة مثل االرتباط والتذبذب بالنسبة للمشتقات طویلة األجل. 

التغیرات في السیاسات واالفصاحات المحاسبیة٤

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة
سات المحاسبیة المتبعة للسنة المالیة السابقة، إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة تتماشى مع السیا

لجنة المعاییر و) IASB(الجدیدة والمعدلة التالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والتفسیرات باستثناء المعاییر
، كما یلي:٢٠١٩ینایر ١والساریة اعتبارًا من ) IFRIC(الدولیة للتقاریر المالیة 

تاریخ السریانات المعاییر والتفسیر
٢٠١٩ینایر ١: عقود اإلیجار١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

٢٠١٩ینایر ١: میزات الدفع المسبق مع التعویض السلبي٩تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
٢٠١٩ینایر ١: تعدیل الخطة، التقلیص، أو التسویة ١٩تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 
: الفوائد طویلة األجل في الشركات الزمیلة أو المشاریع ٢٨تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 

المشتركة
٢٠١٩ینایر ١

٢٠١٧–٢٠١٥دورة التحسینات السنویة 
٢٠١٩ینایر ١: دمج األعمال ٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
٢٠١٩ینایر ١ت المشتركة : الترتیبا١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

٢٠١٩ینایر ١: تكالیف االقتراض ٢٣معیار المحاسبة الدولي 

تثناء المعیار  یرات الجدیدة والمعدلة أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة للمجموعة، باس لم یكن لتطبیق المعاییر والتفس
یعة التغیرات وتأثیرھا نتیجة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر "عقود إیجار". وفیما یلي بیان طب١٦المالیةالدولي للتقاریر 

. لم تطبق المجموعة مبكرًا أي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت تم إصدارھا ولم یسر مفعولھا بعد. ١٦المالیة 
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تتمة-التغیرات في السیاسات واالفصاحات المحاسبیة ٤

تمةت-المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة

عقود اإلیجار-١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
بة الدولي ١٦یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة  یرات ١٧محل معیار المحاس یر لجنة تفس "عقود اإلیجار"، وتفس

یرات الق٤الدولیةالتقاریر المالیة  یر لجنة التفس من عقد إیجار"، وتفس ١٥ائمة "تحدید ما إذا كان ترتیب ما یتض
غیلیة  یرات القائمة –"اإلیجارات التش یر لجنة التفس یغة ٢٧الحوافز"، وتفس من الص "تقییم محتوى العملیات التي تتض

القانونیة لعقد اإلیجار". یحدد المعیار مبادئ التحقیق والقیاس والعرض واإلفصاح لعقود االیجار ویتطلب من المستأجرین 
لنموذج موّحد داخل بیان المركز المالي. احتساب جمیع عقود اإلیجار وفقاً 

بة المؤجرین بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  بة ١٦إن محاس لم تتغیر إلى حد كبیر عنھا بموجب معیار المحاس
ستخدام مبادئ مماثلة كما ١٧الدولي  شغیلیة أو تمویلیة با ستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار كإیجارات ت سوف ی  .

بةمعیار في  أي تأثیر على عقود اإلیجار عندما ١٦. وبالتالي، لم یكن للمعیار الدولي للتقاریر المالیة ١٧الدولي المحاس
.تكون المجموعة ھي الطرف المؤجر

ینایر ١باستخدام طریقة التعدیل بأثر رجعي بتاریخ تطبیق مبدئي في ١٦طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
. بموجب ھذه الطریقة، یتم تطبیق المعیار بأثر رجعي مع تحقیق األثر المتراكم لتطبیق المعیار في تاریخ التطبیق ٢٠١٩

المجموعة استخدام وسیلة االنتقال العملیة التي تسمح بعدم إعادة تقییم ما إذا كان العقد یمثل، أو یتضمن، اختارتالمبدئي. 
ابًقا كعقود . و٢٠١٩ینایر ١ترتیبات إیجار في  بدال من ذلك، طبقت المجموعة المعیار فقط على العقود التي تم تحدیدھا س

في تاریخ التطبیق المبدئي. ٤والتفسیر ١٧إیجار یسري علیھا معیار المحاسبة الدولي 

:٢٠١٩ینایر ١كما في ١٦فیما یلي أثر تعدیل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

المركز المالي الموحد كالتالي:على بیانالتأثیركان 

٢٠١٩ینایر ١
الموجودات

٢٤٬٨٤١موجودات حق االستخدام 

المطلوبات 
٢٤٬٨٤١مطلوبات اإلیجار 

ي ومباني. قبل تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  نفت المجموعة جمیع ١٦لدى المجموعة عقود إیجار ألراض ، ص
تأ نیف عقد عقود إیجارھا (كمس غیلي. تم تص جر) في تاریخ ابرام تلك العقود إما كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تش

كل مادي.  ل المؤجر إلى المجموعة بش اإلیجار كإیجار تمویلي إذا تم تحویل جمیع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة األص
وبخالف ذلك یتم تصنیف عقود االیجار كإیجار تشغیلي. 

د تطبیق ارعن ة المعی الی اریر الم دولي للتق ار ١٦ال اس الفردي لجمیع عقود اإلیج ة نھج التحقیق والقی ت المجموع ، اتبع
(كمستأجر)، باستثناء اإلیجارات قصیرة األجل. 

ابًقا كإیجارات  نفة س تخدام ومطلوبات اإلیجار فیما یتعلق باإلیجارات المص قامت المجموعة بتحقیق موجودات حق االس
غیلیة، تثناء تش اوي لمطلوبات اإلیجاراتباس اس المبلغ المس تخدام على أس جیل موجودات حق االس یرة األجل. تم تس قص

اإلیجار، مع تعدیلھا وفق أیة مبالغ ذات صلة مسجلة في السابق لإلیجارات المدفوعة مسبًقا واالیجارات مستحقة الدفع. تم 
تنادا إلى القیمة الحالیة جیل مطلوبات اإلیجار اس تخدام معدل االقتراض تس ومة باس لمدفوعات اإلیجار المتبقیة مخص

اإلضافي في تاریخ تقدیم التحقیق المبدئي. 
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تتمة–التغیرات في السیاسات واالفصاحات المحاسبیة ٤

تتمة-المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة

تتمة-عقود اإلیجار-١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

الوسائل العملیة المتاحة حیث: أیًضاطبقت المجموعة 

شھرا في تاریخ ١٢طبقت إعفاءات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار ذات مدة إیجار تنتھي في غضون ·
.التطبیق المبدئي

.ھاء عقد اإلیجاراستخدمت التحقیق المتأخر في تحدید مدة عقد اإلیجار حیث یحتوي العقد على خیارات لتمدید أو إن·

ویة مطلوبات اإلیجار كما في  غیلي كما في ٢٠١٩ینایر ١تعرض تس مبر ٣١مع مطلوبات اإلیجار التش ٢٠١٨دیس
كالتالي: 

٢٠١٩
ألف لایر قطري

٢٠١٨٣٠٫٢٨١دیسمبر ٣١مطلوبات عقود اإلیجار التشغیلیة كما في 
٢٠١٩٢٤٫٨٤١نایر ی١الخصم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في 

٢٠١٩٢٤٫٨٤١ینایر ١مطلوبات اإلیجار المدرجة في 

المعاییر المصدرة ولم تصبح ساریة المفعول بعد 
دار البیانات المالیة للمجموعة مبینة أدناه. إن اریة المفعول حتى تاریخ إص بح س درة ولم تص المعاییر الجدیدة والمعدلة المص

معاییر الجدیدة والمعدلة، إذا كانت ضروریة ، عندما تصبح ساریة المفعول. تنوي المجموعة تطبیق ھذه ال

تاریخ السریانالمعیار
٢٠٢١ینایر ١: عقود التأمین١٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٥
بیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه البیانات الالسیاساتإن  مالیة الموحدة موضحة أدناه. تم تطبیق ھذه السیاسات المحاس

بشكل منتظم على كلتا السنتین المعروضتین في ھذه البیانات المالیة الموحدة. 

أساس التوحید
. تتحقق ٢٠١٩دیسمبر ٣١تشتمل ھذه البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة كما في 

ما تكون للمجموعة عائدات متغیرة أو لھا حقوق فیھا من عالقتھا مع المؤسسة المستثمر فیھا ولدیھا القدرة السیطرة عند
على التأثیر في تلك العائدات من خالل سلطتھا على المؤسسة المستثمر فیھا. 

وبصفة خاصة تسیطر المجموعة على مؤسسة مستثمر فیھا إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:

على المؤسسة المستثمر فیھا (حقوق تعطیھا القدرة حالیاً على توجیھ أنشطة المؤسسة المستثمر فیھا)، سیطرة ·
عائدات متغیرة أو حقوق في عائدات متغیرة من عالقتھا مع المؤسسة المستثمر فیھا، و ·
قدرة على استخدام سلطتھا على المؤسسة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھا. ·
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تتمة-أساس التوحید
ھناك عموًما فرضیة بأن حقوق التصویت باألغلبیة تنشأ عنھا السیطرة. ودعماً لھذه الفرضیة فإنھ عندما یكون للمجموعة 

قائق والظروف أقل من أغلبیة حقوق التصویت بالمؤسسة المستثمر فیھا أو حقوق مماثلة، فإن المجموعة تدرس جمیع الح
ذات الصلة لتقدیر ما إذا كانت لھا سیطرة على المؤسسة المستثمر فیھا، وتشمل: 

ممن لھم حقوق تصویت في المؤسسة المستثمر فیھا.اآلخرینمع الشركاء التعاقدیةالترتیبات ·
حقوق ناشئة من ترتیبات تعاقدیة أخرى. ·
حقوق التصویت بالمجموعة وحقوق تصویت محتملة. ·
وم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على المؤسسة المستثمر فیھا أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل على تق

وجود تغیرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید بیانات شركة تابعة عندما تحقق المجموعة 
تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات السیطرة على الشركة التابعة، وتنتھي عندما

وإیرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في البیانات المالیة الموحدة من التاریخ 
ى الشركة التابعة.الذي تحقق فیھ المجموعة السیطرة حتى التاریخ الذي تتوقف فیھ المجموعة عن السیطرة عل

تنسب األرباح أو الخسائر وكل بند من االیرادات الشاملة األخرى إلى حاملي أسھم الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص 
غیر المسیطرة، حتى لو نتج عن ھذا عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة. عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على 

ة لجعل سیاساتھا المحاسبیة متوافقة مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم استبعاد جمیع البیانات المالیة للشركات التابع
الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات والتدفقات النقدیة الناتجة عن المعامالت بین شركات 

المجموعة عند توحید البیانات المالیة. 

التابعة بدون فقدان السیطرة یتم احتسابھ كمعاملة حقوق ملكیة. أي تغیر في حصة ملكیة الشركة 

إذا فقدت المجموعة السیطرة على الشركة التابعة، تقوم بإلغاء تحقیق موجودات (وتشمل الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة 
لربح أو الخسارة. یتم والحصص غیر المسیطرة ومكونات حقوق الملكیة األخرى، مع إدراج أي ربح أو خسارة ناشئة في ا

إدراج أي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.

تجمیع األعمال والشھرة 
یتم إحتساب األعمال المجمعة بإستخدام طریقة اإلستحواذ. یتم قیاس تكلفة أي عملیة استحواذ بإجمالي المبلغ المحول بالقیمة 

األعمال التي یتم االستحواذ علیھا. في كل مجموعة أعمال العادلة في تاریخ االستحواذ وقیمة أي حصة غیر مسیطرة في
مجمعة، تختار المجموعة أن تقیس الحصة غیر المسیطرة في الشركة المستثمر فیھا بالقیمة العادلة أو بالحصة النسبیة من 

یف وتدرج في صافي الموجودات التي یمكن تعیینھا لألعمال المستثمر فیھا. تكالیف االستحواذ المتكبدة تحسب كمصار
المصاریف اإلداریة.

الشھرة یتم قیاسھا مبدئیًا بالتكلفة (وھي الزیادة في إجمالي المبالغ المحولة والمبلغ المدرج للحصة غیر المسیطرة وأي 
حصة سابقة محتفظ بھا على صافي الموجودات المحددة المستحوذ علیھا والمطلوبات المتكبدة). إذا كانت القیمة العادلة 

ي الموجودات المستحوذ علیھا تزید على مجموع المبلغ المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت قد قامت لصاف
بتحدید جمیع الموجودات بصورة صحیحة وجمیع المطلوبات المتكبدة وقد قامت بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس 

إعادة التقییم أن القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا ال المبالغ المدرجة في تاریخ االستحواذ. إذا كانت نتیجة
تزال تتجاوز إجمالي المبلغ المحول، عندھا یتم إدراج الناتج في الربح أو الخسارة.

بعد التحقیق المبدئي یتم قیاس الشھرة بالتكلفة بعد خصم أي خسائر متراكمة إلنخفاض القیمة. لغرض فحص اإلنخفاض 
یمة، یتم توزیع الشھرة المكتسبة ضمن أعمال مجمعة، منذ تاریخ االستحواذ، على جمیع وحدات تولید النقد أو في الق

مجموعات وحدات تولید النقد، والتي یتوقع أن تستفید من تجمیع األنشطة، بغض النظر عن تحویل موجودات أو مطلوبات 
أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدات. 

ة جزء من وحدة تولید النقد ویتم إستبعاد جزء من العملیة داخل تلك الوحدة، تضم الشھرة المتعلقة عندما تشكل الشھر
بالعملیة المستبعدة إلى القیمة الدفتریة للعملیة وذلك عند تحدید الربح أو الخسارة من إستبعاد العملیة. یتم قیاس الشھرة 

ملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من وحدة تولید النقد. المستبعدة في ھذه الحالة على أساس القیم النسبیة للع
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الحصص في المشاریع المشتركة

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

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

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

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 
ق التغیرات في حصة المجموعة في صافي الموجودات للمشروع المشترك منذ تاریخ االستحواذ. الشھرة تعدیلھا لتحقی

.المتعلقة بالمشروع المشترك تدخل ضمن القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم اطفاؤھا أو إجراء فحص انخفاض منفرد لھا

المشترك. عندمـا یكون ھناك تغیر كان المشروعملیات الموحد حصة المجموعة في نتائج عالربح أو الخسارةیعكس بیان 
، تحقق المجموعة حصتھا من التغیر في بیان التغیرات في حقوق للمشروع المشتركقد تم تحقیقھ مباشرة في حقوق الملكیة 

یتم كوالمشروع المشتر، عند الضرورة. األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة من العملیات بین المجموعة ملكیةال
.المشروع المشتركاستبعادھا بناًء على نسبة حصة المجموعة في 

الموحد بخالف الربح أو الخسارةمشترك في بیان المشروع الیظھر إجمالي حصة المجموعة في الربح أو الخسارة من 
للمشروع بعةوالحصص غیر المسیطرة في الشركات التاالربح التشغیلي ویمثل الربح أو الخسارة بعد خصم الضرائب

.المشترك

یتم تحضیرھا لنفس الفترة المالیة للمجموعة. ویتم تعدیل السیاسات المحاسبیة لتتسق مع لمشروع المشترك لالبیانات المالیة 
كان من الضروري إذاالسیاسات للمجموعة عند الضرورة. بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید ما 

. في كل تاریخ البیانات المالیة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا المشروع المشتركخفاض الستثماراتھا في تحقیق خسائر االن
. في حالة وجود دلیل، تقوم المجموعة باحتساب قیمة المشروع المشترككان ھناك دلیل على االنخفاض لالستثمارات في 
ومن ثم، تدرج الخسارة كــ "حصة وقیمتھ الدفتریة.المشترك مشروعللاالنخفاض وھو الفرق بین القیمة القابلة لالسترداد 

في بیان الربح أو الخسارة. المشروع المشترك شركة زمیلة ومن أرباح" 

عند فقدان السیطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقیاس وإدراج أي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. 
لقیمة الدفتریة للمشروع المشترك بناًء على خسارة السیطرة المشتركة والقیمة العادلة لالستثمارات یتم إدراج أي فرق بین ا

المحتفظ بھا والمتحصالت من االستبعاد في بیان الربح أو الخسارة.
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واآلالت والمعداتالعقارات

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

الموجود. البرمجیات المشتراة والتي تشكل جزءا مكمال االستحواذ علىمباشرة إلى العائدةتتضمن التكلفة المصروفات 
. لوظیفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتھا كجزء من تلك المعدة

التكالیف المبدئیة لقطع الغیار المدرجة ضمن قطع الغیار الرأسمالیة المستلمة لصیانة المولدات التوربینیة الثالثة في راف 
واآلالت والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة عندھا تتم المحاسبة عنھا العقاراتلو كان ألجزاء ھامة من بنود تتم رسملتھا. ٢ب

واآلالت والمعدات.للعقاراتسیة) كبنود منفصلة (مكونات رئی

الالحقةالمصروفات
تدرج تكلفة أعمال التجدید أو االستبدال ألحد بنود مكونات العقارات واآلالت والمعدات في القیمة الدفتریة للبند أو یتم تحقیقھ 

صل إلى المجموعة كبند منفصل، حسب الضرورة، في حال كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة باأل
ویمكن قیاس تكلفتھ بصورة موثوقة. یتم إلغاء تحقیق القیمة الدفتریة للمكون المستبدل. یتم تحقیق تكالیف الخدمة الیومیة 

.للعقارات واآلالت والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدھا

ھالكستاإل
معدات ناقصا قیمھا الباقیة المقدرة باستخدام طریقة القسط واآلالت والالعقاراتھالك لشطب تكلفة بنود ستیتم احتساب اإل

الثابت على مدى عمرھا اإلنتاجي المقدر ویتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة.

المقارنة على النحو التالي:وسنةالحالیة للسنةاألعمار اإلنتاجیة المقدرة للعقارات واآلالت والمعدات 
٢٠١٩٢٠١٨

سنة٣٠سنة٣٠محطات اإلنتاج
سنوات٧-٣سنوات٧-٣األثاث والتركیبات والمعدات المكتبیة

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

عاد یاألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ،ال یتم احتساب استھالك على األراضي واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ. بمجرد اكتمال 
. األراضيتصنیفھا إلى الفئة الصحیحة من العقارات واآلالت والمعدات وإھالكھا وفقا لذلك. ال یتم احتساب استھالك على 

بما یكون تقبلي، حس ویتھا بأثر مس تتم مراجعة طرق اإلھالك والقیم الباقیة واألعمار اإلنتاجیة في تاریخ كل تقریر وتس
مالئما.

(أي في التاریخ الذي یحصل فیھ المستفید على السیطرة) اواآلالت والمعدات عند استبعادھعقاراتتحقیق بنود الیتم إلغاء 
تخدامھ تقبلیة من اس ادیة مس تبعادھااأو في حالة عدم توقع منافع اقتص تبعاد أو اس ائر اس بنود . یتم تحدید أرباح وخس

تبعادھا مع قیمھاالعقارات الت اس لة واآلالت والمعدات بمقارنة متحص الربح أو ویتم إدراجھا في بیانالدفتریة ذات الص
.الموحدالخسارة
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الموجودات غیر الملموسة 

والقیاسالتحقیق
اقتنتھا المجموعة ولھا عمرالتي ) PWPA(الكھرباء والمیاهعلى اتفاقیات شراء التي تشتمل الموجودات غیر الملموسة 

.وجدت، إن یتم قیاسھا بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأیة خسائر تراكمیة النخفاض القیمةإنتاجي محدد 

الالحقةالمصروفات
تتعلق الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في الموجود المحدد الذي المصروفاتتتم رسملة 

في الشھرة والعالمات التجاریة بما في ذلك المصروفات المتكبدة علىاألخرى، لمصروفاتام االعتراف بجمیع یت. بھ
الربح أو الخسارة عند تكبدھا.في ،داخلیاً المطورةاألخرى 

اإلطفاء
یحتسب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غیر الملموسة ناقصا قیمھا الباقیة المقدرة باستخدام طریقة القسط الثابت على 

.الموحدأعمارھا اإلنتاجیة المقدرة ویتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارةمدى

سنة.٢٥ھو للحقوق التعاقدیة بموجب اتفاقیة شراء الكھرباء والمیاه العمر اإلنتاجي المقدر إن 

مالئما.حسبما یكون، اوتعدیلھطرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم الباقیة تتم مراجعتھا في تاریخ كل تقریر 

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

ودات (ویحتسب باعتباره الفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة الدفتریة لألصل) في بیان ناتجة عن استبعاد الموج
الربح أو الخسارة الموحد.

المخزون
یتكون المخزون من قطع الغیار والمواد الكیمیائیة والمواد االستھالكیة، ویتم قیاسھا بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق، 

كلفة المخزون إلى طریقة المتوسط المرجح، وتشمل النفقات المتكبدة للحصول على المخزون والتكالیف أیھما أقل. تستند ت
األخرى المتكبدة لوصول البضاعة إلى موقعھا وحالتھا الحالیة. تمثل صافي القیمة الممكن تحقیقھا سعر البیع المقدر في 

م البیع. سیاق األعمال االعتیادیة والتكالیف المقدرة الالزمة إلتما

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
في تاریخ كل تقریر تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على 

م فحص الشھرة انخفاض قیمتھا. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر عندھا یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. یت
سنویا لتبیان انخفاض القیمة.

ألغراض فحص انخفاض القیمة، یتم تجمیع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدیة داخلة من 
االستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة للوحدات المنتجة للنقد األخرى. الشھرة

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

البیع، أیھما القیمة القابلة لالسترداد للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد ھي قیمتھ عند االستخدام وقیمتھ العادلة ناقصا تكالیف 
أعلى. تستند القیمة عند االستخدام إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم 
لما قبل الضریبة الذي یعكس التقییمات السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لذلك الموجود أو الوحدة 

نقد.المنتجة لل
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تتمة-انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
یتم االعتراف بخسارة انخفاض القیمة في الحالة التي تزید فیھا القیمة الدفتریة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد عن قیمتھ 

القابلة لالسترداد.

في القیمة في الربح أو الخسارة. یتم تخصیصھا أوال لتخفیض القیمة الدفتریة ألیة شھرة یتم االعتراف بخسائر االنخفاض
مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفیض المبالغ الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد وذلك على 

أساس النسبة والتناسب.

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

اإلستھالك واإلطفاء، لو لم یتم االعتراف بخسارة انخفاض في القیمة. 

رعقود اإلیجا

٢٠١٩ینایر ١السیاسات المحاسبیة المطبقة اعتبارا من 
تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد یمثل عقد إیجار أو یتضمن ترتیبات إیجار، بمعنى إذا كان العقد یمنح الحق في 

السیطرة على األصل المحدد لفترة من الوقت في مقابل المبالغ المدفوعة فیھ. 

المجموعة كمستأجر
تطبق المجموعة نھجًا وحیدًا لتحقیق وقیاس جمیع عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل. تقوم المجموعة 

.بتحقیق التزامات اإلیجار لسداد مدفوعات اإلیجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات األساسیة

موجودات حق االستخدام
حقیق موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توافر األصل األساسي لالستخدام). تقوم المجموعة بت

یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة مطروًحا منھا أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة واالستھالك. تشتمل 
درجة. تكلفة موجودات حق االستخدام على مقدار مطلوبات اإلیجار الم

یتم استھالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار أو العمر اإلنتاجي المقدر 
:للموجودات، أیھما أقرب، كالتالي

سنة ١١موجودات حق االستخدام 

ض في قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیرات في تتم مراجعة القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام لتحدید مدى االنخفا
الظروف إلى عدم امكانیة استرداد القیمة الدفتریة. في حالة وجود مؤشر كھذا وعندما تتجاوز القیمة الدفتریة القیمة المقدرة 

تكالیف البیع أو قیمتھا في القابلة لالسترداد یتم تخفیض الموجودات إلى قیمتھا القابلة لالسترداد، وھي قیمتھا العادلة ناقصاً 
.حال االستخدام، أیھما أعلى

مطلوبات اإلیجار
في تاریخ بدایة عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتعین 

جار تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي إجراؤھا على مدى عقد اإلیجار. عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلی
في تاریخ بدایة عقد اإلیجار إذا كان سعر الفائدة المدرج في عقد اإلیجار ال یمكن تحدیده بسھولة. بعد تاریخ بدایة عقد 

باإلضافة إلى اإلیجار، یتم زیادة مبلغ مطلوبات اإلیجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفیض مدفوعات اإلیجار التي تم القیام بھا.
ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات 

اإلیجار أو تغییر في تقییم خیار شراء األصل األساسي. 
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تتمة-عقود اإلیجار
تتمة-٢٠١٩ینایر ١المحاسبیة المطبقة اعتبارا من السیاسات

عقود اإلیجار قصیرة األجل
تطبق المجموعة إعفاء تحقیق عقود اإلیجار قصیرة االجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل (أي عقود اإلیجار التي تبلغ 

یضًا بتطبیق اإلعفاء على تحقیق عقود شھًرا أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على خیار شراء). كما تقوم أ١٢مدتھا 
إیجار الموجودات ضئیلة القیمة على عقود اإلیجار التي تعتبر ضئیلة القیمة. یتم إدراج مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار 

قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات ضئیلة القیمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. 

وعة كمؤجرالمجم
حددت المجموعة أن إحدى اتفاقیات شراء الكھرباء والمیاه المبرمة مع كھرماء تحتوي على ترتیبات إیجار. وبناًء على 

ذلك، قامت المجموعة باحتساب تكلفة المحطة كذمم تأجیر تمویلي مدینة. 

جودات إلى حد كبیر یتم تصنیفھا كعقود اإلیجارات التي تقوم المجموعة بموجبھا بتحویل جمیع مخاطر ومنافع ملكیة المو
تأجیر تمویلي ویتم عرضھا كذمم مدینة بمبلغ یعادل صافي االستثمار في عقد اإلیجار، وھو إجمالي االستثمار في عقد 
اإلیجار مخصوًما بسعر الفائدة الوارد في عقد اإلیجار. تدرج اإلیرادات من اإلیجارات التمویلیة الذي تكون فیھا المجموعة 
طرفًا مؤجرًا استنادا إلى النمط الذي یعكس معدل العائد الدوري الثابت على صافي استثمار المجموعة في عقد اإلیجار 

التمویلي.

٢٠١٨دیسمبر ٣١حتى السیاسات المحاسبیة المطبقة 

الذمم المدینة من اإلیجارات التمویلیة
قررتتحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على إیجار" "ییر الدولیةلجنة تفسیر المعاالصادر عن٤تطبیق التفسیر رقم عند

وبناء على ذلك قامت الشركة ،إیجارتتضمنأن اتفاقیتھا مع كھرماء لتوفیر الطاقة إحدى الشركات التابعة للمجموعة
"اإلیجارات".١٧ذمم إیجار تمویلي مدینة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم اعلى أنھحطةبالمحاسبة عن تكلفة الم

المبدئيالتحقیق
قامت المجموعة بعرض المحطة المحتفظ بھا بموجب إیجار تمویلي في بیان المركز المالي على أنھا "ذمم إیجار تمویلي 

القیمة الحالیة للحد األدنى من مدفوعات اإلیجار التي ستدفعھا أو مدینة" وذلك بمبلغ یعادل قیمتھا العادلة (تكلفة اإلنشاء) 
.، أیھما أقلسنة التفاقیة شراء الكھرباء والماء٢٥كھرماء للشركة على مدى 

القیاس الالحق
سنة) على ٢٥تھدف المجموعة إلى تخصیص مدفوعات اإلیجار من جانب كھرماء للمجموعة على مدى فترة اإلیجار (

وریا ثابتا على استثمار المجموعة في أساس منتظم ومعقول. یستند تخصیص ھذه اإلیرادات إلى النمط الذي یعكس عائدا د
اإلیجار التمویلي. مدفوعات اإلیجار المتعلقة بالسنة یتم تطبیقھا في مقابل االستثمار اإلجمالي في اإلیجار لتخفیض كل من 

المبلغ األصلي وإیرادات التمویل غیر المكتسبة. 

اإلیجارات التشغیلیة (المجموعة كمستأجر)
ھا االحتفاظ بجزء كبیر من مخاطر ومنافع الملكیة من جانب المؤجر یتم تصنیفھا كإیجارات تشغیلیة. اإلیجارات التي یتم فی

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

لمجموعة كمؤجر)اإلیجارات التشغیلیة (ا
اإلیجارات التي یحتفظ فیھا المؤجر بجزء كبیر من مخاطر ومنافع الملكیة یتم تصنیفھا كإیجارات تشغیلیة. إیرادات السعة 
الناشئة یتم احتسابھا على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار وتدرج تحت اإلیرادات في بیان الربح أو الخسارة 

ا التشغیلیة.الموحد نظراً لطبیعتھ
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الموجودات المالیة

التصنیف(1)

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

: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 المبلغ -

.)SPPIالمستحق. (معیار األساسي 

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

كان یتم االحتفاظ بھذه الموجودات النقدیة الناشئة عن بیع األصول. في حال عدم تطبیق أي من ھذین الغرضین (مثًال إذا 
بغرض المتاجرة)، یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة. العوامل التي تأخذھا المجموعة في االعتبار حول كیفیة تحصیل التدفقات النقدیة لھذه الموجودات، 

تقییم أداء األصل وتقدیم التقاریر حولھ إلى موظفي اإلدارة الرئیسیین، وكیف یتم تقییم المخاطر وإدارتھا وكیف یتم وكیفیة
المدیرین. مكافأة

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

) عند إجراء ھذا التقییم، تقوم المجموعة باألخذ في االعتبار ما إذا SPPIللمبلغ األساسي والفائدة (الربح) فقط" (فحص 
رتیبات اإلقراض األساسیة، أي أن الفائدة تشمل فقط مقابل القیمة الزمنیة للنقود كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة متوافقة مع ت

ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسیة األخرى وھامش الربح الذي یتماشى مع ترتیب اإلقراض األساسي. عندما 
إلقراض األساسیة، یتم تصنیف تقدم المصطلحات التعاقدیة التعرض للمخاطر أو التقلبات التي ال تتسق مع ترتیبات ا

.الموجودات المالیة ذات الصلة وقیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القیاس(2)
أدوات الدین

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

تحصیلغرض لبھالموجودات المالیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال بھدف االحتفاظ تمثل اأدوات الدین بالتكلفة المطفأة
إدراج الربح أو الخسارة التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تستوفي معیار "مدفوعات أصل الدین والفائدة (الربح) فقط". یتم

عندما یتم استبعاد األصل أو الربح أو الخسارةالناتجة عن أداة الدین والتي یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة في بیان 
انخفاض قیمتھ. تدرج إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة في إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الفائدة (الربح) 

فعلي. ال

تقوم المجموعة بإعادة تصنیف أدوات الدین فقط عندما یتغیر نموذج أعمالھا إلدارة تلك الموجودات. تتم إعادة التصنیف 
.فترة تقریر تلي التغییر. ومن المتوقع أن تكون ھذه التغییرات نادرة للغایةفي أول
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تتمة-ة الموجودات المالی

تتمة-القیاس(2)

أدوات حقوق الملكیة
عند التحقیق المبدئي، تختار المجموعة تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة كأدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من 

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

أبدًا إلى الربح. یتم إدراج توزیعات األرباح في الربح تبویبھااألرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكیة ھذه ال یتم إعادة 
كاسترداد جزء الحق في استالمھا، إال عندما تستفید المجموعة من ھذه العائداتثبوتأو الخسارة كإیرادات أخرى عند 

من تكلفة األداة، وفي ھذه الحالة، یتم تسجیل ھذه األرباح في اإلیرادات الشاملة األخرى. أدوات حقوق الملكیة بالقیمة 
.ال تخضع لتقییم االنخفاض في القیمةاإلیرادات الشاملة األخرىالعادلة من خالل 

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

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

طرف ثالث بموجب ترتیبات للتمریر، و (أ) إما أن تكون قد قامت فعلیاً بتحویل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو 
.(ب) لم تقم فعلیاً بتحویل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بھا ولكنھا حولت السیطرة على الموجودات

تدفقات نقدیة من موجودات أو دخلت في ترتیبات تمریر ولم تحول أو في حال قیام المجموعة بتحویل حقوقھا في استالم 
تحتفظ فعلیًا بجمیع مخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السیطرة على الموجودات، یتم إدراج الموجودات بقدر ارتباط 

موجود المحول وااللتزام المجموعة بالموجودات. وفي ھذه الحالة تقوم المجموعة أیضا بإدراج مطلوبات مقابلة. یتم قیاس ال
المرتبط بھ على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بھا المجموعة.

االرتباط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة یتم قیاسھ بالقیمة الدفتریة األصلیة للموجودات وأقصى 
أقل.مبلغ یمكن أن تتوقع المجموعة أن یطلب منھا سداده، أیھما

) انخفاض قیمة الموجودات المالیة ٤(
تدرج المجموعة مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكافة أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل 

للعقد وجمیع الربح أو الخسارة. تستند الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفًقا
التدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا، ویتم خصمھا بسعر تقریبي لسعر الفائدة الفعلي األصلي. تتضمن التدفقات 
النقدیة المتوقعة التدفقات النقدیة من بیع الضمانات المحتفظ بھا أو غیرھا من التعزیزات االئتمانیة التي تعتبر جزًءا ال 

التعاقدیة. یتجزأ من الشروط
یتم تحقیق الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مرحلتین: بالنسبة للتعرضات لمخاطر االئتمان التي لم تظھر فیھا زیادة جوھریة 
في المخاطر االئتمانیة منذ التحقیق المبدئي یتم أخذ مخصصات للخسائر االئتمانیة التي تنشأ من أحداث عدم االنتظام التي 

شھرًا). بالنسبة للتعرضات ١٢خالل األشھر االثني عشر التالیة (الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة قد تكون محتملة
االئتمانیة التي تظھر فیھا زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة منذ التحقیق المبدئي، فإنھ یجب تسجیل مخصص للخسائر 

ض النظر عن توقیت حدوث عدم االنتظام (الخسائر االئتمانیة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغ
المتوقعة لكامل العمر). 
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تتمة-الموجودات المالیة 

تتمة-) انخفاض قیمة الموجودات المالیة ٤(

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

بوضع خسارة على أساس الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكامل العمر في تاریخ كل تقریر للمركز المالي. قامت المجموعة
مصفوفة للمخصصات استنادا إلى خبرتھا التاریخیة بخسائر االئتمان، ویتم تعدیلھا وفقًا للعوامل المستقبلیة المتعلقة 

بالمدینین والبیئة االقتصادیة. 

المطلوبات المالیة
) التحقیق المبدئي والقیاس١(

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

تدرج جمیع المطلوبات المالیة مبدئیًا بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض والتسھیالت والذمم الدائنة بعد خصم 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)
حقق المبدئي، تقاس القروض والسلف التي تحمل فوائد بالتكلفة المطفأة تعد ھذه أكثر الفئات مالءمة للمجموعة. بعد الت

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

الشراء والرسوم أو التكالیف التي تعتبر جزء من سعر الفائدة الفعلي. یتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل 
في بیان الربح أو الخسارة. قد یتم تصنیف المطلوبات المالیة للمجموعة وغیرھا من الذمم الدائنة والقروض والسلف 

ریف المستحقة والذمم الدائنة األخرى ضمن ھذه الفئة. والمصا
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تتمة-المطلوبات المالیة 

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

یة بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوھریًا أو أن یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیة جوھریًا، حال
یعامل ھذا االستبدال أو التعدیل كإلغاء لتحقیق المطلوبات الحالیة وتحقیق للمطلوبات جدیدة. یتم تحقیق الفرق في القیمة 

.الدفتریة في بیان الربح أو الخسارة

ألدوات المالیةمقاصة ا
یتم إجراء مقاصة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد فقط إذا كان 
ھنـالك حق قانون ساري المفعول لتسویة المبالغ المحققة وأنھ تتوفر الرغبة في التسویة على أساس الصافي، أو أن تحقق 

.لوبات في نفس الوقتالموجودات وتسدد المط

األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط

بأدوات مالیة للتحوط عن مخاطر معدالت الفائدة لدیھا. المجموعةتحتفظ 

لمعاملة في الربح أو الخسارة بامباشرة متعلقةویتم االعتراف بأیة تكالیف ،بالقیمة العادلةمبدئیا یتم االعتراف بالمشتقات 
تخصیص المشتقة كأداة تحوط للتدفق النقدي، عندما یتم.تقاس المشتقات بالقیمة العادلة،المبدئيالتحقیقوبعدعند تكبدھا. 

ویتم تجمیعھ في اإلیرادات الشاملة األخرىفي لألداء المشتقةیتم االعتراف بالجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة 
یتم االعتراف بھ مباشرة في الربح أو لألداء المشتقة ات في القیمة العادلة مخصص التحوط. أي جزء غیر فعال من التغیر

الخسارة. 

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

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

نھ تتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة.المتوقعة عندھا فإ

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

قانون العمل  لعقود العمل وتقوم المجموعة بتكوین مخصص لمكافآت نھایة الخدمة فیما یتعلق بموظفیھا األجانب وفقاً 
خر راتب للموظف وطول فترة خدمتھ بشرط إكمال حد أدنى من الخدمة، القطري. یستند االستحقاق لھذه المكافآت إلى آ

وھي تستحق الدفع للموظفین عند إنھاء خدماتھم. تستحق التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة خدمة الموظف.

ة مئویة من رواتب الموظفین بالنسبة لموظفیھا القطریین، تقوم المجموعة بدفع اشتراكات لھیئة قطر للتقاعد والمعاشات كنسب
ووفقا لمتطلبات القوانین المحلیة ذات الصلة بالتقاعد والمعاشات. حصة المجموعة من االشتراكات في ھذه البرامج یتم 

باإلضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا تحمیلھا في الربح أو الخسارة في السنة المتعلقة بھا. 
ذات الصلة. یكون استحقاق ھذه المكافآت بناء على أخر والتوجیھاتفقا لمتطلبات القوانین المحلیة المعمول بھا القطریین و

عاماً من الخدمة وانتھاء خدمات الموظف. یتم تحمیل التكالیف المتوقعة ٢٠راتب للموظف وطول مدة الخدمة، شریطة إتمام 
ل عام بعد إتمام ھذه الفترة.عام من الخدمة لك٢٠لھذه المكافآت عند إتمام 
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المخصصات 

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

اإلیرادات تحقیق 

مجموعة إیرادات العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات وفقًا لما ھو محدد في المعیار تدرج ال
: ١٥الدولي للتقاریر المالیة 

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

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

تقدیم البضاعة أو أداء : تحدید سعر المعاملة: سعر الصفقة ھو المبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقھ مقابل ٣الخطوة §
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 التزام ٤الخطوة §
التزام باألداء بمبلغ محدد للمقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقھ باألداء، تقوم المجموعة بتخصیص سعر المعاملة لكل

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

بلغ مستحق الدفع للعمیل تدرج المجموعة مبلغ سعر المعاملة الذي تم تخصیصھ لھذا االلتزام باألداء كإیراد. یتم تحقیق الم
كخصم من سعر المعاملة وبالتالي من اإلیرادات، ما لم تكن الدفعة مستحقة للعمیل في مقابل بضاعة أو خدمة متمیزة یقدمھا 

العمیل إلى المجموعة. 

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

استالم العمیل واستفادتھ في نفس الوقت من المنافع المقدمة من المجموعة في خالل قیام المجموعة بتنفیذھا؛ أو §
قیام أداء المجموعة بإنشاء أو تحسین أصل یسیطر علیھ العمیل في وقت إنشاء األصل أو تحسینھ؛ أو§
ون للمؤسسة حق واجب النفاذ للدفع عن التزامات عدم قیام أداء المجموعة بإنشاء أصل ذو استخدام بدیل للمجموعة ویك§

األداء المكتملة حتى تاریخھ. 
بالنسبة اللتزامات األداء التي ال یتم فیھا استیفاء أحد الشروط المذكورة أعاله، یتم االعتراف باإلیرادات في الوقت الذي یتم 

فیھ الوفاء بالتزام األداء. 
رباء في الوقت الذي یتم فیھ تحویل السیطرة على البضاعة والخدمات إلى العمیل، ویكون یتم تحقیق إیرادات بیع المیاه والكھ

الخدمات. تدرج المجموعة إیرادات رسوم اإلنتاج على أساس إمدادات الكھرباء أداء ذلك بشكل عام عند تسلیم البضاعة و
ھا إلى نقاط استقبال كھرماء، تتولى مؤسسة والمیاه على أساس شھري. وبمجرد وصول الكھرباء والمیاه إلى كھرماء وإرسال

كھرماء السیطرة على المنتجات.

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

األرباح توزیعاتداتإیرا

من االستثمارات عند استحقاق المساھم الستالم المدفوعات.توزیعات األرباحیتم االعتراف بإیرادات 



ش.م.ع.ق.القطریةالكھرباء والماءشركة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٣٤

تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٥

تتمة-تحقیق اإلیرادات

إیرادات الفائدة
األصلي القائم وبمعدل الفائدة الفعلي المطبق وھو معدل تستحق إیرادات الفوائد على األساس الزمني بالرجوع إلى المبلغ

المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة من خالل العمر اإلنتاجي المقدر للموجود المالي إلى صافي تماماً الفائدة الذي یخصم 
المبدئي.التحقیقالقیمة الدفتریة لذلك الموجود عند 

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

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

مساھمي الشركةإلىاألرباح اتتوزیع
مساھمي الشركة كمطلوب في البیانات المالیة الموحدة للشركة في السنة التي یتم فیھا إلىاألرباح اتیتم االعتراف بتوزیع

توزیعات األرباح من قبل مساھمي الشركة.الموافقة على

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

الشركة مقابل مبالغ رمزیة.

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

في تاریخ القیاس. 

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

الموجودات متداولة عندما:
، أو العادیةیتوقع أن تتحقق أو یقصد أن یتم بیعھا أو استھالكھا في دورة التشغیل·
، أومحتفظ بھا أساساً لغرض المتاجرة·
یتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شھرا بعد فترة التقریر، أو ·
تكون نقد أو ما في حكمھ ، مالم یحظر أن یتم تبادلھا أو استخدامھا لتسویة مطلوبات لمدة أقلھا اثني عشر شھرا بعد ·

فترة التقریر.
متداولة. جمیع الموجودات األخرى تصنف غیر

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

تصنف المجموعة جمیع المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.



ق.ع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٣٥

وآالت ومعداتعقارات٦

إنتاج (أ)محطاتأراضي

أثاث 
وتجھیزات 
ومعدات 

سیاراتمكتبیة

تكالیف 
الفحص

(ب)"ج" 
قطع غیار 
رأسمالیة

أعمال رأسمالیة
لياإلجماقید 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
٢٠١٩١٧٤٫٩٠١١٠٫٦٦٩٫٤٥٧٣٥٫٣١٦٦٫٥٦٥٢٠٥٫٤٩٣٥٠٫٤٨٧٩٦٫٨٧٢١١٫٢٣٩٫٠٩١ینایر ١في 

٩٨٫٠٣١٩٩٫٣٩٩--٢٤١٩١٢٢١٥-إضافات
-)٣٨٫٥٩٧(-٣٨٫٥٩٧----إعادة تصنیف

)٦٩٫٠٩٣(--)٦٨٫٩٧٨(-)١١٥(--استبعادات
٢٠١٩١٧٤٫٩٠١١٠٫٦٦٩٫٦٩٨٣٦٫١١٣٦٫٧٨٠١٧٥٫١١٢٥٠٫٤٨٧١٥٦٫٣٠٦١١٫٢٦٩٫٣٩٧دیسمبر ٣١في 

ھالك المتراكماالست
٥٫٤٨٨٫٨٢٣-٥٫٢٨٨٫٨٣٤٣٢٫٧٤٦٤٫٧٢٥١٣٠٫٦٧٤٣١٫٨٤٤-٢٠١٩ینایر ١في 

٢٧٦٫٦٢٠-٢٣٦٫٥٧٢١٫١٣٨٨٤٤٣٥٫٠١٩٣٫٠٤٧-اإلستھالك 
)٦٩٫٠٩٣(--)٦٨٫٩٧٨(-)١١٥(--إستبعادات 

٥٫٦٩٦٫٣٥٠-٥٫٥٢٥٫٤٠٦٣٣٫٧٦٩٥٫٥٦٩٩٦٫٧١٥٣٤٫٨٩١-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٩١٧٤٫٩٠١٥٫١٤٤٫٢٩٢٢٫٣٤٤١٫٢١١٧٨٫٣٩٧١٥٫٥٩٦١٥٦٫٣٠٦٥٫٥٧٣٫٠٤٧دیسمبر ٣١في 



ق.ع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٣٦

تتمة-وآالت ومعدات تاعقار٦

محطات إنتاج (أ)أراضي

أثاث 
وتجھیزات 
ومعدات 

سیاراتمكتبیة

تكالیف 
الفحص

(ب)"ج" 
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
١٧٤٫٩٠١------١٧٤٫٩٠١تحویل استثمارات عقاریة 

)٥٨٢٫٧٨٣(--)١٤٤٫٨١٨()١٫٠٣٨(-)٤٣٦٫٩٢٧(-استبعادات
٢٠١٨١٧٤٫٩٠١١٠٫٦٦٩٫٤٥٧٣٥٫٣١٦٦٫٥٦٥٢٠٥٫٤٩٣٥٠٫٤٨٧٩٦٫٨٧٢١١٫٢٣٩٫٠٩١دیسمبر ٣١في 

االستھالك المتراكم
٥٫٧٩٢٫٠٦٧-٥٫٤٨٩٫١٤٨٣١٫٥٧٣٤٫٩٢٩٢٣٧٫٩٨٦٢٨٫٤٣١-٢٠١٨ینایر ١في 
٢٧٩٫٥٢٥-٢٣٦٫٦١٣١٫١٧٣٨٢٠٣٧٫٥٠٦٣٫٤١٣-ستھالك اإل

)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 



.قع.ش.م.ھرباء والماء القطریة شركة الك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٣٧

تتمة–وآالت ومعدات عقارات٦

اإلنتاجمحطات)أ(
٥سنة اعتبارًا من ٥٠ف ب) مؤجرة للشركة من قبل الحكومة بدون مقابل لمدة ااألرض التي تقع علیھا محطة (ر

.٢٠٠١لسنة ٢٤موجب المرسوم األمیري رقم وذلك ب١٩٩٠یولیو 

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

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

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

ف تحت تكالیف الفحص "ج".التكالی

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

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٢٧٤٫٨٥٤٢٧٧٫٨٢٥)٢٧تكالیف المبیعات (إیضاح رقم 
١٫٧٦٦١٫٧٠٠)٢٩مصروفات عمومیة وإداریة (إیضاح رقم 

٢٧٦٫٦٢٠٢٧٩٫٥٢٥

موجودات حق االستخدام ومطلوبات االیجار٧

موجودات حق االستخدام
٢٠١٩

ألف لایر قطري

٢٤٬٨٤١ینایر١الرصید كما في 
)٢٬٢٥٧()٢٩(إیضاح استھالك

٢٢٬٥٨٤دیسمبر٣١الرصید كما في 

مطلوبات االیجار 
٢٠١٩

قطريألف لایر 

٢٤٬٨٤١ینایر١الرصید كما في 
١٬٣٥٦الفائدة المتراكمة

(٢٬٢٣١)مدفوعات االیجار

٢٣٬٩٦٦دیسمبر٣١الرصید كما في 



.قع.ش.م.ھرباء والماء القطریة شركة الك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٣٨

تتمة-موجودات حق االستخدام ومطلوبات االیجار٧

كالتالي: دیسمبر ٣١اإلیجار في بیان المركز المالي الموحد كما في تعرض مطلوبات 
٢٠١٩

ألف لایر قطري
٢٣٬٠٠٨غیر متداول

٩٥٨متداول

٢٣٬٩٦٦دیسمبر٣١الرصید كما في 

المبالغ المسجلة في الربح أو الخسارة كالتالي: 
٢٠١٩

ألف لایر قطري
٢٬٢٥٧استھالك موجودات حق االستخدام 

١٬٣٥٦الفائدة على مطلوبات اإلیجار

٣٬٦١٣

الموجودات غیر الملموسة والشھرة٨
:قامت المجموعة بتحدید وتسجیل الموجودات غیر الملموسة التالیة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة كالتالي

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٥٩٫٧٠٢٦٥٫٦٧٢)١موجودات غیر ملموسة (
٣٠٫٨١٣٣٠٫٨١٣)٢شھرة (

٩٠٫٥١٥٩٦٫٤٨٥اإلجمالي

الموجودات غیر الملموسة)١(
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري
التكلفة:

١١٣٫٤٣٠١١٣٫٤٣٠دیسمبر ٣١في 
اإلطفاء:

٤٧٫٧٥٨٤١٫٧٨٨ینایر١في 
٥٫٩٧٠٥٫٩٧٠)٢٩إطفاء (إیضاح 

٥٣٫٧٢٨٤٧٫٧٥٨دیسمبر ٣١في 
صافي القیمة الدفتریة:

٥٩٫٧٠٢٦٥٫٦٧٢دیسمبر٣١في 

بین شركة رأس لفان للطاقة إبرامھاوالماء التي تم الكھرباءیمثل ھذا المبلغ الحقوق التعاقدیة بموجب اتفاقیة شراء 
من قبل الشركة التابعة إلى ةوالمیاه المحالق.، وھي شركة تابعة للشركة، وكھرماء بغرض إمداد الكھرباء ع.ش.م.

سنة.٢٥كھرماء لمدة 

الشھرة)٢(
٪ من المساھمة اإلضافیة في شركة راس لفان للطاقة٥٥نشأت الشھرة عن االستحواذ المرحلي من قبل الشركة لنسبة 

ذ تاریخ ھذه . لم یتم تسجیل أي مخصص النخفاض قیمة الشھرة من٢٠١٠أكتوبر ٢٠بتاریخ ق.ع.ش.م.المحدودة
: ٢٠١٨ملیون لایر قطري (١٫٤٢٤ق. قد ساھمت بمبلغ ع.ش.م.المحدودةالمعاملة ألن شركة راس لفان للطاقة

ملیون لایر قطري) في ربح المجموعة منذ تاریخ ذلك االستحواذ. ١٫٢٩٠



.قع.ش.م.ھرباء والماء القطریة شركة الك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٣٩

ةع المشتركیرااالستثمارات في المش٩

مشتركة:لدى المجموعة االستثمارات التالیة في المشاریع ال

٢٠١٩٢٠١٨

بلد التأسیس
٪نسبة الملكیة

ألف لایر قطريألف لایر قطري٢٠١٨/ ٢٠١٩

٢٫٩١٧٫٦٢٧٢٫٧٤٢٫٠١٢٪٦٠قطرق.ع.شركة نبراس للطاقة ش.م.
١٫١٣٦٫٧٧٨١٫٢٧١٫٣٦٢٪٦٠قطر))٢و ١ق. (إیضاح (ع.أم الحول للطاقة ش.م.

٤٣١٫٠٨٧٣٨١٫٦٧٩٪٥٥قطرق.ع.شركة قطر للطاقة ش.م.
٥١٫٤٦٢٢٣١٫٧٥٨٪٤٥قطر)٤(إیضاح ق. ع.شركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.

٨٫٣٩٨٨٨٫٦١٨٪٤٠قطرق. ع.ش.م.المحدودةشركة مسیعید للطاقة
٢٫١٨٧-٪٦٠قطرق.ع.ش.م.سراج للطاقة 

٤٫٥٤٥٫٣٥٢٤٫٧١٧٫٦١٦

:اتإیضاح

، ٢٠١٨عام ق. تعمل بكامل طاقتھا. وخالل ع.شركة أم الحول للطاقة ش.م.أصبحت، ٢٠١٨خالل شھر یونیو )١(
ألف لایر قطري وفقاً التفاقیة المشروع المشترك. لم تؤثر ٩١٩٬٢١٨قدمت المجموعة مساھمة رأسمالیة بمبلغ 

، قدمت المجموعة ُسلف نقدیة إلى ٢٠١٩في عام تلك المساھمة على حصة المجموعة في المشروع المشترك. 
. تم تسجیل ذلك في ھذه البیانات المالیة لایر قطري١٤٣٫٦٨٧بمبلغ لمساھمینالشركة بموجب اتفاقیة سلف ا

٪ سنویا.٠٫٤٦الموحدة كقرض مدین من مشروع مشترك. یحمل القرض فائدة بسعر اللیبور مضافا إلیھ 

٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في ش.م.ع.ق. بشكل جوھري زادت الحصة في أرباح شركة أم الحول للطاقة) ٢(
ملیون لایر قطري) المدرج كإیراد، ٣٢٠ملیون دوالر أمریكي (٨٧٫٨نتیجة لھامش التشغیل المؤجل البالغ 

وذلك بعد تلقي تأكید من كھرماء بعدم وجود مطلوبات تجاریة أو مالیة قائمة بین كھرماء وشركة أم الحول للطاقة 
الموافقات الضروریة األخرى ذات الصلة. ش.م.ع.ق. وبعد الحصول على 

إن ھامش التشغیل الذي نشأ خالل فترة التولید المؤقتة وحتى تاریخ قبول القرض أو تاریخ التشغیل التجاري لم 
یكن مطلوًبا لتمویل تكالیف المشروع، وقد تم تأجیلھ بناء على اتفاقیة شراء الكھرباء والمیاه المبرمة مع كھرماء 

ات السابقة. خالل السنو

("قانون الضرائب الجدید") ٢٠١٨لعام ٢٤، أصدرت دولة قطر قانون ضریبة الدخل رقم ٢٠١٩ینایر ١٧في ) ٣(
دیسمبر ١٣نشره في الجریدة الرسمیة. یسري قانون الضرائب الجدید للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد وتم

) من ١٢(٢. وتنص المادة ٢٠١٩الجدید في دیسمبر . تم إصدار الالئحة التنفیذیة لقانون الضرائب ٢٠١٨
) من القانون، فإن اإلعفاء المشار إلیھ فیما یتعلق بحصة ١٣(٤الالئحة التنفیذیة على أنھ ألغراض المادة 

المستثمر غیر القطري ال ینطبق على حصصھ في أرباح الشركات المملوكة لشركات مدرجة (أي یتم تداول 
سمیة بالدولة). ویعني ذلك أن حصة الملكیة الفعلیة غیر القطریة لشركة الكھرباء والماء أسھمھا في البورصة الر

القطریة ش.م.ع.ق. في المشاریع المشتركة والشركات التابعة سوف تكون خاضعة للضریبة. 

لھیئة ، أبرمت شركة الكھرباء والماء القطریة ش.م.ع.ق. وقطر للبترول ووزارة المالیة وا٢٠٢٠فبرایر ٢وفي 
العامة للضرائب اتفاقًا في صیغة مذكرة تفاھم (یشار إلیھا فیما یلي باسم "مذكرة التفاھم") تقضي بأن تتحمل 

في المشاریع المشتركة المملوكة لبعض الشركات المدرجة (بما الحصةوزارة المالیة أعباء ضریبة الدخل عن 
، لم یكن لتطبیق متطلبات قانون ضریبة الدخل أعاله ش.م.ع.ق.). وعلیھفي ذلك شركة الكھرباء والماء القطریة

. ٢٠١٩دیسمبر ٣١أي تأثیر مادي على البیانات المالیة للمجموعة للسنة المنتھیة في 



.قع.ش.م.ھرباء والماء القطریة شركة الك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٤٠

تتمة-االستثمارات في المشاریع المشتركة٩

شركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ق. -الربط الضریبي ) ٤(

٢٠١٨إلى ٢٠١٠لضرائب إخطار ربط الضریبة للسنوات من ، أصدرت الھیئة العامة ل٢٠١٩أغسطس ٢٩في 
ملیون دوالر أمریكي (حوالي ٨٥مطالبة شركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ق. بسداد ضرائب إضافیة بمبلغ 

ملیون لایر قطري). ٩٨٫٤ملیون دوالر أمریكي (٢٧ملیون لایر قطري)، ویتضمن ذلك جزاءات بمبلغ ٣١٠
. ٢٠١٧وحتى مارس ٢٠١١إعفاء ضریبي مؤقت عن الفترة ما بین أبریل كانت الشركة قد حصلت على 

ومن جانبھا قامت شركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ق. بالرد بكتاب تفصیلي إلى الھیئة العامة للضرائب بتاریخ 
، حسب متطلبات قانون الضرائب، ورفضت فیھ مبلغ المطالبة المفروض من قبل الھیئة ٢٠١٩سبتمبر ٢٦

للضرائب، إال أن الھیئة لم ترد على خطاب الشركة في حینھ. والحقاً تقدمت شركة رأس قرطاس للطاقةالعامة 
ش.م.ق. باعتراض إلى لجنة التظلم الضریبي، بموجب أحكام القانون، والیزال ھذا االعتراض قید النظر من 

ملیون ٨٥صص للضریبة بمبلغ جانب اللجنة. ومع ذلك فإنھ في ضوء الربط الضریبي الوارد، فقد تم تسجیل مخ
ملیون لایر قطري). ٣١٠دوالر أمریكي (

، تتعھد وزارة المالیة أیًضا بسداد أعباء ضریبة الدخل ٢٠٢٠فبرایر ٢وفًقا لمذكرة التفاھم الموقعة بتاریخ 
ر المستحقة عن شركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ق. للسنوات السابقة. كما وأن الشركة لدیھا ترتیبات تمری

شركة رأس قرطاس ش.م.ع.ق.، وبالتالي فقد سجلتلضریبة الدخل وفقاً لشروط شركة الكھرباء والماء القطریة
ملیون لایر قطري) مقابل ٣١٠ملیون دوالر أمریكي (٨٥للطاقة ش.م.ق. حسابات ضریبة دخل مدینة بمبلغ 
دمت اإلدارة أحكام وتقدیرات للتوصل وبنفس القیمة. استخالربط الضریبي الوارد من الھیئة العامة للضرائب

إلى أن الترتیبات المشار إلیھا أعاله سوف تغطي كذلك أي جزاءات ضریبیة سیتم دفعھا، إن وجدت، عن السنوات 
السابقة. 

الحركة في استثمار المجموعة في المشاریع المشتركة كما یلي: 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٤٫٧١٧٫٦١٦٣٫١٣٦٫٠٩٧ینایر١في 
٩١٩٫٢١٨-استثمارات مدفوعة

٨٠٦٫١٤١٥٤٢٫١٩٠حصة من الربح للسنة
٤٢٤٫١٠٤)٧٨٥٫٤٢٤(اإلیرادات الشاملة األخرى للسنة(الخسائر) حصة من 

)٣٠٣٫٩٩٣()١٩٢٫٩٨١(توزیعات أرباح مستلمة

٤٫٥٤٥٫٣٥٢٤٫٧١٧٫٦١٦دیسمبر ٣١في 

یقوم بتسویة ا المالیة وفي بیاناتھالمدرجةللمجموعة ةالمشتركللمشاریعلمعلومات المالیة ادول التاليیلخص الج
.لقیمة الدفتریة لمساھمة المجموعة في المشاریع المشتركةلالمعلومات ملخص 



.قع.ش.م.ھرباء والماء القطریة شركة الك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٤١

تتمة-االستثمارات في المشاریع المشتركة ٩

٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

اقة قطر للط
ق.ع.ش.م.

شركة مسیعید 
المحدودة للطاقة

ق.ع.ش.م.

شركة رأس 
قرطاس للطاقة  

ق.ع.ش.م.
شركة نبراس 

ق.ع.ش.م.للطاقة
أم الحول للطاقة  

ق.ع.ش.م.
سراج للطاقة

اإلجماليق.ع.ش.م.
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
٣٢٫٢٩٩٫٧٦٢-١٫٤٧٠٫٧٢٤٦٫٢٦٢٫٩٧٠١١٫٤٤١٫٤٨٤٣٫٢٤٨٫٠٨١٩٫٨٧٦٫٥٠٣الموجودات غیر المتداولة

٦٢٦٫٩٠٠٧٦٣٫٢٦٩١٫٢٢٧٫٤٧٦٣٫٧٣٦٫٥١٩١٫٣٧٠٫٦٦٦٣٫٦٤٥٧٫٧٢٨٫٤٧٥الموجودات المتداولة
٢٩٫٣٦٨٫١٠٢-٩١٦٫٨٧٦٦٫٢٥١٫٠٢٥١١٫٧٥٠٫٠٦٧١٫٩٧٥٫٩١٧٨٫٤٧٤٫٢١٧المطلوبات غیر المتداولة

٣٩٦٫٩٥٤٧٥٤٫٢٢٠٨٠٤٫٥٣٢١٤٥٫٩٧١٨٧٨٫٣٢٢١٤٫٧٦٢٢٫٩٩٤٫٧٦١المطلوبات المتداولة

٧٫٦٦٥٫٣٧٤)١١٫١١٧(٧٨٣٫٧٩٤٢٠٫٩٩٤١١٤٫٣٦١٤٫٨٦٢٫٧١٢١٫٨٩٤٫٦٣٠حقوق الملكیة

٤٫٥٤٥٫٣٥٢-٤٣١٫٠٨٧٨٫٣٩٨٥١٫٤٦٢٢٫٩١٧٫٦٢٧١٫١٣٦٫٧٧٨حصة المجموعة 

٤٫٥٤٥٫٣٥٢-٤٣١٫٠٨٧٨٫٣٩٨٥١٫٤٦٢٢٫٩١٧٫٦٢٧١٫١٣٦٫٧٧٨لالستثماراتالدفتریةالقیمة 
لشاململخص بیان الدخل ا

٦٫٠٦٢٫١٧٦-١٫٩٣٠٫٦٥٣-٨٠٣٫٧٦٦١٫٠٣٩٫٨٨٦٢٫٢٨٧٫٨٧١إیرادات 
١٫٤٧٢٫٥٠٠)١٤٫٧٦٦(٢٠٠٫٩٦١١٨١٫٦٩٦٢٥٠٫٩٦٣٣٥٥٫٨٣٥٤٩٧٫٨١١ربح السنة 

)١٫٥٣٩٫٢٨٨(-)٦٣٤٫٦٣٦()٦٣٫١٤٦()٥٧٨٫٧٢٨()٢٥٤٫٦٧٣()٨٫١٠٥(شاملة أخرى للسنةخسائر

)٦٦٫٧٨٨()١٤٫٧٦٦()١٣٦٫٨٢٥(٢٩٢٫٦٨٩)٣٢٧٫٧٦٥()٧٢٫٩٧٧(١٩٢٫٨٥٦ةالشاملالخسارةإجمالي 

٨٠٦٫١٤١)٢٫١٨٧(١١٠٫٥٢٩٧٢٫٦٧٨١١٢٫٩٣٣٢١٣٫٥٠١٢٩٨٫٦٨٧حصة المجموعة في الربح

)٧٨٥٫٤٢٤(-)٣٨٠٫٧٨١()٣٧٫٨٨٨()٢٦٠٫٤٢٨()١٠١٫٨٦٩()٤٫٤٥٨(ألخرىالشاملة االخسائرحصة المجموعة في 



.قع.ش.م.ھرباء والماء القطریة شركة الك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٤٢

تتمة-االستثمارات في المشاریع المشتركة ٩

٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

قطر للطاقة 
ق.ع.ش.م.

شركة مسیعید 
المحدودة للطاقة

ق.ع.ش.م.

شركة رأس 
قرطاس للطاقة   

ق.ع.ش.م.

راس شركة نب
للطاقة

ق.ع.ش.م.
أم الحول للطاقة   

ق.ع.ش.م.
سراج للطاقة

اإلجماليق. ع.ش.م.
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

٣١٫٧٣٥٫٣٧٢-١٫٦٢٣٫٨٥٨٦٫٣٧٩٫٥٥٣١١٫٦٢٠٫٢٨٧٢٫٧٦٩٫٦٨١٩٫٣٤١٫٩٩٣غیر المتداولةالموجودات
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 

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

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

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

١٫٩٥٠٫٧١٥-١٢١٫٣٤٧٣٨٦٫٩٣٧٨٠٤٫٥٣٨٣٤٦٫٠٤١٢٩١٫٨٥٢إجمالي الدخل الشامل 

٥٤٢٫١٩٠-٤٢٫٤١٧٨٦٫٤٦٠١٣١٫٠٩٢٢١٠٫٤١٢٧١٫٨٠٩ة المجموعة في الربححص

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
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٤٣

ملة األخرىاستثمارات في أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشا١٠

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٫٥٥٨٫٥٥٣٧٠١٫٥٧٧ینایر١في 
٥٥٠٫٠٠٠٤٨٨٫٤١٠إضافات

٣٦٨٫٥٦٦)١٥٣٫٣٤١(صافي التغیر في القیمة العادلة 
١٫٩٥٥٫٢١٢١٫٥٥٨٫٥٥٣دیسمبر٣١في 

ألف لایر قطري) من ٣٨٬٠٤٩: ٢٠١٨ألف لایر قطري (٦٤٫٠٦٣غ أرباح نقدیة بمبلإیراداتخالل السنة، تم استالم 
استثمارات في أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، وقد تم إدراجھا تحت "إیرادات 

). ٢٨أخرى" في بیان الربح أو الخسارة الموحد (إیضاح 
تشتمل على أوراق مالیة قیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرىاالستثمارات في أسھم حقوق الملكیة بالجمیع 

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

إیجارات تمویلیة مدینة١١
اإلیجار المتبقیة) والقیمة الحالیة إیصاالت(الحد األدنى من ویلیة المدینةاإلیجارات التماجمالي یتم إجراء تسویة بین 

للحد األدنى من مدفوعات اإلیجار المدینة (ذمم اإلیجار التمویلي المدینة) كما في تاریخ التقریر كما یلي:
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري
١٫٦٢٦٫٢٩٥١٫٨٦٨٫٤٦٠اإلیجارات التمویلیة المدینةإجمالي 

)٦١٩٫٦١٥()٥٠٨٫٦٦٨(إیرادات تمویلیة غیر مكتسبة

١٫١١٧٫٦٢٧١٫٢٤٨٫٨٤٥القیمة الحالیة للحد األدنى لإلیجارات المدینة

كما ھو متفق علیھ بین )٪٩٫٣٢: ٢٠١٨في السنة (٪٩٫٣٢ھو معدل الخصم الذي قامت الشركة التابعة باستخدامھ 
تكن متأخرة لم اإلیجارات التمویلیة المدینة . وھي شركة تابعة للشركة وكھرماء.قع.اس لفان للطاقة ش.م.شركة ر

.في نھایة فترة التقریرالسداد أو منخفضة القیمة كما

تعرض اإلیجارات التمویلیة المدینة في بیان المركز المالي الموحد كالتالي:

٢٠١٩٢٠١٨
 قطريألف لایرألف لایر قطري

١٤٤٫٠١٤١٣١٫٢١٩الجزء المتداول
٩٧٣٫٦١٣١٫١١٧٫٦٢٦الجزء غیر المتداول

١٫١١٧٫٦٢٧١٫٢٤٨٫٨٤٥
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٤٤

تتمة-إیجارات تمویلیة مدینة ١١

تم إجراء المزید من التحلیل على الجزء غیر المتداول كما یلي:
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري
٣٧٨٫٨٠٧٣٥٢٫٧٣٨أكثر من سنة ولكن لما ال یزید عن خمس سنوات

٥٩٤٫٨٠٦٧٦٤٫٨٨٨أكثر من خمس سنوات

٩٧٣٫٦١٣١٫١١٧٫٦٢٦

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٫٢٤٨٫٨٤٥١٫٣٦٦٫٣٣٢ینایر ١رصید اإلیجارات المدینة كما في 
١٢٢٫٩٧٠١٣١٫٠٤٨لسنة فوائد االیجار خالل ا

)٢٤٨٫٥٣٥()٢٥٤٫١٨٨(استرداد رأس المال وفوائد االیجار خالل السنة 

١٫١١٧٫٦٢٧١٫٢٤٨٫٨٤٥دیسمبر ٣١رصید اإلیجارات المدینة كما في 

موجودات أخرى١٢

ألف٢٣٫٨١٥مبلغ ،كةإحدى الشركات التابعة للشروھي دفعت شركة رأس لفان للتشغیل ذ.م.م.، ،٢٠١٠في أكتوبر 
الحقوق والمنافع وااللتزامات وفقًا التفاقیة على لایر قطري لشركة رأس لفان للخدمات، طرف ثالث، لالستحواذ 

ملیون ریـال قطري. یتم إطفاء ٥٫٩، استلمت شركة رأس لفان للتشغیل ذ.م.م. مبلغ ٢٠١١عامخالل والخدمات الفنیة. 
.عام١٩ـال قطري على مدى فترة ملیون ری١٧٫٩المبلغ المتبقي وھو 

شركة جنرال إلكتریك العالمیة تحالف مكون من مع ٢٠٠٦أكتوبر ٢١كما وقعت الشركة اتفاقیة خدمات تعاقدیة في یوم 
. ٢اة) في محطات الطاقة والماء في راف ب/ـدات مغطـددة (وحـة معدات محـار لصیانـع الغیـة جي إي لقطـوشرك

توقیع تعدیل على االتفاقیة المذكورة أعاله بین األطراف وبموجبھ حصلت الشركة على ، تم٢٠١٣أبریل ٢٤في و
فترة مدى ملیون دوالر أمریكي. یتم إطفاء ھذا المبلغ على ٣تخفیض في الرسوم المتغیرة في مقابل دفعة مقدمة قیمتھا 

أي حتى انتھاء فترة اتفاقیة الخدمات التعاقدیة. ، المنفعة

:كما یليأعاله لى الحساب كانت الحركة ع
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٥٫٨٦٤١٧٫٨٤٣ینایر١في 
)١٫٩٧٩()١٫٨٦٧()٢٩اإلطفاء (إیضاح 

١٣٫٩٩٧١٥٫٨٦٤دیسمبر٣١في 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٤٥

المخزون ١٣
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري

٣٢٨٫٧٧٤٣٨٤٫٥٨٤قطع غیار
)٢٤٥٫٦٠٩()٢٤٩٫٤١١(یخصم: مخصص البضاعة بطیئة الحركة

٧٩٫٣٦٣١٣٨٫٩٧٥
٧٧٧١٫٤٣٧مواد كیماویة

١٫٣٥٩١٫٥٢٧مواد استھالكیة

٨١٫٤٩٩١٤١٫٩٣٩

:كالتاليالحركة في مخصص البضاعة بطیئة الحركة

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٢٤٥٫٦٠٩٣٢٣٫٨٣٥ینایر١في 
١٤٫٤١٦١٧٫٢٨٩)٢٩مضاف إلى المخصص (إیضاح 

)٩٥٫٥١٥()١٠٫٦١٤(مشطوب

٢٤٩٫٤١١٢٤٥٫٦٠٩دیسمبر٣١في 

مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى١٤
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري

٤١٧٫٢١٨٤٠١٫٢٩٧)١(مدینون تجاریون
٣٧٫٥٦٥٢٩٫٢٨٧فوائد مستحقة مدینة

٢٣٫٩٠٧٤١٫٧٠٣مبالغ مدفوعة مقدماً وسلف
٢٤٫٧١٢١٩٫٥٦٥)٢(ذمم مدینة أخرى

٥٠٣٫٤٠٢٤٩١٫٨٥٢

:یضاحاتإ

.٣٦المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة تم اإلفصاح عنھا في اإلیضاح ) ١(
یوماً.٩٠–٣٠دد في العموم خالل الذمم التجاریة المدینة ال تحمل فوائد وتس) ٢(
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٤٦

أرصدة لدى البنوك ونقد١٥
:ألغراض إعداد بیان التدفقات النقدیة الموحد، یتكون النقد وما في حكمھ من البنود التالیة

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٤٩٫٣٤٧١٦٦٫٩٩٦حسابات جاریة وعند الطلب-نقد لدى البنوك 
٣٫٢٨٩٫٢٠٤٣٫٩٥٠٫٦٤١إیداعات ألجل (أ)
٤٦٣١٦نقد في الصندوق

٣٫٤٣٨٫٥٩٧٤٫١١٧٫٩٥٣أرصدة لدى البنوك ونقد
)٢٫٦٨٧٫٥٧٧()٢٫٩٤٩٫٥٦٨(یوما (ب)٩٠جل استحقاق أصلي یتجاوز ألیخصم: إیداعات 

٤٨٩٫٠٢٩١٫٤٣٠٫٣٧٦النقد وما في حكمھ

: إیضاحات

ألجل تتم بآجال استحقاق متفاوتة تبعاً للمتطلبات النقدیة العاجلة للمجموعة، وتحمل فوائد بمعدالت السوق. اإلیداعات )أ(

وتحمل فوائد بالمعدالت یوماً ٩٠لھا فترات استحقاق أصلیة تتجاوز المجموعةاإلیداعات ألجل التي قامت بھا )ب(
السائدة بالسوق.

رأس المال١٦

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطرييألف لایر قطر

١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل

تحمل جمیع األسھم حقوقاً متساویة.

تجزئة السھم 
١٠، وافقت الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمجموعة على خفض القیمة االسمیة للسھم العادي من ٢٠١٩مارس ٦في 

یونیو ٢٦بحسب تعلیمات ھیئة قطر لألسواق المالیة. تم تنفیذ تجزئة السھم بتاریخ لایر قطري١لایر قطري إلى 
سھماً. ١٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠إلى ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠، ونتج عن ذلك زیادة العدد اإلجمالي لألسھم المصرح بھا من ٢٠١٩

. ٢٠١٩یونیو ٢٧تم إدراج األسھم الجدیدة في بورصة قطر رسمیاً اعتباًرا من 

اطي القانونيالحتیا١٧
ربح الشركة من كحد أدنى ٪١٠یجب تحویل ، ٢٠١٥لسنة ١١قانون الشركات التجاریة القطري رقم حسب متطلبات

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

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

االحتیاطي العام١٨
. ال یوجد أن تخصص جزءاً من صافي األرباح لالحتیاطي العامالعمومیةیجوز للجمعیة ،وفقاً للنظام األساسي للشركـة

قیود على توزیع ھذا االحتیاطي، وحسب قرار الجمعیة العامة یبقى ھذا الرصید ألعمال التطویر المستقبلیة للشركة.
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٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٤٧

احتیاطي التحوط١٩
د مبادالت معدالت الفائدة یشتمل احتیاطي التحوط على الجزء الفعال من صافي التغیر التراكمي في القیمة العادلة لعقو

.لتدفقات النقدیةمن اللتحوط
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري

)١٫٥٠٧٫٥٨٨()١٫٠٥٣٫٥٨٥(ینایر١في 
٤٢٤٫١٠٤)٧٨٥٫٤٢٤(اإلیرادات الشاملة األخرى من المشاریع المشتركة(الخسائر) حصة 

٢٩٫٨٩٩)٥٢٫٨٩١(صافي التغیرات في القیمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة للشركة األم 

)١٫٠٥٣٫٥٨٥()١٫٨٩١٫٩٠٠(دیسمبر ٣١في 

احتیاطي القیمة العادلة٢٠

لالستثمارات في أسھم حقوق الملكیة بالقیمة یشتمل احتیاطي القیمة العادلة على صافي التغیر المتراكم في القیمة العادلة 
الموجودات.یقتحقإلى حین إلغاء العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٤٩١٫٦٩٠١٢٣٫١٢٤ینایر ١في 
صافي أرباح غیر محققة من استثمارات في أوراق مالیة مسجلة بالقیمة 

٣٦٨٫٥٦٦)١٥٣٫٣٤١(العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
٣٣٨٫٣٤٩٤٩١٫٦٩٠دیسمبر ٣١في 

الحصص غیر المسیطرة٢١

تعرض نسبة حقوق الملكیة التي تحتفظ بھا الحصص غیر المسیطرة كالتالي: 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

ق. ع.ش.م.المحدودةشركة رأس لفان للطاقة
٢٥٧٫٦٧٤٢٥٠٫٢١٨ینایر١كما في 

٢٦٫٧٥٣٢٨٫٥٩٧الربح للسنة
)٢١٫١٤١()٤٨٫٤٧٩(فوعة خالل السنةتوزیعات أرباح مد

٢٣٥٫٩٤٨٢٥٧٫٦٧٤دیسمبر٣١كما في 

إن المعلومات المالیة للشركة التابعة للمجموعة والتي لدیھا حصص غیر مسیطرة ھامة مبینة أدناه. 
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٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٤٨

تتمة-الحصص غیر المسیطرة٢١

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

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٩٩٤٫١٤٥١٫١١٨٫٥٦٦ةمتداولغیر موجودات
٢٥٦٫٨١٦٢٣٨٫٠١٠ةمتداولموجودات

-٢٠٫٠٧٢ةمتداولغیر مطلوبات
٥١٫١٤٧٦٨٫٢٠٨ةمتداولمطلوبات

١٫١٧٩٫٧٤٢١٫٢٨٨٫٣٦٨ة حقوق الملكی

٩٤٣٫٧٩٤١٫٠٣٠٫٦٩٤حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الشركة
٢٣٥٫٩٤٨٢٥٧٫٦٧٤الحصص غیر المسیطرة

١٫١٧٩٫٧٤٢١٫٢٨٨٫٣٦٨إجمالي حقوق الملكیة

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٥٠٩٫٥٥٢٤٩٠٫٤٠٣إیرادات
١٣٣٫٧٦٧١٤٢٫٩٨٦الربح للسنة 

١٠٧٫٠١٤١١٤٫٣٨٩الربح العائد إلى مالكي الشركة 
٢٦٫٧٥٣٢٨٫٥٩٧الربح العائد إلى الحصص غیر المسیطرة
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٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٤٩

والسلف التي تحمل فوائدالقروض ٢٢
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٫٠٧٣٫٦٠٢١٫١٣٥٫٣٤٨)١القرض (
١٫٠٩٣٫٥٠٠١٫٠٩٣٫٥٠٠)٢قرض (ال

٩٧٤٫٩٦٦١٫٠٠٩٫٠٠٨)٣القرض (
٩١٥٫٦٢٣٩١٥٫٦٢٣)٤القرض (
٨٢٢٫٨٩٦٨٥٤٫٩٧٣)٥القرض (
٤٨٥٫٤٧٤٥٣٦٫٧٥٦)٦القرض (
٤٩٤٫٤٣١٥١٣٫٧٠٤)٧القرض (
٣٢٣٫٣١٣٣٣٤٫٦٦٠)٨القرض (
٢٤٢٫٢١٢٢٦٧٫٧٩٧)٩القرض (
١٨٢٫٢٥٠١٨٢٫٢٥٠)١٠القرض (
٢٤٫٤٢٢-)١١القرض (

٦٫٦٠٨٫٢٦٧٦٫٨٦٨٫٠٤١إجمالي القروض والسلف التي تحمل فوائد
)٥٨٫٢٥٨()٥٥٫١٢٢(یخصم: تكالیف ترتیب التمویل 

٦٫٥٥٣٫١٤٥٦٫٨٠٩٫٧٨٣

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

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريلایر قطريألف

٢٫٤٣٦٫٥٢٥٢٫٤٤٣٫٨٢٠الجزء المتداول 
٤٫١١٦٫٦٢٠٤٫٣٦٥٫٩٦٣الجزء غیر المتداول 

٦٫٥٥٣٫١٤٥٦٫٨٠٩٫٧٨٣

على قروض لتمویل مرھونة مقابل الحصول) ٢) و (راف ب٣) و (راف أ/٢) و (راف أ/١محطات اإلنتاج (راف أ/إن
المشروعات. 



.قع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٥٠

تتمة–القروض والسلف التي تحمل فوائد ٢٢

الذي یقوم بدور وكیل تسھیالت وضامن خارجي لیمیتداف جي ویإم الشركة اتفاقیة ائتمانیة مع بنك أبرمت) ١(
وذلك لتمویل بناء محطة ،ملیون ریـال قطري)١٫٧٦٩ملیون دوالر أمریكي (٤٨٥٫٥لتسھیالت ائتمانیة بمبلغ 

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

رف كطوالذي یعمل ،متجدد مع اتحاد من بنوك مع میزھو بنك لیمتدائتماني مؤسسياتفاقیة تسھیل الشركةأبرمت) ٢(
١٫٠٩٤(ملیون دوالر أمریكي٣٠٠بمبلغ بشكل جزئي سداد التسھیل المتجدد تمویل وذلك بھدف ،وكیل للتسھیل

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

دیسمبر ٢٩). في ٢٠١٨نوفمبر ٢٩و ٢٠١٧دیسمبر ٦و ٢٠١٦دیسمبر ٥تعدیالت على االتفاقیات (في
الشركة اتفاقیة معدلة مع المقرضین لتمدید فترة القرض لمدة سنة أخرى بفائدة بمعدل اللیبور ، أبرمت٢٠١٨

، أبرمت الشركة تعدیل على االتفاقیة مع المقرضین لتمدید أجل ٢٠١٩نوفمبر ٢٦في ٪. ٠٫٤٥مضافا إلیھ نسبة 
القرض لسنة إضافیة بنفس سعر الفائدة. 

). ٣، دخلت الشركة في تسھیل ائتماني مع مجموعة من البنوك لتمویل مرافق محطة (راف أ/٢٠١٦یولیو ٤في ) ٣(
مضافًا ویحمل فائدة بسعر لیبور یون لایر قطري) مل١٫٠٧٢(ملیون دوالر أمریكي ٢٩٤یبلغ ھذا القرض ألجل 

. ٢٠١٨ینایر ٩شھًرا تبدأ من ٢٧٠على مدى٪. یسدد القرض على أقساط ربع سنویة ١٫٧٥إلیھ
ملیون لایر ٩١٥٫٦ملیون دوالر أمریكي (٢٥١٫٢، حصلت المجموعة على قرض بمبلغ ٢٠١٨یولیو ٢في ) ٤(

٪ ویسدد ٠٫٥مضافًا إلیھمل ھذا القرض فائدة بسعر اللیبور . یحمتطلبات رأس المال العاملقطري) لغرض 
لسنةالقرضأجللتمدیداالتفاقیةعلىتعدیالً الشركةأبرمت،٢٠١٩مایو٢١في.٢٠١٩یولیو ٢بالكامل في 

.الفائدةسعربنفسإضافیة
ملیون دوالر أمریكي ٢٧٠بشكل استصناع بمبلغ سالميمع بنك قطر اإلدخلت الشركة في اتفاقیة تمویل إسالمي ) ٥(

ھامش. %١٫٧٥یتم تحمیل الفائدة بسعر اللیبور مضافاً إلیھ ). ٢لبناء محطة (راف أ/ملیون لایر قطري) ٩٨٤(
.٢٠١٦یونیو ٩سنة ابتداًء من ٢٠یستحق سداد القرض على أقساط ربع سنویة على مدى 

). ھذا القرض البالغ ١ف أ/ارافق محطة (رالشركة اتفاقیة تسھیالت مع مجموعة من البنوك لتمویل مأبرمت) ٦(
بین یتراوح یحمل فوائد بسعر لیبور + ھامش ملیون لایر قطري) ١٫٠٥٠(ملیون دوالر أمریكي ٢٨٨٫٢قیمتھ 
یونیو ٣٠بدأت في سنة١٧على مدى . یستحق سداد القرض على أقساط نصف سنویة٪١٫٠٥إلى ٪٠٫٦٠
قابل المبلغ األصلي القائم المتبقي في نھایة الفترة الذي یتوفر فیھا. وبنسبة سداد محددة مسبقاً تحتسب م٢٠١٠

بمبلغ). ھذا القرض ألجل ٢الشركة اتفاقیة تسھیالت مع بنك قطر الوطني لتمویل بناء محطة (راف أ/أبرمت ) ٧(
.سنویاً ٪ ١٫٧٥یحمل فوائد بسعر لیبور+ ھامش بنسبة ملیون لایر قطري)٦٥٦(ملیون دوالر أمریكي١٨٠

.٢٠١٦یونیو ٩في أقساط ربع سنویة تبدأ على یستحق سداد القرض 
بمبلغ ٣أ/الشركة تسھیل إسالمي في صیغة استصناع لتمویل مرافق محطة راف أبرمت،٢٠١٦یولیو ٤في ) ٨(

٢٧٠یستحق سداد القرض على أقساط ربع سنویة خالل . ملیون لایر قطري)٣٥٠(ملیون دوالر أمریكي٩٦
.٢٠٠٨ینایر ٩شھر تبدأ من 

ملیون لایر ٥٢٥(ملیون دوالر أمریكي١٤٤٫١الشركة اتفاقیة تمویل إسالمي في صیغة استصناع بمبلغ أبرمت ) ٩(
تعمل بكامل من محطة تحلیة اً وتشكل الوحدات جزء،عدة مراحلعلىمیاه التحلیة لإلنشاء ثالث وحدات قطري) 

.٢٠١٠یونیو ٣٠نصف سنویة تبدأ اعتبارًا من یستحق سداد القرض على أقساط ). ١ف أ/افي (رطاقتھا
، دخلت الشركة في اتفاقیة تسھیل ائتماني مع بنك دي بي إس لیمتد دبي. یحمل ھذا القرض ٢٠١٧فبرایر ١٥في ) ١٠(

فبرایر ١٥في ٪. ٠٫٥فوائد بسعر لیبور زائدًا ملیون لایر قطر) ١٨٢(ملیون دوالر أمریكي ٥٠ألجل البالغ 
مایو ٢١وفي ٪.٠٫٦بتمدید االتفاقیة لمدة سنة واحدة مع فائدة بسعر اللیبور مضافًا إلیھ ، قامت الشركة ٢٠١٨
، قامت الشركة بتمدید االتفاقیة لعام آخر بنفس سعر الفائدة.٢٠١٩

حیث یمثل اتفاقیة ائتمانیة ،.قع.وھي شركة رأس لفان للطاقة المحدودة ش.م.،تابعةقرض لشركة یمثل ھذا المبلغ ) ١١(
ملیون ٥٤٥بمبلغقرض طویل األجل للحصول على ٢٠٠١نوفمبر ٢٠بتاریخ تمت عة من البنوك مع مجمو

ملیون ٩٩(ملیون دوالر أمریكي٢٧٫٢٥بمبلغعند الطلبوقرض ملیون لایر قطري) ١٫٩٨٧(دوالر أمریكي
لسداد ابتداء من نوفمبر محدد لالجدول لباألسعار التجاریة ویستحق السداد وفقاً لفائدة. یحمل القرض لایر قطري)

. ھذا القرض ألجل مضمون برھن على مرافق المصنع التي قامت ٢٠١٩آخر قسط في مایو ویستحق٢٠٠٤
.على أرض مستأجرة من قطر للبترولشركة رأس لفان للطاقة (ش.م.ق) ببنائھا



.قع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٥١

القیمة العادلة للمشتقات٢٣

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

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

الموجودات 
٢٫٠٦٠٨٫١٥٧الجزء المتداول 

٦٫٤٨٥٣٧٫٢٣٦الجزء غیر المتداول 

٨٫٥٤٥٤٥٫٣٩٣

المطلوبات
٩٫٦٣٥٤٫٦٤٠الجزء المتداول 
٢٧٫٠٣٦١٥٫٩٨٨اول الجزء غیر المتد

٣٦٫٦٧١٢٠٫٦٢٨

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین٢٤
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري
٦٨٫٩٦٢٧٣٫٩٨٥ینایر١في 

٢٥٫٢٢٩٥٫٣٦١مكون خالل السنةالمخصص ال
)١٠٫٣٨٤()٧٫٤٦١(المكافأة المدفوعة خالل السنة

٨٦٫٧٣٠٦٨٫٩٦٢ردیسمب٣١في 

دائنون تجاریون وذمم دائنة أخرى ٢٥
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري
١٠١٫٥٥٨٨٣٫٣١٢)١(دائنون تجاریون

١٧٢٫٠٣٨١٢٩٫٨٢٥)١(مصاریف مستحقة الدفع 
٤٧٫٣٨٦٤٠٫٨٢٤توزیعات أرباح مستحقة للمساھمین

٣١٫٤٧٤٣٤٫٩٧٨طة االجتماعیة والریاضیةمخصص للمساھمة في صندوق األنش
٣٠٫٢٦٠٢٤٫٧٩٥مخصص لتكالیف الموظفین 

١٧٥٫٧٦٤٢٥٨٫٤٠٧ذمم دائنة أخرى 

٥٥٨٫٤٨٠٥٧٢٫١٤١

:إیضاح
. ٣٦ذات العالقة تم اإلفصاح عنھا في اإلیضاح المبالغ المستحقة لألطراف 



.قع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٥٢

من المیاه والكھرباء إیرادات٢٦
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري

إیرادات من العقود مع العمالء
٣٥٣٫٩١٦٣٧٧٫٩٥٦مبیعات المیاه 

٦٦٥٫٦٤٢٧٠٣٫٦٠١مبیعات الكھرباء
العملیات والصیانة 

٥٣٫٧٤٦٤٥٫٩٦٨المیاه
٢٠٫٨٦٨١٨٫٢٤٤الكھرباء

١٫٠٩٤٫١٧٢١٫١٤٥٫٧٦٩مالءیرادات من العقود مع العإجمالي اإل

رسوم السعة–إیرادات اإلیجار التشغیلي 
٨٣٠٫٣٢٤٨٢٥٫٥١٤المیاه

٣٤١٫٤٢٥٤٩٩٫١٦٠الكھرباء

٢٫٢٦٥٫٩٢١٢٫٤٧٠٫٤٤٣

. تدرج اإلیرادات من بیع المیاه والكھرباء في حینھ

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

التزامات بأعمال غیر قیمة الخدمة المنجزة للعمیل حتى تاریخھ. ال توجدإصدار فاتورة بقیمتھ ویتوافق مباشرة مع
.٢٠١٩دیسمبر ٣١مستوفاة للسنة المنتھیة في 

.تنشأ اإلیرادات اإلجمالیة داخل دولة قطر

تكالیف المبیعات٢٧
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري

٨٧٢٫٤٦٢٧٣٦٫٦٧٣تكلفة الغاز المستھلك
٢٧٤٫٨٥٤٢٧٧٫٨٢٥)٦استھالك العقارات واآلالت والمعدات (إیضاح 

١٥٦٫١٩٨١٥٧٫١٤٦تكالیف الموظفین
٩١٫٣٠١٨٢٫٢٩٩قطع غیار وكیماویات ومواد مستھلكة

١٣٧٫٨٨٦١٤٤٫٠١١أخرى

١٫٥٣٢٫٧٠١١٫٣٩٧٫٩٥٤

أخرىإیرادات ٢٨
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٢٨٫٢١٢١١٢٫٣٨٦إیرادات فوائد
حقوق ملكیة بالقیمة أسھماد توزیعات أرباح من استثمارات في إیر

٦٤٫٠٦٣٣٨٫٠٤٩)١٠العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى (إیضاح 
٥٫٧٧٨٢٢٫٩٢٠إیرادات متنوعة

٥٨٫٩٩٤-ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات 

١٩٨٫٠٥٣٢٣٢٫٣٤٩



.قع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٥٣

یةالمصروفات العمومیة واإلدار٢٩
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري
٩٧٫٧١٨١٠٣٫١٤٠تكالیف الموظفین

١٤٫٤١٦١٧٫٢٨٩)١٣مخصص للبضاعة بطیئة الحركة (إیضاح 
١١٫٧٥٠١١٫٧٥٠)٣٦مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (إیضاح 

٩٫٨٤٦١١٫٣٩٠التأمین
٥٫٩٧٠٥٫٩٧٠)٨إطفاء الموجودات غیر الملموسة (إیضاح 

٣٫٦٠٠٣٫٦٠٠اإلیجارمصروفات 
٢٫٢٥٧٢٫٤٨٥تبرعات

-٢٫٢٥٧)٧ات (إیضاحاستھالك موجودات حق االستخدام 
٢٫١٥٣٤٫٠٢٨إصالحات وصیانة

١٫٨٦٧١٫٩٧٩)١٢إطفاء الموجودات غیر المتداولة (إیضاح 
١٫٧٦٦١٫٧٠٠)٦(إیضاح إستھالك العقارات واآلالت والمعدات

١٫٨٣٠١٫٠٧٥ھاتف وبرید
١٫٠٩٦٩٧٩مصروفات اإلعالنات والعالقات العامة

٢٫٢٨٧١٫٦١٤أتعاب مھنیة 
٩٦١٤٫٨٠٥مصروفات التوظیف والتدریب

٧٨٤٧٧٥اشتراكات وتراخیص
٣١٨١٫٢٧٩مصروفات مكتبیة

١٤٫٢٧٤١٢٫١٩٩مصروفات متنوعة 
١٧٥٫١٥٠١٨٦٫٠٥٧

التمویلتكالیف ٣٠
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري
٢٣٤٫١٣٧٢١٧٫٥٦١فوائد على قروض بنكیة

٩٫٠٧٥٩٫٢٧٤رسوم بنكیة
-١٫٣٥٦)٧فوائد على مطلوبات إیجار (إیضاح 

٢٤٤٫٥٦٨٢٢٦٫٨٣٥

السھمربحیة٣١

العائد األساسي على السھم 
للسنة على المتوسط المرجح المجموعةلمالكي العائدئد على السھم بتقسیم صافي الربح یحتسب الربح األساسي العا

.لعدد األسھم القائمة خالل السنة
٢٠١٩٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري
١٫٤١٣٫٩١٣١٫٥٣٦٫٥٨٧إلى مالكي الشركةالعائدربح السنة 

السنة (عدد األسھم المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 
١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠باآلالف)

١٫٢٩١٫٤٠العائد األساسي والمخفف للسھم (یعرض بالریال القطري للسھم)

م ـة السھـة لتجزئـم نتیجـدد األسھـح لعـط المرجــس الزیادة في المتوســتم تعدیل ربحیة السھم لفترة المقارنة لتعك
). ١٦(إیضاح 



.قع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٥٤

تتمة-د على السھمالعائ٣١

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

توزیعات األرباح٣٢
ملیون٨٥٢٫٥مالي مبلغ بإجلایر قطري للسھم ٧٫٧٥بواقع قدیةتوزیع أرباح نوقامت بت الشركةأعلن،سنةخالل ال

.)لایر قطريملیون ٨٥٢٫٥بإجمالي مبلغ لایر قطري للسھم ٧٫٧٥: ٢٠١٨(لایر قطري 

٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في ملیون لایر قطري ٨٥٢٫٥بمبلغ المقترحةسیتم تقدیم توزیعات األرباح النھائیة 
دیسمبر ٣١ا في ـولم یتم تسجیلھا كمطلوب كمةــة السنویـة العمومیـاع الجمعیـــاجتمخاللالعتمادھا بصفة رسمیة 

٢٠١٩ .

جتماعیة والریاضیةالمساھمة في صندوق األنشطة اال٣٣
ملیون لایر ٢٦٫٢بمبلغاألرباح المدورةخالل السنة جزءًا من شركة، احتسبت ال٢٠٠٨) لسنة ١٣وفقًا للقانون رقم (

جتماعیة والریاضیة القطري. ة في صندوق األنشطة االكمساھم) قطريملیون لایر ٢٨٫٦: ٢٠١٨(قطري

ةالقطاعیمعلوماتال٣٤
تعمل المجموعة أساساً في تشغیل محطات متكاملة لتولید الكھرباء وتحلیة المیاه في دولة قطر. تعتمد عملیة التحلیة كلیًا 

ویتم متشابھةعائداتوتتعرض لمخاطر ووإنتاج المیاه المحالةالكھرباء تولید على تولید الكھرباء، وتتداخل عملیات 
قطاعًا تجاریاً وجغرافیاً واحدًا. تملك المجموعةتعتبربالتالي .مراقبتھا إجماًال كقطاع واحد

االلتزامات والمطلوبات المحتملة٣٥

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٤٦٫١٨١٥٠٫٤٤٩التزامات رأسمالیة(أ) 
(ب) مطلوبات محتملة:

٥٥٠٫٤٤٨٤٥٠٫٢٩٩مؤسسیة مصدرة بالنیابة عن المشاریع المشتركة ضمانات 
١٠٠٫١٦٠٩٩٫٥٤٥خطابات اعتماد 

٦٥٠٫٦٠٨٥٤٩٫٨٤٤

(ج) التزامات أخرى:
أدوات مالیة مشتقة:

١٫٢٥١٫٠٢٣١٫٢٩٩٫١٠٧فائدة (مبلغ رمزي)مبادلة أسعار



.قع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٥٥

فصاحات األطراف ذات العالقةا٣٦

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

من قبل إدارة المجموعة.المعامالت
:كالتاليالربح أو الخسارةضمنة في بیان مالت مع األطراف ذات العالقة المالمعاكانت

٢٠١٩٢٠١٨طبیعة المعاملةطبیعة العالقة
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
١٫٠٢٨٫٦٤٢١٫٢٢١٫٠٠٨إیرادات الكھرباءمساھمكھرماء

١٫٢٢٥٫٣٤٢١٫٢٣٧٫٣٨٣حالةالمالمیاه بیع
١٢٢٫٩٧٠١٣١٫٠٤٨من األرضإیرادات اإلیجار

٢٫٣٧٦٫٩٥٤٢٫٥٨٩٫٤٣٩
١١٫٩٣٧١٢٫٠٥٢المحالةالمیاه بیعمساھمقطر للبترول
٨٧٢٫٤٦٢٧٣٦٫٦٧٢تكلفة الغاز المستخدم مساھمقطر للبترول

١٨٫٢٩١١٥٫٣٨١دات فوائد إیرابنك قطر الوطني

:كالتالياألرصدة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي 

مكافأة كبار المسؤولین باإلدارة

كالتالي:الفترةخاللوكبار موظفي اإلدارة العلیامكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كانت

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٤٫٦٢٩٤٫٥٠٤مكافآت موظفي اإلدارة
١١٫٧٥٠١١٫٧٥٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

١٦٫٣٧٩١٦٫٢٥٤

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

طبیعة العالقة

مدینون 
تجاریون

مدینةوذمم 
أخرى

دائنون 
تجاریون

ومصاریف 
مستحقة

مدینون 
تجاریون

مدینةوذمم 
أخرى

ائنون د
تجاریون

ومصاریف 
مستحقة

٤١٣٫٩٥٠٥٫٤٨٩٤٠١٫٢٠٧١٧٠مساھم)١٤(إیضاح كھرماء
-١٨٫٨٨٦مشروع مشتركسراج للطاقة ش.م.ق.م.

-٢٫٠٠٤-٢٫١٧٠مشروع مشتركشركة راس قرطاس للطاقة ش.م.ق.
-١٥٫٤٣٦-٢٫١٢٣مشروع مشتركق.ع.أم الحول للطاقة ش.م.

٢٫٠٧٥١٢٦٫٨٢٦٩٩٠٩٧٫٧٤٢مساھمقطر للبترول
-١٫١٣٤-١٫١٦٦مشروع مشتركق.ع.قطر للطاقة ش.م.

---٨٤٥مشروع مشتركق.ع.شركة نبراس للطاقة ش.م.
---٤٦٨مشروع مشتركشركة مسیعید للطاقة المحدودة ش.م.ع.ق.

٤٤١٫٦٨٣١٣٢٫٣١٥٤٢٠٫٧٧١٩٧٫٩١٢
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٥٦

رأس المال وإدارة المخاطر المالیة٣٧

إدارة المخاطر المالیة

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

، وتنشأ ھذه الموجودات مباشرة من عملیات وأرصدة لدى البنوكللمجموعة مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى 
في أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرىالمجموعة. تحتفظ المجموعة أیضاً باستثمارات 

ض التحوط. وتدخل في معامالت المشتقات ألغرا

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 
سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دوریة للمخاطر ومراقبتھا وااللتزام بالحدود الموضوعة للمخاطر. تتم مراجعة 

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

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

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

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

مخاطر السوق
اطر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة، وأسعار الفائدة، وأسعار مخاطر السوق ھي مخ

األسھم والتي تؤثر على إیرادات المجموعة أو قیمة ما تحتفظ بھ من أدوات مالیة. یتمثل الھدف من إدارة مخاطر السوق 
افظة على أفضل عائدات.في إدارة وتنظیم التعرض لمخاطر السوق في إطار معاییر مقبولة مع المح

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

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

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

قامت المجموعة بتقلیص مخاطر أسعار الفائدة باستخدام عقود تبادل أسعار الفائدة. 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٥٧

تتمة-المخاطر المالیة وإدارة رأس المال ٣٧

تتمة-إدارة المخاطر المالیة 

تتمة–مخاطر أسعار الفائدة 

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

٢٠١٩
ألف لایر قطري

٢٠١٨
ألف لایر قطري

أدوات مالیة بأسعار فائدة ثابتة:
٣٫٢٨٩٫٢٠٤٣٫٩٥٠٫٦٤١موجودات مالیة

أدوات مالیة بأسعار فائدة متغیرة:
)٦٫٨٠٩٫٧٩٣()٦٫٥٥٣٫١٤٥(ف تحمل فوائد قروض وسل

١٫٢٥١٫٠٢٣١٫٢٩٩٫١٠٧عقود مبادلة أسعار الفائدة تأثیر

)٥٫٥١٠٫٦٨٦()٥٫٣٠٢٫١٢٢(

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

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

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

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

التغیر في نقاط 
األساس

التأثیر على الربح
ألف لایر قطري

التأثیر على حقوق 
الملكیة

ألف لایر قطري
٢٠١٩

)١٦٫٣٨٣()١٦٫٣٨٣(٢٥+ أدوات بأسعار فائدة متغیرة 
٢٥١٦٫٣٨٣١٦٫٣٨٣-تحمل فوائدقروض وسلف 

٢٥٣٫١٢٨٣٫١٢٨+ عقود مبادلة أسعار الفائدة
-٣٫١٢٨()٣٫١٢٨(٢٥(

٢٠١٨
)١٧٫٠٢٤()١٧٫٠٢٤(٢٥+ فائدة متغیرةبأسعارأدوات 

٢٥١٧٫٠٢٤١٧٫٠٢٤-قروض وسلف تحمل فوائد

٢٥٣٫٢٤٧٣٫٢٤٧+ ئدةعقود مبادلة أسعار الفا
-٣٫٢٤٧()٣٫٢٤٧(٢٥(
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تتمة-المخاطر المالیة وإدارة رأس المال ٣٧

تتمة-إدارة المخاطر المالیة 

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

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

الزیادات المبینة.

التغیر في سعر 
السھم

التأثیر على حقوق 
الملكیة

التأثیر على حقوق 
ةالملكی

٢٠١٩
ألف لایر قطري

٢٠١٨
ألف لایر قطري

١٩٥٫٥٢١١٥٥٫٨٥٥٪١٠أسھم مدرجة

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

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

في أدنى حدودھا. 

مخاطر االئتمان
التزاماتھ وتسببھ في تكبد الطرف اآلخر إن مخاطر االئتمان ھي مخاطر عجز أحد األطراف في أداة مالیة عن الوفاء ب

لخسارة مالیة. 

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

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

٢٠١٩٢٠١٨
لایر قطريلایر قطري

٣٫٤٣٨٫٥٥١٤٫١١٧٫٦٣٧أرصدة لدى البنوك
١٫١١٧٫٦٢٧١٫٢٤٨٫٨٤٥إیجارات تمویلیة مدینة 

٤١٧٫٢١٨٤٠١٫٢٩٧تجاریونمدینون
-١٤٣٫٦٨٧قرض مدین من مشروع مشترك 

٣٧٫٥٦٥٢٩٫٢٨٧فوائد مستحقة مدینة 
٢٤٫٧١٢١٩٫٥٦٥ذمم مدینة أخرى 

٥٫١٧٩٫٣٦٠٥٫٨١٦٫٦٣١
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٥٩

تتمة-المخاطر المالیة وإدارة رأس المال ٣٧

تتمة–إدارة المخاطر المالیة 

تتمة-مخاطر االئتمان 

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

اد بحیث یكون الحد األقصى للتعرض مساوًیا للقیمة المجموعة لمخاطر االئتمان ینشأ عن تخلف الطرف المقابل عن السد
الدفتریة لتلك األدوات. 

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

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.

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

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

.والتوقعات الخاصة بالظروف االقتصادیة المستقبلیة

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

المجموعة بأي ضمانات. 
مدینة للمجموعة باستخدام مصفوفة الالذمم التجارةفیما یلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على 

المخصصات: 
عدد أیام التأخر في السداد

٢٠١٩دیسمبر 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

٢٩٠٤١٧٫٢١٨--٤١٦٫٩٢٨تریةإجمالي القیمة الدف

عدد أیام التأخر في السداد
٢٠١٨دیسمبر 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
٣٩٥٫٠٦٠٢٣٤٤٥٫٩٩٩٤٠١٫٢٩٧إجمالي القیمة الدفتریة

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 الحدود 

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

ل عن سداد المدفوعات. من الخسائر المالیة من في حال عجز الطرف المقاب
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٦٠

تتمة-المخاطر المالیة وإدارة رأس المال ٣٧

تتمة-إدارة المخاطر المالیة 

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

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

اسب تبقى المسؤولیة الكاملة عن إدارة مخاطر السیولة على عاتق مجلس اإلدارة، حیث قام المجلس بإنشاء إطار عمل من
إلدارة السیولة لغرض تلبیة احتیاجات المجموعة على المدى القصیر والمتوسط والطویل. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر 
السیولة من خالل االحتفاظ باحتیاطیات مناسبة وضمان توفر التسھیالت البنكیة والحصول على تسھیالت اقتراض 

ة ومطابقة أوضاع االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالیة. وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدیة الفعلی

االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة: بیان فیما یلي 

٢٠١٩دیسمبر ٣١
القیمة الدفتریة
ألف لایر قطري

أقل من سنة 
واحدة

ألف لایر قطري

–سنة واحدة 
سنتین

ألف لایر قطري
أكثر من سنتین
ألف لایر قطري

--١٠١٫٥٥٨١٠١٫٥٥٨دائنون تجاریون
--١٧٢٫٠٣٨١٧٢٫٠٣٨مصاریف مستحقة 

--٢٨٤٫٨٨٤٢٨٤٫٨٨٤مطلوبات مالیة أخرى 
٦٫٥٥٣٫١٤٥٢٫٤٣٦٫٥٢٥٢٦١٫٣٦٥٣٫٨٥٥٫٢٥٥قروض وسلف تحمل فوائد

٣٦٫٦٧١٩٫٦٣٥٩٫٨٣١١٧٫٢٠٥أدوات مالیة مشتقة 

٧٫١٤٨٫٢٩٦٣٫٠٠٤٫٦٤٠٢٧١٫١٩٦٣٫٨٧٢٫٤٦٠

٢٠١٨دیسمبر ٣١

القیمة الدفتریة
ألف لایر 

قطري

أقل من سنة 
واحدة

ألف لایر قطري

–سنة واحدة 
سنتین

ألف لایر قطري
أكثر من سنتین
ألف لایر قطري

--٨٣٫٣١٢٨٣٫٣١٢دائنون تجاریون
--١٢٩٫٨٢٥١٢٩٫٨٢٥مصاریف مستحقة 

--٣٥٩٫٠٠٤٣٥٩٫٠٠٤مطلوبات مالیة أخرى 
٦٫٨٠٩٫٧٨٣٢٫٤٤٣٫٨٢٠٢٤٣٫٧١٠٤٫١٢٢٫٢٥٣قروض وسلف تحمل فوائد

٢٠٫٦٢٨٤٫٦٤٠٤٫٩١٣١١٫٠٧٥أدوات مالیة مشتقة 

٧٫٤٠٢٫٥٥٢٣٫٠٢٠٫٦٠١٢٤٨٫٦٢٣٤٫١٣٣٫٣٢٨

إدارة رأس المال

الیة قویة لكي یتمثل الھدف األساسي من إدارة رأس المال المجموعة في المحافظة على قاعدة رأسمالیة ونسب رأسم
أعمالھا في المستقبل. تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأسمالھا وإدخال تعدیالت وتستمر في تطویرتدعم المجموعة أعمالھا 

علیھ في ضوء التغیرات في األحوال االقتصادیة. یقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال. لم تقم المجموعة 
.٢٠١٩دیسمبر ٣١لسیاسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتھیة في بتعدیل أي من األھداف أو ا



.قع.ش.م.شركة الكھرباء والماء القطریة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٦١

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 من ٪٨٠و٪٤٠موعة تتمثل في المحافظة على نسبة مدیونیة ما بین المدیونیة. إن سیاسة المج

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) ناقصاً النقد وما في حكمھ. 

ویمثل إجمالي حقوق الملكیة الحصص المنسوبة لحاملي أسھم المجموعة. 

٢٠١٩
ألف لایر قطري

٢٠١٨
ألف لایر قطري

٦٫٥٥٣٫١٤٥٦٫٨٠٩٫٧٨٣إجمالي القروض
)٤٫١١٧٫٩٥٣()٣٫٤٣٨٫٥٩٧(واألرصدة لدى البنوكیخصم: النقد 

٣٫١١٤٫٥٤٨٢٫٦٩١٫٨٣٠صافي المدیونیة

٩٫٩٩٩٫١٢٤١٠٫٤٥٥٫٥٨٠حقوق ملكیة المساھمین بالشركةإجمالي
١٣٫١١٣٫٦٧٢١٣٫١٤٧٫٤١٠إجمالي حقوق الملكیة وصافي الدین

٪٢٠٪٢٤المدیونیةنسبة 

القیم العادلة لألدوات المالیة٣٨

درج القیمة العادلة لألدوات الجدول أدناه یعرض القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ومستویات على ت
المالیة المسجلة بالقیمة العادلة. 

، تحتفظ المجموعة بالفئات التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة: ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
١المستوى 

ألف لایر قطري
٢المستوى 

ألف لایر قطري
٣المستوى 

ألف لایر قطري
مالياإلج

ألف لایر قطري
الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة:

استثمارات في أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة 
١٫٩٥٥٫٢١٢--١٫٩٥٥٫٢١٢من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

٨٫٥٤٥-٨٫٥٤٥-القیمة العادلة الموجبة لمبادالت أسعار الفائدة 

١٫٩٦٣٫٧٥٧-١٫٩٥٥٫٢١٢٨٫٥٤٥

المطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة:

أدوات مشتقة:
٣٦٫٦٧١-٣٦٫٦٧١-القیمة العادلة السالبة لمبادالت أسعار الفائدة 

-٣٦٫٦٧١-٣٦٫٦٧١
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٦٢

القیم العادلة لألدوات المالیة٣٨

لفئات التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة: ، تحتفظ المجموعة با٢٠١٨دیسمبر 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:

بالقیمة استثمارات في أسھم حقوق ملكیة
١٫٥٥٨٫٥٥٣--١٫٥٥٨٫٥٥٣العادلة من 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-لة السالبة لمبادالت أسعار الفائدة القیمة العاد

-٢٠٫٦٢٨-٢٠٫٦٢٨

١، لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى ٢٠١٨دیسمبر ٣١و ٢٠١٩دیسمبر ٣١في العامین المنتھیةخالل 
من تدرج القیمة العادلة. ٣والمستوى 

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

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

یاناتھا.مستمدة من األسعار) على جمیع ب

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


