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 الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق.شركة 

  الموحد المرحلي بيان المركز المالي
  2017مارس  31في  كما

 
 

 2016ديسمبر  31  2017مارس  31 اتإيضاح 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

 )مدققة(  )مراجعة(  الموجودات
     المتداولةغير الموجودات 

     
 6.130.389  6.035.657 6 وآالت ومعدات عقارات

 174.901  174.901 7 استثمارات عقارية
 108.425  106.932  الموجودات غير الملموسة والشهرة

 2.824.638  2.885.770 8 استثمارات في مشاريع مشتركة
 511.144  535.592  موجودات مالية متاحة للبيع

 1.366.332  1.338.406 9 مدينة تمويلي ذمم تأجير
 -  83.835 12 عقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط ل الموجبة القيمة العادلة

 19.858  19.379  أخرىموجودات 

     
  11.180.472  11.135.687 

     
     الموجودات المتداولة

 280.994  286.801  مخزون
 674.013  763.563   وذمم مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة

 124.273  122.790 9 ذمم تأجير تمويلي مدينة
 3.011.031  2.740.342  النقد وما في حكمه

     

  
3.913.496 

 
4.090.311 

     

 15.225.998  15.093.968  إجمالي الموجودات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. جزًءا 17إلى  1اإليضاحات المرفقة من تشكل 

 

4 

 الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق.شركة  
  موحدال واإليرادات الشاملة األخرى المرحليالربح أو الخسارة بيان  

  2017مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 
 

  
         لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
 (مراجعة)  )مراجعة(  
     

 717.970  720.197 13 اإليرادات
 (394.624)  (444.245)  تكلفة المبيعات

     

 323.346  275.952  إجمالي الربح
 40.919  41.757  إيرادات أخرى

 (49.262)  (51.723)  إداريةومصروفات عمومية 
     

 315.003  265.986  ربح التشغيل
 (40.170)  (38.341)  تمويلالتكاليف 

 81.232  128.424  حصة في أرباح مشاريع مشتركة 
     

 356.065  356.069  الفترة ربح
     

     اإليرادات الشاملة األخرى:
     بنود يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة: 
 8.349  81.789 12 حصة في إيرادات شاملة أخرى من مشاريع مشتركة

سعار عقود تبادل أ الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة من
 (14.756)  92.692   للتحوطالفائدة 

 (3.461)  (26.841)  عللموجودات المالية المتاحة للبي العادلة في القيمة صافي التغير

     

 (9.868)  147.640  اإلِيرادات )الخسائر( الشاملة األخرى للفترة

 346.197  503.709  إجمالي الدخل الشامل
     

     إلى: الربح العائد
 347.442  350.238  األم الشركة مساهمي

 8.623  5.831  مسيطرةالغير  الحصص
     

  356.069  356.065 
     

     إلى: العائدإجمال الدخل الشامل 
 337.574  497.878  األم الشركة مساهمي

 8.623  5.831  مسيطرةالغير  الحصص
     

  503.709  346.197 

     :العائد للسهم

 16.3  18.3 14 للسهم )باللاير القطري( العائد األساسي والمخفف
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 شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق.

  الموحد  المرحلي غيرات في حقوق الملكيةالتبيان 
  2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
   العائد إلى مساهمي الشركة األم  

 رأس المال 
االحتياطي 

 القانوني
االحتياطي 

 العام

احتياطي 
ت للتدفقا التحوط

 النقدية
احتياطي القيمة 

 العادلة
 األرباح
 اإلجمالي المدورة

غير  الحصص
 مسيطرةال

حقوق  إجمالي
 الملكية

 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف

 لاير قطري 
 ألف

 لاير قطري 
ألف لاير 

 قطري
 ألف

 لاير قطري 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
          

 8.529.000 253.871 8.275.129 4.720.969 219.328 (1.557.002) 3.241.834 550.000 1.100.000 )مدققة( 2017يناير  1الرصيد في 
 356.069 5.831 350.238 350.238 - - - - - الفترةربح 

 147.640 - 147.640 - (26.841) 174.481 - - - اإليرادات الشاملة األخرى 
          

 503.709 5.831 497.878 350.238 (26.841) 174.481 - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 2016تعلقة بسنة أرباح متوزيعات 

 (825.000) - (825.000) (825.000) - - - - - (10)إيضاح 
          

 8.207.709 259.702 7.948.007 4.246.207 192.487 (1.382.521) 3.241.834 550.000 1.100.000 )مراجعة( 2017مارس  31الرصيد في 

 7.602.357 256.048 7.346.309 4.038.710 175.244 (1.759.479) 3.241.834 550.000 1.100.000 )مدققة( 2016يناير  1الرصيد في 
          

 356.065 8.623 347.442 347.442 - - - - - الفترةربح 
 (9.868) - (9.868) - (3.461) (6.407) - - - الخسائر الشاملة األخرى 

          

 346.197 8.623 337.574 347.442 (3.461) (6.407) - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 2015تعلقة بسنة أرباح متوزيعات 

 (825.000) - (825.000) (825.000) - - - - - (10)إيضاح 
المساهمة في صندوق دعم األنشطة 

 (135) - (135) (135) - - - - - 2015االجتماعية والرياضية لسنة 

 7.123.419 264.671 6.858.748 3.561.017 171.783 (1.765.886) 3.241.834 550.000 1.100.00 )مراجعة( 2016مارس  31الرصيد في 
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 شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق.

  الموحد  المرحلي التدفقات النقديةبيان 
  2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
         لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس 31
 2016  2017 اتإيضاح 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
 )مراجعة(  )مراجعة(  

     األنشطة التشغيلية
 356.065  356.069   للفترة ربحال

     :للبنود التالية تعديالت
 103.387  118.020  وآالت ومعدات عقاراتهالك ستإ

 (14.268)  (187)  عقارات وآالت ومعدات ربح من بيع 
 (81.232)  (128.424)  مشاريع مشتركةأرباح  فيحصة 

 3.117  3.241  نهاية الخدمة للموظفين آتمكاف مخصص
 (1.698)  -  إيرادات مؤجلة 

 (11.940)  (16.051)  أرباح موزعة من موجودات مالية متاحة للبيعإيرادات 
 1.493  1.493  غير ملموسة موجوداتإطفاء 

 4.763  6.202  مخزون بطيء الحركةمخصص 
 481  479  إطفاء موجودات غير متداولة

 (7.859)  (22.113)  فوائدإيرادات 
 38.154  36.536  مصاريف فوائد 

  355.265  390.463 

     التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل األرباح
     تعديالت رأس المال العامل:

 124.991  (89.550)  أخرى ذمم مدينةو ذمم تجارية مدينة -
 (102.825)  (12.009)   مخزون -
 35.159  29.409  ذمم تأجير تمويلي مدينة -
 (14.121)  (44.218)  أخرى ذمم دائنةو ذمم تجارية دائنة -

     
 433.667  238.897  يةنشطة التشغيلاألالتدفقات النقدية من 

 -  (960)  للموظفين مدفوعةالخدمة النهاية  آتمكاف

 433.667  237.937  األنشطة التشغيليةمن  التدفقات النقديةصافي 

     االستثماريةاألنشطة 
 (245.644)  (23.288) 6 معداتوآالت  شراء عقارات

 160.517  149.081  مشاريع مشتركة من مستلمةتوزيعات أرباح 
 -  (51.289)  استثمارات في موجودات مالية متاحة للبيع 

 14.268  187  وآالت ومعدات عقاراتمتحصالت من استبعاد 
 11.940  16.051  توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع

 7.859  22.113  مستلمةفوائد 

 (51.060)  112.855  اريةألنشطة االستثما)المستخدمة في(  من التدفقات النقديةصافي 
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 شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق.

  الموحد )تابع( المرحلي التدفقات النقديةبيان 
  2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
         لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس 31
 2016  2017 اتإيضاح 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
 )مراجعة(  )مراجعة(  

     األنشطة التمويلية
 (825.000)  (825.000) 10  أرباح مدفوعةتوزيعات 

 200.619  240.055  صافي الحركة في قروض وتسهيالت تحمل فوائد
 (38.154)  (36.536)  فوائد مدفوعة

     
 (662.535)  (621.481)  في األنشطة التمويلية ةالمستخدم التدفقات النقديةصافي 

     
 (279.928)  (270.689)  في حكمهالنقد وما في  صافي النقص

 1.750.798  3.011.031  بداية الفترة في في حكمهنقد وما 

     
 1.470.870  2.740.342  نهاية الفترةفي  في حكمهنقد وما 

 



 ش.م.ق. القطرية الكهرباء والماء شركة
 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 المؤسسةنبذة عن  1

كشركة  2015لسنة  11رقم وفقا لقانون الشركات التجارية القطري ( "الشركة") ش.م.ق.شركة الكهرباء والماء القطرية تأسست 
 16تاريخ وذلك ب 14275السجل التجاري رقم قطر بدولة في وتم تسجيلها في وزارة االقتصاد والتجارة مساهمة قطرية عامة 

يقع المكتب المسجل للشركة في شارع المرخية بمدينة خليفة و بدولة قطر،، في الدوحةللشركة المسجل  مقراليقع . 1992 مارس
 . 1998مايو  3بورصة قطر منذ أسهم الشركة مسجلة للتداول في الشمالية ، الدوحة ، دولة قطر. 

 جميعاً بـ "المجموعة"(. مالشركة وشركاتها التابعة )يشار إليه تشمل الموحدة المرحلية المختصرة البيانات المالية إن هذه

مؤسسة لل هاوتوريد ه المحالةايالموإنتاج في إنتاج الكهرباء الرئيسي للمجموعة، والذي لم يتغير منذ السنة الماضية، نشاط اليتمثل 
  .العامة القطرية للكهرباء والماء )"كهرماء"( المملوكة للدولة

 :كالتالي 2017مارس  31في للشركة كما  التابعةالشركات 

 

 نسبة الملكية  بلد التأسيس  النشاط الرئيسي  التابعةالشركة 
         
      2017  2016 

 %100  %100  قطر  الةالمح ياهتوليد الكهرباء وإنتاج الم  .شركة رأس لفان للتشغيل ذ.م.م
 %80  %80  قطر  الةالمح ياهالمتوليد الكهرباء وإنتاج   ش.م.ق.شركة رأس لفان للطاقة 

         
   :وحصص الملكية التالية كما في تاريخ التقرير للفترة الحالية والسابقةلدى المجموعة المشاريع المشتركة 

 نسبة الملكية  بلد التأسيس  النشاط الرئيسي  الشركة اسم
         

      2017  2016 
 %55  %55  قطر  ةه الُمحالايالمتوليد الكهرباء وإنتاج    ش.م.ق.قطر للطاقة 

 %40  %40  قطر  توليد الكهرباء   ش.م.ق.شركة مسيعيد للطاقة 
 %45  %45  قطر  ةه الُمحالايالمتوليد الكهرباء وإنتاج   ش.م.ق.شركة رأس قرطاس للطاقة 

االستثمار في مشاريع الكهرباء   نبراس للطاقة ش.م.ق. 
 خارج دولة قطر ه الُمحالةايالمو

 %60  %60  قطر 

 %60  %60  قطر  ةه الُمحالايالمتوليد الكهرباء وإنتاج   ش.م.ق.أم الحول للطاقة 
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 إعداد البيانات الماليةس اأس  2

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  2017مارس  31المنتهية في تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للثالثة أشهر 

 (. "34"التقارير المالية المرحلية" )"معيار المحاسبة الدولي  34رقم 

 تم عرض البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري ، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. 

ية المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية إن البيانات المالية المرحل

. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج الثالثة أشهر 2016ديسمبر  31ولذلك يجب قراءتها مع البيانات المالية السنوية للمجموعة كما في 

 . 2017ديسمبر  31للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  ليست بالضرورة مؤشراً  2017مارس  31المنتهية في 

  .2017أبريل  17تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

مساهمة قطرية" تغيير وضعها  من الشركات المصنفة "شركة 2015لسنة  11يتطلب قانون الشركات التجارية القطري رقم 

القانوني إلى "شركة مساهمة قطرية عامة". ولذلك فإن اإلدارة بصدد تغيير الوضع القانوني للشركة ، إال أن التحويل لم يتم حتى 

 تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة. 

 السياسات المحاسبية الهامة  3

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات 

، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة السارية المفعول 2016ديسمبر  31المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 . 2017ناير ي 1اعتبارا من 

وتم تطبيقها من قبل الشركة في إعداد هذه  2017إن المعايير المحاسبية المعدلة أدناه قد أصبحت سارية المفعول خالل سنة 

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ، حسبما اقتضت الضرورة. وبالرغم من أن هذه المعايير ليس لها أي تأثير مادي 

المالية المرحلية المختصرة الموحدة ، إال أنها قد تتطلب إدراج إفصاحات إضافية في البيانات المالية السنوية على هذه البيانات 

 : 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة 

ولها سينات التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية التي يسري مفعخالل الفترة الحالية طبقت المجموعة المعايير المعدلة والتح

 : 2017يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في 

  بيان التدفقات النقدية: مبادرة اإلفصاح 7تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

  لمؤجلة الناشئة عن الخسائر غير ضرائب الدخل: تحقيق الموجودات الضريبية ا 12تعديالت معيار المحاسبة الدولي
 المحققة 

  2016-2014دورة التحسينات السنوية 

  اإلفصاح عن الحصص في الشركات األخرى: توضيح نطاق متطلبات  12تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية
 12اإلفصاح في المعيار الدولي للتقارير المالية 

 أي تأثير مادي على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. لم يكن لتطبيق التعديالت والتحسينات أعاله



 ش.م.ق. القطرية الكهرباء والماء شركة
 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة   3

 المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد 

لمجموعة لإن المعايير والتفسيرات المصدرة ولم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة 

  مبينة أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير، إذا كانت ضرورية ، عندما تصبح سارية المفعول. 

 تاريخ السريان المعيار  

 2018يناير  1 : األدوات المالية9المعيار الدولي للتقارير المالية   

 2018يناير  1 العمالء: اإليرادات من العقود مع 15المعيار الدولي للتقارير المالية   

 2018يناير 1 تعديالت -: تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم 2المعيار الدولي للتقارير المالية   

 2019يناير  1 : اإليجارات16المعيار الدولي للتقارير المالية   

بيع أو مشاركة موجودات بين مستثمر : 28ومعيار المحاسبة الدولي  10تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

 مؤجل وشركته الزميلة أو مشروعه
 

 التقديرات واألحكام استخدام 4 

أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على تطبيق  ستخدامبااإلدارة  قامت البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةهذه إعداد  عند
 . تاقد تختلف القيم الحقيقية عن هذه التقدير .واإليرادات والمصروفات والمطلوباتالموجودات السياسات المحاسبية وقيم 

األحكام الهامة التي وضعععت من جانب اإلدارة عند تطبيق السععياسععات المحاسععبية والمصععادر الرئيسععية للشععكوك حول التقديرات هي 
 .2016ديسمبر  31منتهية في للسنة العلى البيانات المالية الموحدة كما في ونفسها التي تم تطبيقها 

 القيم العادلة قياس  

عند قيامها بقياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب تقوم المجموعة باستخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها ما أمكن ذلك. 
ب التقييم على المستخدمة في أساليمختلف المستويات في ترتيب القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت يتم تصنيف القيم العادلة في 

 النحو التالي:

  المتداولة )غير المعدلة( في أسواق دائرة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.السوقية : األسعار  1المستوى 

  يمكن مالحظتها بالنسبة للموجودات أو والتي  1بخالف األسعار المدرجة في المستوى أخرى مدخالت  :  2المستوى
 .)مستخرجة من األسعار(أو غير مباشرة )مثل األسعار( بصورة مباشرة كانت  المطلوبات سواء

  مدخالت ال يمكن  ال تعتمد على بيانات سوقية واضحةالمدخالت للموجودات او المطلوبات التي  :  3المستوى(
 .مالحظتها(

مسعععتويات مختلفة من ترتيب القيمة  إذا كان من المحتمل أن يتم تصعععنيف المدخالت المسعععتخدمة لقياس الموجود أو المطلوب في
العادلة عندها يتم تصعععععنيف قياس القيمة العادلة في مجمله في نفس مسعععععتوى ترتيب القيمة العادلة كأدنى مسعععععتوى للمدخل الهام 

 للقياس بأكمله.

 ها التغيير.حدث خاللتقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت بين مستويات ترتيب القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي 

حول القيمة العادلة لألدوات  17تم إدراج المزيد من المعلومات حول االفتراض الموضعععععوع لقياس القيم العادلة باإليضعععععاح رقم 
 المالية.
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 لومات القطاعيةالمع     5 

على  كامل بشكلالمياه المحالة في دولة قطر. تعتمد عملية تحلية المياه وتقوم المجموعة بتشغيل وحدات متكاملة إلنتاج الكهرباء 
المياه المحالة متداخلتان وهي تخضع لنفس لمخاطر وعائدات مماثلة. وإنتاج الكهرباء توليد إنتاج الطاقة الكهربائية. إن عمليات 

لك ال تفرق بين هذه األنشطة خالل اتخاذ القرارات بصورة منفصلة، ولذوبالتالي فإن اإلدارة ال تقوم بتقييم أداء هذه األنشطة 
 .وبالتالي تعرض المجموعة قطاع توليد الكهرباء وانتاج المياه المحالة كقطاع تشغيل واحد .بشأن توزيع الموارد

 

 وآالت ومعدات عقارات 6

 ستحواذعمليات اال

لاير قطري  ألف 23.288بتكلفة  على موجودات 2017مارس  31استحوذت المجموعة خالل الثالثة أشهر المنتهية في 
 (.2016مارس  31لاير قطري خالل الثالثة أشهر المنتهية في ألف  245.644)

 ستبعادعمليات اال

ألف لاير قطري بإجمالي مبلغ  476بتكلفة موجودات  2017مارس  31استبعدت المجموعة خالل الثالثة أشهر المنتهية في 
)الموجودات المستبعدة خالل الثالثة أشهر  ترية عند تاريخ االستبعاد ال شيءصافي القيمة الدفوبلغت لاير قطري  ألف 187

منه صافي القيمة  ألف لاير قطري 14.268مبلغ إجمالي بألف لاير قطري  27.983بتكلفة  2016مارس  31المنتهية في 
 (.تاريخ االستبعاد ال شيء فيالدفترية 

 

 عقاريةستثمارات ا 7

  
 مارس 31

2017  
ديسمبر  31

2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
 )مدققة(  )مراجعة(  
     

 174.901  174.901  الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 كانت تقييم داخلي إلى استنادا. ق.م.ش القطرية الديار شركة من تم شراؤها لوسيل في أرض على العقارية االستثمارات تشتمل
ترى اإلدارة أن القيمة العادلة كما في . قطري لاير مليون 457 بمبلغ 2016 ديسمبر 31 في العقاري لالستثمار العادلة القيمة

 .2016ديسمبر  31بصورة جوهرية عن القيمة العادلة المحددة كما في  تختلفال  2017مارس  31
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 مشاريع مشتركةاالستثمارات في  8

 التالية في المشاريع المشتركة:لدى المجموعة االستثمارات 

   
مارس  31

2017 
ديسمبر  31 

2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   

 بلد التأسيس 
 نسبة الملكية
 )مدققة(  )مراجعة( للمجموعة

      
 387.649  354.776 %55 قطر ش.م.ق.قطر للطاقة 

 -  - %40 قطر (1إيضاح ) ش.م.ق.شركة مسيعيد للطاقة 
 ش.م.ق.شركة رأس قرطاس للطاقة 

 - %45 قطر (1إيضاح )
 

- 
 2.319.847  2.375.424 %60 قطر ش.م.ق.نبراس للطاقة 

 117.142  155.570 %60 قطر (2إيضاح )أم الحول للطاقة ش.م.ق. 

   2.885.770  2.824.638 

 إيضاحات:

 المعترف ركةالمشت المشاريع هذه خسائر في المجموعة لحصة نتيجة الصفر إلى االستثمارات لهذه الدفترية القيم تخفيض تم (1)
 . سابقة سنوات في بها

 .2018 سنة خالل التشغيل قيد ش.م.ق. للطاقة الحول أم شركة تصبح أن يتوقع (2)

 

 إيجارات تمويلية مدينة 9

 ركةالش طبقت لقد. ش.م.ق للطاقة لفان رأس شركة من المدينة اإليجارات من الشركة حصة المدينة التمويلية اإليجارات تمثل
، والذي "إيجارات على يشتمل الترتيب كان إذا ما تحديد( "4) رقم المالية للتقارير الدولية المعايير تفسيرات مجلس تفسير التابعة

 امتق الذي الخصم معدل. بنفسها بتشييدها قامت التي اإلنتاج مرافق عن المحاسبة في ،2006يناير  1أصبح ساري المفعول في 
 استحقاقها موعد المدينة التمويلية اإليجارات تتخطى لم(. سنوياً  %9.32: 2016) سنويا % 9.32 هو باستخدامه التابعة الشركة

 .الفترة نهاية في قيمتها تنخفض أو

مارس  31 
2017 

ديسمبر  31 
2016 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 2.365.223  2.301.871 إيجارات تمويلية  المبالغ المستحقة من إجمالي
 (874.618)  (840.675) إيرادات تمويلية غير مكتسبة

    

 1.490.605  1.461.196 القيمة الحالية للحد األدنى لإليجارات المدينة
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 تتمة  – إيجارات تمويلية مدينة 9

 الموحد على النحو التالي: المرحليتم عرض اإليجارات التمويلية المدينة في بيان المركز المالي 
مارس  31 

2017 
ديسمبر  31 

2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 )مدققة(  )مراجعة( 

    

 124.273  122.790 متداولجزء 
 1.366.332  1.338.406 متداولجزء غير 

    

 1.461.196  1.490.605 

 رأس المال 10

مارس  31 
2017 

ديسمبر  31 
2016 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 )مدققة(  )مراجعة( 

    المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
 1.100.000  1.100.000 رياالت قطرية للسهم 10قيمة بسهم  110.000.000

 

 توزيعات األرباح النقدية المدفوعة (1)

ألف لاير قطري  825.000لاير قطري للسهم بإجمالي مبلغ  7.5أرباح نقدية بواقع  ل الفترة أعلنت الشركة عن توزيعخال
 ألف لاير قطري(. 825.000لاير قطري للسهم بإجمالي مبلغ  7.5: 2016)

 

 قروض وتسهيالت تحمل فوائد  11

مارس  31 
2017 

ديسمبر  31 
2016 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 )مدققة(  )مراجعة( 

    

 1.247.792  1.247.792 (1القرض )

 636.087  636.087 (2القرض )

 317.355  317.355 (3القرض )

 292.019  292.019 (4القرض )

 548.552  543.902 (5القرض )

 912.972  905.233 (6القرض )

 911.250  911.250 (7القرض )

 792.788  831.060 (8القرض )
 315.327  345.772 (9القرض )
 -  182.250 (10القرض )

    

 5.974.142  6.212.720 إجمالي القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد

 (62.192)  (60.715) : تكاليف ترتيب التمويل ناقصا
    

 6.152.005  5.911.950 
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 )تابع( قروض وتسهيالت تحمل فوائد 11

 الموحد كما يلي:المرحلي في بيان المركز المالي  والتسهيالت التي تحمل فوائدتم عرض القروض 

مارس  31 
2017 

ديسمبر  31 
2016 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 1.237.363  1.421.358 متداولةحصة 
 4.674.587  4.730.647 حصة غير متداولة

    
 6.152.005  5.911.950 

 عقود مبادلة أسعار الفائدة للتحوط 12
 

 للتدفقات النقدية احتياطي التحوط (أ)
 

  ترة كالتالي:حتياطي تحوط التدفقات النقدية للفلحركة في اا 

مارس  31 
2017 

ديسمبر  31 
2016 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 (1.759.479)  (1.557.002) يناير 1في الرصيد 
 103.697  81.789 حصة في إيرادات شاملة أخرى من المشاريع المشتركة

صافي التغيرات في القيمة العادلة من عقود تبادل أسعار الفائدة 
 98.780  92.692  الشركة األم لدى للتحوط

    
 (1.557.002)  (1.382.521) الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

 أسعار الفائدة للتحوط تبادلعقود  (ب)
 

 الموحد كما يلي:المرحلي أسعار الفائدة عن التحوط في بيان المركز المالي  تبادلعقود القيمة العادلة ل تم عرض

مارس  31 
2017 

ديسمبر  31 
2016 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

    الموجودات 
 -  83.835 جزء غير متداول 

    
    المطلوبات 

 20.277  - حصة متداولة
 8.282  19.702 حصة غير متداولة

    
 19.702  28.559 
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 اإليرادات 13
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31 

 2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 (مراجعة)  )مراجعة(  
    

 359.305  357.528 المحالةالماء مبيعات 
 328.331  332.503 الكهرباءمبيعات 

 30.334  30.166 شركة رأس لفان للطاقة ش.م.ق.الحصة في ذمم اإليجار المدينة من 
    

 720.197  717.970 

 على السهم العائد 14
مرجح لعدد على المتوسط ال للسنة األم الشركة لمساهميالمنسوب يحتسب الربح األساسي العائد على السهم بتقسيم صافي الربح 

 :الفترةالل خاألسهم القائمة 

 مارس 31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 )مراجعة(  )مراجعة(  
    

 347.442  350.238 األم الشركة مساهميإلى  العائد فترةربح ال
)يعرض عدد الفترة القائمة خالل المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 110.000  110.000 (األسهم باآلالف
    

 3.16  3.18 باللاير القطري( يعرض) العائد األساسي والمخفف للسهم

 المخفف للسهم  العائد 

 .حيث أن الشركة األم ليس لديها أسهم مخففة محتملة، فإن العائد المخفف للسهم يعادل العائد األساسي للسهم
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 االلتزامات والمطلوبات المحتملة 15

مارس  31 
2017 

ديسمبر  31 
2016 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    االلتزامات: (أ)

 118.883  - التزامات رأسمالية 

    
    :مطلوبات محتملة (ب)

 190.317  315.900 ضمانات بنكية وضمانات الشركة واعتمادات مستندية 

    
    :)ج( التزامات أخرى
    أدوات مالية مشتقة:

 1.842.202  1.898.126 القيمة االسمية(المبلغ بفائدة ) أسعارعقود تبادل 

 

 فصاحات األطراف ذات العالقةإ 16

والمساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسين باإلدارة  الزميلةاألطراف ذات العالقة الشركات  تمثل
والشركات والمؤسسات التي تقوم هذه األطراف بإدارتها أو التأثير فيها بصورة هامة. يتم اعتماد أسعار وشروط هذه المعامالت 

 من قبل إدارة المجموعة.

 

 بيان الدخل الشامل كالتالي:المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في 
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في طبيعة المعامالت طبيعة العالقة 

 مارس 31 

   2017  2016 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   
 )مراجعة(  )مراجعة(   

      

 328.331  332.503 بيع الكهرباء مساهم كهرماء

 355.861  354.295 بيع المياه المحالة   

 30.334  30.166 إيرادات إيجار محطة توليد   
      

   716.964  714.526 
      

 3.444  3.233 بيع المياه المحالة  شركة زميلة قطر للبترول
      

 193.329  200.401 استخدام أو شراء الغاز/تكلفة الغاز المستهلك شركة زميلة قطر للبترول
      

 7.028  21.064 فائدة على ودائع بنكية شركة زميلة بنك قطر الوطني
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 )تابع( فصاحات األطراف ذات العالقةإ 16

 

 

 

 2016ديسمبر  31  2017مارس  31  

 طبيعة العالقة 

تجارية مدينة ذمم 

 وأخرى

 

ذمم تجارية 

دائنة ومصاريف 

 مستحقة الدفع 

 

ذمم تجارية مدينة 

 وأخرى

ذمم تجارية  

دائنة 

ومصاريف 

 مستحقة الدفع 

 
 ألف  

 لاير قطري
 ألف 

  لاير قطري 
 ألف

 لاير قطري 
 ألف 

 لاير قطري
         

 3.152  806.696  1.640  616.009 مساهم كهرماء

 -  6.831  -  6.835 مشروع مشترك ش.م.ق. للطاقةأم الحول 

 -  2.797  -  3.287 مشروع مشترك ش.م.ق. شركة راس قطراس للطاقة

 -  959  -  982 مشروع مشترك ش.م.ق. قطر للطاقة

 -  645  -  645 مشروع مشترك ش.م.ق. شركة مسيعيد للطاقة

 5.008  -  2.586  - مشروع مشترك نبراس للطاقة ش.م.ق. 

 144.369  3.420  67.253  3.027 شركة زميلة قطر للبترول

         
  630.785  71.479  821.348  152.529 

 

 اإلدارة موظفيمكافأة كبار 

 كالتالي:الفترة خالل كبار موظفي اإلدارة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  كانت

 أشهر المنتهية فيلفترة الثالثة  
 مارس 31 

 2017  2016 
 ألف 

 لاير قطري 
 ألف 

 لاير قطري
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 2.055  2.185 مكافآت اإلدارة 
 2.938  2.938 أتعاب مجلس اإلدارة

    

 5.123  4.993 
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 القيم العادلة لألدوات المالية 17

الجدول  القيمة العادلة. ال يتضمن تدرجمستوياتها في ويوضح الجدول التالي القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، 
القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة في الحالة التي تكون فيها القيمة ترتيب معلومات 

 مقاربة على نحو معقول للقيمة العادلة. الدفترية

 ، لدى المجموعة الفئات التالية من األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:2017مارس  31كما في 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2017مارس  31في 

 

 ألف
 لاير قطري 

 ألف 
 لاير قطري

 ألف 
 لاير قطري 

 ألف 
 لاير قطري

        :بالقيمة العادلةمقاسة موجودات مالية 
 535.592  -  -  535.592 ع يأوراق مالية استثمارية متاحة للب

 83.835  -  83.835  - عقود تبادل أسعار الفائدة القيمة العادلة الموجبة ل

 535.592  83.835  -  619.427 

  :بالقيمة العادلةمالية مقاسة مطلوبات 
 

 
 

   
        أدوات مالية مشتقة:

 19.702  -  19.702  - القيمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

        
 -  19.702  -  19.702 

 

 ، كان لدى المجموعة الفئات التالية من األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة: 2016ديسمبر  31كما في 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2016ديسمبر  31

 

 ألف
 لاير قطري 

 ألف 
 لاير قطري

 ألف 
 لاير قطري 

 ألف 
 لاير قطري

        :بالقيمة العادلةمقاسة موجودات مالية 
 511.144  -  -  511.144 ع يأوراق مالية استثمارية متاحة للب

 511.144  -  -  511.144 

  :بالقيمة العادلةمالية مقاسة مطلوبات 
 

 
 

   

  أدوات مالية مشتقة:
 

 
 

   
 28.559  -  28.559  - القيمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

        
 -  28.559  -  28.559 

 

لقياس  3و  1، ال توجد أية تحويالت بعد المستويات 2016 ديسمبر 31و  2017مارس  31المنتهية في الفترة / السنة خالل 

 القيمة العادلة.

 

 
 
 
 



 ش.م.ق. القطرية الكهرباء والماء شركة
 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

19 
 

 
 

 تتمة  – القيم العادلة لألدوات المالية 17

 
 تقنيات التقييم

المالية التب تتم المتاجرة بها في سوق نشط بناًء على أسعار السوق المدرجة أو تعتمد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات 

 عروض أسعار المتعاملين. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تحدد المجموعة القيم العادلة باستخدام تقنيات التقييم.

 

تتضمن تقنيات التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع األدوات المالية المماثلة التي لديها 

أسعار ملحوظة بالسوق. إن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في تقنيات التقييم تتضمن معدالت أسعار الفائدة الحالية من 

المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار األسهم والسندات وأسعار صرف العمالت األجنبية ن والعالوات األخرى المخاطر وهوامش االئتما

تقرير والتي يتم يخ الوالتقلبات والمخاطر. إن الهدف من استخدام تقنيات التقييم هو الوصول إلى تحديد القيمة العادلة التي تعكس سعر األداة المالية في تار

 على أساس سعر السوق الحر.تحديدها 
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