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ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة. جزًءا ١٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 

٢

ش.م.ع.ق. الكھرباء والماء القطریة شركة  

الموحدالمرحليبیان المركز المالي
٢٠٢٠سبتمبر٣٠في كما 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠ات إیضاح
قطريألف لایر ألف لایر قطري 

(مدققة) (مراجعة) 
الموجودات 

الموجودات غیر المتداولة 
٦٥٫٣٧٢٫٨٥٤٥٫٥٧٣٫٠٤٧عقارات وآالت ومعدات 
٣٠٫٥٧٣٢٢٫٥٨٤موجودات حق استخدام  

٨٦٫٠٣٧٩٠٫٥١٥موجودات غیر ملموسة وشھرة
٧٣٫٧٠١٫٦٣٤٤٫٥٤٥٫٣٥٢استثمارات في مشاریع مشتركة 

استثمارات في أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
٢٫٣٨٧٫٧٢٣١٫٩٥٥٫٢١٢اإلیرادات الشاملة األخرى 

٨٨٦٢٫٦٠٦٩٧٣٫٦١٣ذمم تأجیر تمویلي مدینة
٦٫٤٨٥-١٢فائدة للتحوطأسعارالقیمة العادلة الموجبة لعقود مبادلة 

٢١٧٫٩٦٧١٤٣٫٦٨٧ة ع مشتركیرا قرض مدین من مش
١٢٫٥٨٣١٣٫٩٩٧أخرىموجودات 

١٢٫٦٧١٫٩٧٧١٣٫٣٢٤٫٤٩٢

الموجودات المتداولة 
٨٧٫٠٣٠٨١٫٤٩٩مخزون

٥٤٣٫٩٠٢٥٠٣٫٤٠٢مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى 
٨١٤٨٫٨٣٠١٤٤٫٠١٤ذمم تأجیر تمویلي مدینة

٢٫٠٦٠-١٢فائدة للتحوطأسعارالقیمة العادلة الموجبة لعقود مبادلة 
٩٣٫٢٨٥٫٥٠٧٣٫٤٣٨٫٥٩٧أرصدة لدى البنوك ونقد

٤٫٠٦٥٫٢٦٩٤٫١٦٩٫٥٧٢
١٦٫٧٣٧٫٢٤٦١٧٫٤٩٤٫٠٦٤إجمالي الموجودات 





ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة. جزًءا ١٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 

٤

ش.م.ع.ق. شركة الكھرباء والماء القطریة 
موحدال واإلیرادات الشاملة األخرى المرحلي الربح أو الخسارة بیان 
٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھر تسعةالالثالثة أشھر ولفترة 

المنتھیة في          لفترة الثالثة أشھر 
سبتمبر ٣٠

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في          
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطري ألف لایر قطريألف لایر قطري إیضاحات 

(مراجعة)(مراجعة) (مراجعة)(مراجعة) 
١٣٦٦٨٫٩٢٨٦١١٫٣٧١١٫٨٦٤٫٦٢٣١٫٦٨٨٫٦٩٦من الماء والكھرباء  اإلیرادات

٢٧٫٠٩٠٣٠٫٤٣١٨٦٫٣٠٩٩٦٫٥٤٩فوائد إیجاریة
٦٩٦٫٠١٨٦٤١٫٨٠٢١٫٩٥٠٫٩٣٢١٫٧٨٥٫٢٤٥

)١٫١٣٥٫٢٦١()١٫٢٥٤٫٦٦٥()٤١٨٫٣٤٤()٤٦١٫٦٠٥(تكلفة المبیعات
٢٣٤٫٤١٣٢٢٣٫٤٥٨٦٩٦٫٢٦٧٦٤٩٫٩٨٤إجمالي الربح 

١٨٫٥٤٠٢٩٫٨٣٩١٣٦٫٠٩٧١٦٨٫١٢٠أخرىتشغیلإیرادات
)١٣٠٫٩٨٠()١٢٠٫١٦٢()٤٤٫٣٣٨()٣٧٫٨٣٩(مصروفات عمومیة وإداریة

٢١٥٫١١٤٢٠٨٫٩٥٩٧١٢٫٢٠٢٦٨٧٫١٢٤ربح التشغیل 
)١٨٩٫٥١٨()١٢٠٫١٤٤()٥٩٫١٣٧()٣٠٫٦٢٣(تكالیف التمویل

١٩٤٫٩٢٥١٨٨٫٤٨٥٤٦١٫٥٠٨٤٧٤٫٦٥٢حصة في أرباح مشاریع مشتركة  
٣٧٩٫٤١٦٣٣٨٫٣٠٧١٫٠٥٣٫٥٦٦٩٧٢٫٢٥٨ربح الفترة 

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

الخسارة في فترات الحقة: 
شاملة أخرى من إیرادات (خسائر)حصة في 

مشاریع مشتركة 
(١٬٠١١٬٤٩٤)(٧٠٦٬٣٦٦)(٣٠١٬٨٧١)١٢١٣٧٬٨٢٤مبادالت أسعار الفائدة

-(٢٣٬٥٧٥)-(٢٣٬٥٧٥)مبادالت صرف عمالت أجنبیة
الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة من عقود 

)٦٥٫٩٠٤()٦٣٫٧٠٨()٨٫٥٠٧(١٢٦٬٦٥٩تبادل أسعار الفائدة للتحوط 
١٫٠٧٧٫٣٩٨()٧٩٣٫٦٤٩()٣١٠٫٣٧٨(١٢٠٬٩٠٨(

یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الإیرادات شاملة أخرى 
الخسارة في فترات الحقة: 

صافي التغیر في القیمة العادلة الستثمارات في حقوق 
ملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 

)١١٣٫٨٩٢()٦٧٫٤٨٩()٣٦٫٢٢٠(٢٧٥٬٧٣٧األخرى

)١٫١٩١٫٢٩٠()٨٦١٫١٣٨()٣٤٦٫٥٩٨(٣٩٦٬٦٤٥(خسائر) شاملة أخرى للفترة / إیرادات 

)٢١٩٫٠٣٢(١٩٢٫٤٢٨)٨٫٢٩١(٧٧٦٬٠٦١(الخسارة الشاملة) للفترة إجمالي الدخل الشامل
الربح العائد إلى: 

٣٧٣٬٦٨٥٣٣٠٫٦٨١١٫٠٣٤٫٢٤٨٩٥٠٫١٩٧مساھمي الشركة األم
٥٬٧٣١٧٫٦٢٦١٩٫٣١٨٢٢٫٠٦١الحصص غیر المسیطرة

٣٧٩٫٤١٦٣٣٨٫٣٠٧١٫٠٥٣٫٥٦٦٩٧٢٫٢٥٨
العائد إلى: (الخسارة الشاملة)  إجمال الدخل الشامل  
)٢٤١٫٠٩٣(١٧٣٫١١٠)١٥٫٩١٧(٧٧٠٬٣٣٠مساھمي الشركة األم

٥٬٧٣١٧٫٦٢٦١٩٫٣١٨٢٢٫٠٦١الحصص غیر المسیطرة
٢١٩٫٠٣٢(١٩٢٫٤٢٨)٨٫٢٩١(٧٧٦٬٠٦١(

العائد للسھم: 
١٤٠٫٣٤٠٫٣٠٠٫٩٤٠٫٨٦العائد األساسي والمخفف للسھم (بالریال القطري)



ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة. جزًءا ١٨إلى ١المرفقة من اإلیضاحات  تشكل 

٥

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

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
العائد إلى مساھمي الشركة األم  

رأس المال 
االحتیاطي  

القانوني 
االحتیاطي  

العام 

احتیاطي  
التحوط  

للتدفقات النقدیة
احتیاطي  

القیمة العادلة

احتیاطي  
صرف 
العمالت  
األجنبیة

األرباح 
اإلجمالي المدورة

الحصص غیر  
المسیطرة

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

ألف  
لایر قطري

٦٫٦٦٠٫٨٤١٩٫٩٩٩٫١٢٤٢٣٥٫٩٤٨١٠٫٢٣٥٫٠٧٢-٣٣٨٬٣٤٩(١٬٨٩١٬٩٠٠)٢٠٢٠١٬١٠٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠٣٬٢٤١٬٨٣٤ینایر ١الرصید في 

١٫٠٣٤٫٢٤٨١٫٠٣٤٫٢٤٨١٩٫٣١٨١٫٠٥٣٫٥٦٦------الربح للفترة  

)٨٦١٫١٣٨(-)٨٦١٫١٣٨(-) ٢٣٫٥٧٥() ٦٧٫٤٨٩()٧٧٠٫٠٧٤(---خسائر شاملة أخرى  

١٫٠٣٤٫٢٤٨١٧٣٫١١٠١٩٫٣١٨١٩٢٫٤٢٨) ٢٣٫٥٧٥() ٦٧٫٤٨٩()٧٧٠٫٠٧٤(---الدخل الشامل(الخسارة الشاملة)إجمالي 

)٨٧٨٫٠١٥() ٢٥٫٥١٥()٨٥٢٫٥٠٠()٨٥٢٫٥٠٠(------)١٠(إیضاح  ٢٠١٩توزیعات أرباح متعلقة بسنة  

٦٫٨٤٢٫٥٨٩٩٫٣١٩٫٧٣٤٢٢٩٫٧٥١٩٫٥٤٩٫٤٨٥) ٢٣٫٥٧٥(٢٧٠٫٨٦٠) ٢٫٦٦١٫٩٧٤(٢٠٢٠١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠٣٬٢٤١٬٨٣٤سبتمبر ٣٠الرصید في 

٦٫١٢٥٫٦٤١١٠٫٤٥٥٫٥٨٠٢٥٧٫٦٧٤١٠٫٧١٣٫٢٥٤-٤٩١٫٦٩٠)١٫٠٥٣٫٥٨٥(٢٠١٩١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤ینایر ١الرصید في 
٩٥٠٫١٩٧٩٥٠٫١٩٧٢٢٫٠٦١٩٧٢٫٢٥٨------ربح الفترة

)١٫١٩١٫٢٩٠(-)١٫١٩١٫٢٩٠(--)١١٣٫٨٩٢()١٫٠٧٧٫٣٩٨(---شاملة أخرى  خسائر 

)٢١٩٫٠٣٢(٢٢٫٠٦١)٢٤١٫٠٩٣(٩٥٠٫١٩٧-)١١٣٫٨٩٢()١٫٠٧٧٫٣٩٨(---الدخل الشامل  (الخسارة الشاملة)  إجمالي 
)٨٧١٫٤٥٤()١٨٫٩٥٤()٨٥٢٫٥٠٠()٨٥٢٫٥٠٠(------)١٠(إیضاح  ٢٠١٨توزیعات أرباح متعلقة بسنة  

٦٫٢٢٣٫٣٣٨٩٫٣٦١٫٩٨٧٢٦٠٫٧٨١٩٫٦٢٢٫٧٦٨-٣٧٧٫٧٩٨)٢٫١٣٠٫٩٨٣(١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤(مراجعة)٢٠١٩سبتمبر ٣٠الرصید في 



. المرحلیة المختصرة الموحدة من ھذه البیانات المالیةال یتجزأ جزءاً ١٨إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 

٦

ش.م.ع.ق. شركة الكھرباء والماء القطریة 

الموحد المرحليبیان التدفقات النقدیة
٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في          
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩إیضاحات 
ألف لایر قطريألف لایر قطري 

األنشطة التشغیلیة 
١٫٠٥٣٫٥٦٦٩٧٢٫٢٥٨الربح للفترة 

تعدیالت للبنود التالیة:
٢٠٥٫٣٨٦٢٠٨٫٣١٨عقارات وآالت ومعدات استھالك

٢٫٢٢٣١٫٧٥٣موجودات حق االستخداماستھالك 
١٫٣٣٦١٫٣٠١مصروف فائدة على مطلوبات إیجار

)٤٧٤٫٦٥٢()٤٦١٫٥٠٨(حصة في أرباح مشاریع مشتركة 
٨٫٢٤٩٢٢٫٨٦٨مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

إیرادات توزیعات أرباح من استثمارات في حقوق ملكیة بالقیمة العادلة  
)٦٤٫٠٦٣()٧٠٫٥٣٤(من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

٤٫٤٧٨٤٫٤٧٨إطفاء موجودات غیر ملموسة 
١٠٫٧٤١١٢٫٩٥٠مخصص مخزون بطيء الحركة

١٫٤١٤١٫٤٠٦إطفاء موجودات غیر متداولة 
)١٠٠٫٦٩٩()٥٩٫٩٩٩(فوائدإیرادات 

١١٧٬٨٤٧١٨٨٫٢١٧مصاریف فوائد 
٨١٣٬١٩٩٧٧٤٫١٣٥األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل

تعدیالت رأس المال العامل:
)٩٫٥٨٥()١٦٫٢٧٢(مخزون -
)١٨٫٣٠٢((٢٧٬٧٣٤)ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى-
١٠٦٫١٩١٩٦٫٤٠٦تأجیر تمویلي مدینةذمم -
)٣١٫٠٣١(٨٣٢ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى-

٨٧٦٬٢١٦٨١١٫٦٢٣التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
)٢٫٩٦٩()٣٫٨٥٥(مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

٨٧٢٬٣٦١٨٠٨٫٦٥٤التشغیلیة صافي التدفقات النقدیة من األنشطة 

األنشطة االستثماریة 
)٤٠٫٧٩١()٥٫١٩٣(٦شراء عقارات وآالت معدات 

٥٩٠٫٨١٧١٧٩٫٨٦٤توزیعات أرباح مستلمة من مشاریع مشتركة 
)٤٨٫٢٩٣()١٥٫٥٣٢(في مشاریع مشتركة  ةإضافیاتاستثمار

استثمارات في حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة  
)٤٧٤٫٢٨٧()٥٠٠٫٠٠٠(األخرى 

توزیعات أرباح مستلمة من استثمارات في حقوق ملكیة بالقیمة العادلة  
٧٠٫٥٣٤٦٤٫٠٦٣من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

-(٧٤٬٢٨٠)قرض مقدم إلى مشروع مشترك
٤٧٬٢٣٣٨١٫٧٨٩فوائد مستلمة 

)٢٤٥٫٩٩٤(١٨٦٫٠٤٧یوم٩٠صافي الحركة في الودائع ألجل ذات تواریخ استحقاق بعد 

)٤٨٣٫٦٤٩(٢٩٩٬٦٢٦األنشطة االستثماریة ) المستخدمة فيمن (صافي التدفقات النقدیة  



. المرحلیة المختصرة الموحدة من ھذه البیانات المالیةال یتجزأ جزءاً ١٨إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 

٧

ش.م.ع.ق. شركة الكھرباء والماء القطریة 

تتمة -الموحد المرحليبیان التدفقات النقدیة
٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩إیضاحات 
ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

(مراجعة)(مراجعة) 
األنشطة التمویلیة 

)١٥٨٫٩٤٠()١٤٧٫٩٦٦(صافي الحركة في قروض وتسھیالت تحمل فوائد
)٨٣٦٫٦٧١()٨٤٤٫٩٤٣(توزیعات أرباح مدفوعة 

)١٨٫٩٥٤()٢٥٫٥١٥(توزیعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غیر المسیطرة
-)٢٫٧٥٩(سداد مطلوبات إیجار

)١٨٩٫٥١٨((١١٧٬٨٤٧)فوائد مدفوعة 

)١٫٢٠٤٫٠٨٣((١٬١٣٩٬٠٣٠)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة 

)٨٧٩٫٠٧٨(٣٢٬٩٥٧النقد وما في حكمھ صافي الزیادة (النقص) في 
٤٨٩٫٠٢٩١٫٤٣٠٫٣٧٦ینایر١النقد وما في حكمھ في 

٩٥٢١٬٩٨٦٥٥١٫٢٩٨سبتمبر  ٣٠النقد وما في حكمھ في 



ش.م.ع.ق. القطریةالكھرباء والماءشركة
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

٨

نبذة عن المؤسسة١

قطریة تأسست في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم  عامة شركة الكھرباء والماء القطریة ش.م.ع.ق. ("الشركة") ھي شركة مساھمة 
، الدوحة، دولة قطر.  برج وقود، الخلیج الغربي مكتب الشركة المسجل في . یقع ١٩٩٢. بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة في مارس ١٤٢٧٥

.  ١٩٩٨مایو ٣إن أسھم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ 

، تم  ٢٠١٥لسنة ١١كانت الشركة تعرف سابقاً باسم الشركة القطریة للكھرباء والماء ش.م.ق.، ووفقاً لقانون الشركات التجاریة القطري رقم  
.  ٢٠١٧مارس ٦القانوني للشركة إلى "شركة مساھمة عامة قطریة" بعد التعدیل الذي أدخل على النظام األساسي بتاریخ تغییر الوضع 

ومنفردین بـــ "شركات  جمیعاً بـ "المجموعة" م الشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھ تشمل الموحدة المرحلیة المختصرة  البیانات المالیة إن ھذه 
). " المجموعة

المحالة والمیاه الكھرباء إنتاج محطات وتشغیل وامتالك تطویر في السابق، العام عن تتغیر لم التي للمجموعة، الرئیسیة األنشطة تتمثل 
"). كھرماء" باسم المعروفة " (والماءللكھرباء القطریة العامة المؤسسة"إلى توریدھا و

:كالتالي٢٠٢٠سبتمبر٣٠في الشركات التابعة للشركة كما إن 

النھائیة نسبة الملكیةبلد التأسیس النشاط الرئیسيالشركة التابعة 

٢٠٢٠٢٠١٩

٪١٠٠٪١٠٠قطرتشغیل وصیانة المصنع  شركة رأس لفان للتشغیل ذ.م.م. 
٪٨٠٪٨٠قطرالمحالةالمیاه تولید الكھرباء وإنتاج ش.م.ق. شركة رأس لفان للطاقة 

:نھایة فترة التقریر الحالیة وفترة المقارنةكما في ونسبة الملكیةالمشاریع المشتركة التالیةالشركةلدى 

النھائیة نسبة الملكیةبلد التأسیس النشاط الرئیسيالشركة اسم

٢٠٢٠٢٠١٩

٪٥٥٪٥٥قطرالمیاه الُمحالة تولید الكھرباء وإنتاج خ قطر للطاقة ش.م.ق.
٪٤٠٪٤٠قطرتولید الكھرباء ش.م.ع.ق. شركة مسیعید للطاقة 

شركة رأس قرطاس للطاقة 
المیاه الُمحالة تولید الكھرباء وإنتاج ش.م.ع.ق. 

٪٤٥٪٤٥قطر

ش.م.ع.ق. نبراس للطاقة 
االستثمار في مشاریع الكھرباء 

٪٦٠٪٦٠قطرخارج دولة قطرالمیاه الُمحالة و
٪٦٠٪٦٠قطرالمیاه الُمحالة تولید الكھرباء وإنتاج ش.م.ع.ق. أم الحول للطاقة 

سراج للطاقة 
تحدید وتغییر وتطویر فرص إنتاج 

٪٦٠٪٦٠قطرالطاقة الشمسیة  



ش.م.ع.ق. القطریةالكھرباء والماءشركة
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

٩

إعداد البیانات المالیة أساس ٢

٣٤وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم ٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةتم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة لل
).  "٣٤"التقاریر المالیة المرحلیة" ("معیار المحاسبة الدولي 

تم عرض البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة بالریال القطري ، وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة.  

تضمن كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة في البیانات المالیة السنویة ولذلك یجب إن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة ال ت
٣٠أشھر المنتھیة في تسعة. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج ال٢٠١٩دیسمبر ٣١قراءتھا مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في 

.  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المالیة المنتھیة في لیست بالضرورة مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة٢٠٢٠سبتمبر

.٢٠٢٠أكتوبر١٩ارة بتاریخ اإلدتمت الموافقة على إصدار ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة من قبل مجلس 

السیاسات المحاسبیة الھامة٣

لمالیة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البیانات ا
١، باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات الجدیدة الساریة المفعول اعتبارا من ٢٠١٩دیسمبر ٣١السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

. ٢٠٢٠نایر ی

المختصرةالمرحلیةالمالیةالبیاناتعلىتأثیرلھا لیسولكن،٢٠٢٠عامفيمرةألولوالتفسیراتالتعدیالتمنالعدیدتطبیقیتم
.للمجموعةالموحدة

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة  

طبقت المجموعة المعاییر المعدلة والتحسینات التالیة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي یسري مفعولھا للفترات  خالل الفترة الحالیة،  
: ٢٠٢٠ینایر ١السنویة التي تبدأ في 

: دمج األعمال٣للتقاریر المالیة الدوليالمعیار تعدیالت 
: تعدیل معیار قیاس سعر الفائدة.٣٩ومعیار المحاسبة الدولي  ٩والمعیار الدولي للتقاریر المالیة  ٧تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة  

: تعریف المادیة٨ومعیار المحاسبة الدولي ١تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 
٢٠١٨مارس٢٩فيالصادرالمالیةللتقاریرالمفاھیميطاراإل

التعدیالت والتحسینات أعاله أي تأثیر مادي على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.لتطبیقلم یكن 

المعاییر التي أصدرت ولم یسر مفعولھا بعد
لمختصرة الموحدة االمرحلیةالمالیةالبیاناتإصدارتاریخحتىالمفعولساریةلم تصبح ولكن،التي أصدرتوالتفسیراتالمعاییرإن

. المفعولساریةتصبحعندما ،أمكنإنالمعاییر،ھذه تطبیقالمجموعةتعتزم. ھي كما یليللمجموعة

تاریخ السریان المعیار
٢٠٢٣ینایر ١: عقود التأمین ٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
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٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

١٠

استخدام التقدیرات واألحكام٤

ستخدام أحكام وتقدیرات وإفتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات  با اإلدارة قامت ، البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدةھذه إعداد  عند 
عن ھذه التقدیرات.  الفعلیة المحاسبیة وقیم الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف القیم 

كوك   یة للـش بیة والمصـادر الرئیـس ات المحاـس یاـس حول التقدیرات ھي موعة  للمج األحكام الھامة التي وضـعت من جانب اإلدارة عند تطبیق الـس
.٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في على البیانات المالیة الموحدة كما في ونفسھا التي تم تطبیقھا 

لومات القطاعیةالمع ٥

على إنتاج بشكل كاملالمیاه المحالة في دولة قطر. تعتمد عملیة تحلیة المیاه وتقوم المجموعة بتشغیل وحدات متكاملة إلنتاج الكھرباء 
وبالتالي تعرض  عائدات.اللمخاطر واالمیاه المحالة متداخلتان وھي تخضع لنفس وإنتاج الكھرباء تولید الطاقة الكھربائیة. إن عملیات 

. المجموعة قطاع تولید الكھرباء وانتاج المیاه المحالة كقطاع تشغیل واحد

وآالت ومعداتعقارات٦

ستحواذعملیات اال
٩٩٫٣٩٩لایر قطري (ألف٥٫١٩٣بتكلفة على موجوداتاستحوذت المجموعة ،٢٠٢٠سبتمبر٣٠خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

).٢٠١٩دیسمبر٣١المنتھیة في سنةالخالللایر قطري ألف 

ستبعاد عملیات اال
تكلفةوشطبتقطريلایرألف٤٤١بمبلغباستبعاد موجودات ، قامت المجموعة ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠المنتھیة في فترة التسعة أشھرخالل 

٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتھیةالسنةخالل. (شيءالالدفتریةالقیمةبصافيقطريلایرألف١٥٫٥٧١قدرهإجماليبمبلغ" ج"الفحص
االستبعادتاریخفيالدفتریةالقیمةصافيمعقطريلایرألف٦٨٫٩٧٨قدرهإجماليبمبلغ" ج"الفحصتكلفةبشطب المجموعةقامت،

). شيء البقیمة
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٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

١١

مشاریع مشتركةاالستثمارات في ٧

المشاریع المشتركة:لدى المجموعة االستثمارات التالیة في 

سبتمبر٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

ألف لایر قطريألف لایر قطري 

بلد التأسیس
نسبة الملكیة  

(مدققة) (مراجعة) للمجموعة

٢٫٩٩٤٫٩١٢٢٬٩١٧٬٦٢٧٪٦٠قطرش.م.ع.ق. شركة نبراس للطاقة 
٣٩٢٫٥٩٣٤٣١٬٠٨٧٪٥٥قطرش.م.ع.ق. شركة قطر للطاقة 

٣٠٤٫٨٣٧١٬١٣٦٬٧٧٨٪٦٠قطرش.م.ع.ق.أم الحول للطاقة 
-٩٫٢٩٢٪٦٠قطر)) ١(إیضاح (سراج للطاقة 

٥١٬٤٦٢-٪٤٥قطرش.م.ع.ق. شركة رأس قرطاس للطاقة 
٨٬٣٩٨-٪٤٠قطرش.م.ع.ق. شركة مسیعید للطاقة 

٣٫٧٠١٫٦٣٤٤٬٥٤٥٬٣٥٢

إیضاحات:
االستثمار اإلضافي لم یغیر راج للطاقة.سملیون لایر قطري في شركة١٥٫٥قامت المجموعة باستثمار إضافي بمبلغ ،الفترةخالل )١(

المجموعة في ملكیة المشروع المشترك.حصة من 

الشاملة (الخسائر) إلى الحصة في الربح والحصة في اإلیرادات ترجع في المشروع المشترك الحركات األخرى لھذا االستثمار )٢(
.وتوزیعات األرباح المستلمةاألخرى

إیجارات تمویلیة مدینة٨

. لقد طبقت الشركة التابعة تفسیر ش.م.قتمثل اإلیجارات التمویلیة المدینة حصة الشركة من اإلیجارات المدینة من شركة رأس لفان للطاقة  
، والذي أصبح ساري المفعول  ) "تحدید ما إذا كان الترتیب یشتمل على إیجارات"٤تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم (مجلس 

، قامت الشركة التابعة بتطبیق ٢٠١٩ینایر ١اعتبارا من في المحاسبة عن مرافق اإلنتاج التي قامت بتشییدھا بنفسھا. ،٢٠٠٦ینایر ١في 
أي تأثیر مادي على رصید ذمم اإلیجار ١٦: عقود اإلیجار. لم یكن لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ١٦ولي للتقاریر المالیة  المعیار الد

). لم تتخطى سنویاً ٪٩٫٣٢: ٢٠١٩سنویا (٪٩٫٣٢معدل الخصم الذي قامت الشركة التابعة باستخدامھ ھو المدینة المدرجة سابقاً. 
اإلیجارات التمویلیة المدینة موعد استحقاقھا أو تنخفض قیمتھا في نھایة الفترة.

سبتمبر٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

ألف لایر قطريألف لایر قطري 
(مدققة) (مراجعة) 

١٫٤٤٥٫٣١١١٬٦٢٦٬٢٩٥إیجارات االستثمار فيإجمالي 
(٥٠٨٬٦٦٨))٤٣٣٫٨٧٥(إیرادات تمویلیة غیر مكتسبة 

١٫٠١١٫٤٣٦١٬١١٧٬٦٢٧القیمة الحالیة للحد األدنى لإلیجارات المدینة
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٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

١٢

تتمة  –إیجارات تمویلیة مدینة ٨

الموحد على النحو التالي:المرحليتم عرض اإلیجارات التمویلیة المدینة في بیان المركز المالي 
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطري 

(مدققة) (مراجعة) 
١٤٨٫٨٣٠١٤٤٬٠١٤جزء متداول

٨٦٢٫٦٠٦٩٧٣٬٦١٣جزء غیر متداول
١٫٠١١٫٤٣٦١٬١١٧٬٦٢٧

نقد وبنود مماثلة للنقد     ٩
المرحلیة الموحدة لألرصدة التالیة:یتضمن النقد والبنود المماثلة للنقد لغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
ألف لایر قطريألف لایر قطري 

(مدققة) (مراجعة) 
١٧٣٫١٣٥١٤٩٬٣٤٧حسابات جاریة وعند الطلب –نقد لدى البنوك 

٣٫١١٢٫٢٩٧٣٬٢٨٩٬٢٠٤)) ١ودائع ألجل (إیضاح (
٧٥٤٦نقد في الصندوق 

٣٫٢٨٥٫٥٠٧٣٬٤٣٨٬٥٩٧رصدة لدى البنوك ونقد أ
(٢٬٩٤٩٬٥٦٨))٢٫٧٦٣٫٥٢١(یوم ٩٠ناقص: ودائع ألجل ذات أجل استحقاق أكثر من 

٥٢١٫٩٨٦٤٨٩٬٠٢٩النقد وما في حكمھ 

: إیضاح
اعتمادًا على المتطلبات النقدیة الفوریة للمجموعة وتحمل فوائد بأسعار السوق. ) یتم إیداع الودائع قصیرة األجل لفترات متفاوتة ١(

رأس المال ١٠
سبتمبر٣٠

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١
ألف لایر قطريألف لایر قطري 

(مدققة) (مراجعة) 

المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل 
لایر قطري للسھم  ١سھم بواقع قیمة إسمیة ١٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠الواحد 

تجزئة األسھم 
لایر قطري إلى ١٠سمیة للسھم العادي من ، وافقت الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمجموعة على خفض القیمة اإل٢٠١٩مارس ٦في 

وتم زیادة إجمالي عدد األسھم  ٢٠١٩یونیو ٢٦لایر قطري، وفقًا لتعلیمات ھیئة قطر لألسواق المالیة. تم تطبیق تجزئة السھم في ١
.٢٠١٩یونیو٢٧. تم إدراج األسھم الجدیدة في بورصة قطر كما في ١٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠إلى ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠المصرح بھا من 

توزیعات النقدیة  ال
لسنة  ألف لایر قطري ٨٥٢٫٥٠٠لایر قطري للسھم بإجمالي مبلغ ٠٫٧٧٥أرباح نقدیة بواقع توزیععلىالشركة وافقت،ل الفترةخال

).٢٠١٨لسنة ألف لایر قطري٨٥٢٫٥٠٠لایر قطري للسھم بإجمالي مبلغ ٠٫٧٧٥: ٢٠١٩سبتمبر ٣٠(٢٠١٩
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قروض وتسھیالت تحمل فوائد  ١١
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠

ألف لایر قطريألف لایر قطري 
(مدققة) (مراجعة) 

١٫٠٤١٫٢٥٠١٬٠٧٣٬٦٠٢)١القرض (
١٫٠٩٣٫٥٠٠١٬٠٩٣٬٥٠٠)٢القرض (
٩٤٦٫٧٥٣٩٧٤٬٩٦٦)٣القرض (
٩١٥٫٦٢٣٩١٥٬٦٢٣)٤القرض (
٧٩٧٫٦٢٧٨٢٢٬٨٩٦)٥القرض (
٤٧٩٬٢٤٨٤٩٤٬٤٣١)٧القرض (
٤٥٧٬٦٦١٤٨٥٬٤٧٤)٦القرض (
٣١٣٫٩٠٨٣٢٣٬٣١٣)٨القرض (
٢٢٨٫٣٣٥٢٤٢٬٢١٢)٩القرض (
١٨٢٫٢٥٠١٨٢٬٢٥٠)١٠القرض (

٦٫٤٥٦٫١٥٥٦٬٦٠٨٬٢٦٧إجمالي القروض والتسھیالت التي تحمل فوائد 
(٥٥٬١٢٢))٥٠٫٩٧٦(ناقصا: تكالیف ترتیب التمویل 

٦٫٤٠٥٫١٧٩٦٬٥٥٣٬١٤٥

تم عرض القروض والتسھیالت التي تحمل فوائد في بیان المركز المالي المرحلي الموحد كما یلي:

سبتمبر٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر٣١
٢٠١٩

ألف لایر قطريألف لایر قطري 
(مدققة) (مراجعة) 

٢٫٤٤٣٫١٢٢٢٬٤٣٦٬٥٢٥حصة متداولة
٣٫٩٦٢٫٠٥٧٤٬١١٦٬٦٢٠حصة غیر متداولة

٦٫٤٠٥٫١٧٩٦٬٥٥٣٬١٤٥

.أعالهالمذكورةالمشروعتمویلقروضمقابلRAF B٢ وRAF A٣ وRAF A٢ وRAF A١ إنتاجبتسھیالت التعھدتم
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أسعار الفائدة للتحوط تبادل عقود ١٢

للتدفقات النقدیة احتیاطي التحوط)أ (

٣٠للثالثة أشھر المنتھیة في 
سبتمبر 

٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلل
سبتمبر 

دیسمبر٣١

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩
ألف  

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف  

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
(مدققة) (مراجعة)(مراجعة) (مراجعة)(مراجعة) 

(١٬٠٥٣٬٥٨٥))١٫٠٥٣٫٥٨٥()١٫٨٩١٫٩٠٠()١٫٨٢٠٫٦٠٥()٢٫٨٠٦٫٤٥٧(ینایر١/ أبریل١الرصید في 
حصة في إیرادات شاملة أخرى من 

(٧٨٥٬٤٢٤))١٫٠١١٫٤٩٤()٧٠٦٫٣٦٦()٣٠١٫٨٧١(١٣٧٫٨٢٤المشاریع المشتركة
صافي التغیرات في القیمة العادلة من 
عقود تبادل أسعار الفائدة لدى الشركة 

(٥٢٬٨٩١))٦٥٫٩٠٤()٦٣٫٧٠٨()٨٫٥٠٧(٦٫٦٥٩األم 

(١٬٨٩١٬٩٠٠))٢٫١٣٠٫٩٨٣()٢٫٦٦١٫٩٧٤()٢٫١٣٠٫٩٨٣()٢٫٦٦١٫٩٧٤(دیسمبر   ٣١سبتمبر / ٣٠الرصید في 

أسعار الفائدة للتحوط تبادل عقود )ب (
الموحد كما یلي:المرحلي أسعار الفائدة عن التحوط في بیان المركز المالي تبادلعقود القیمة العادلة لتم عرض

سبتمبر٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

ألف لایر قطريألف لایر قطري 
(مدققة) (مراجعة) 

الموجودات  
٢٬٠٦٠-جزء متداول 

٦٬٤٨٥-جزء غیر متداول 

-٨٬٥٤٥

المطلوبات  
٢٤٬١٢٨٩٬٦٣٥حصة متداولة

٦٧٬٧٠٦٢٧٬٠٣٦حصة غیر متداولة

٩١٫٨٣٤٣٦٬٦٧١
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اإلیرادات ١٣
٣٠للثالثة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر 
٣٠للتسعة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف لایر قطري 
ألف لایر 

قطري
ألف لایر  

ألف لایر قطريقطري
(مراجعة)(مراجعة) (مراجعة)(مراجعة) 

اإلیرادات من العقود مع العمالء:  
١١١٫٥٦٣٩٨٫١٠٥٣٢٥٫٣٦٨٢٦٦٫٦٨٤مبیعات الماء  

٢٣٦٫٦٥٥١٨٩٫٠٥٦٦٠٦٫٥٢٧٤٨٥٫٠٠٩الكھرباءمبیعات 
العملیات والصیانة: 

٦٦٫٣٠٢٦١٫٣٢٨١٩٤٫٠٦٤١٧٦٫٨٤٩الماء 
٣٦٫٥٦٠٤٤٫٠٧٣١٠٣٫٧٠٣١٢٤٫٦٠٤الكھرباء 

٤٥١٫٠٨٠٣٩٢٫٥٦٢١٫٢٢٩٫٦٦٢١٫٠٥٣٫١٤٦إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء  
تكلفة القدرة  - إیرادات إیجار تشغیلي 

١٦٢٫٩٨٤١٦٣٫٣٢٠٤٨٦٫٧٥٣٤٨٤٫١١٦الماء 
٥٤٫٨٦٤٥٥٫٤٨٩١٤٨٫٢٠٨١٥١٫٤٣٤الكھرباء 

٦٦٨٫٩٢٨٦١١٫٣٧١١٫٨٦٤٫٦٢٣١٫٦٨٨٫٦٩٦اإلیرادات من الكھرباء والماء  

اإلیرادات من بیع الماء واإلیرادات من بیع الكھرباء في وقت محدد.یتم تحقیق 

ــتخدام طریقة المخرجات. طبقت المجموعة  ــیانة على مدى الفترة الزمنیة عند انتھاء الخدمات للعمیل باسـ یتم تحقیق إیرادات العملیات والصـ
صــدار فاتورة بھ، وھذا یتوافق مباشــرة مع القیمة المقدمة للعمیل الوســیلة العملیة التي تســمح بتحقیق اإلیرادات بالمبلغ الذي یحق للمؤســســة إ

مقابل أداء المؤسسة للعمل المنجز حتى تاریخھ. یتم تحقیق كامل اإلیرادات داخل دولة قطر. 

العائد على السھم ١٤
على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للسنةاألمالشركةلمساھميیحتسب الربح األساسي العائد على السھم بتقسیم الربح المنسوب 

:الفترةخالل 
٣٠للثالثة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر  
٣٠للتسعة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف  

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف  

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
(مراجعة)(مراجعة) (مراجعة)(مراجعة) 

٣٧٣٬٦٨٥٣٣٠٫٦٨١١٫٠٣٤٫٢٤٨٩٥٠٫١٩٧ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة األم 
المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 

١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠الفترة (باآلالف)
العائد األساسي والمخفف للسھم (لایر  

٠٫٣٤٠٫٣٠٠٫٩٤٠٫٨٦قطري)

المخفف للسھم  العائد 
.حیث أن الشركة األم لیس لدیھا أسھم مخففة محتملة، فإن العائد المخفف للسھم یعادل العائد األساسي للسھم
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االلتزامات والمطلوبات المحتملة١٥
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
ألف لایر قطريألف لایر قطري 

(مدققة) ) مراجعة (
االلتزامات: )أ (

١٢٠٫٧٦٨٤٦٬١٨١التزامات رأسمالیة 

مطلوبات محتملة: )ب (
٥٥٠٫٤٤٨٥٥٠٬٤٤٨مؤسسیة مصدرة بالنیابة عن المشاریع المشتركة ضمانات 

١٠٠٬١٦٠-اعتمادات مستندیة  

٥٥٠٫٤٤٨٦٥٠٬٦٠٨

(ج) التزامات أخرى: 
أدوات مالیة مشتقة: 

١٫٢١٢٫٢٥٩١٬٢٥١٬٠٢٣عقود تبادل أسعار فائدة (بالقیمة االسمیة)

إفصاحات األطراف ذات العالقة١٦
والمساھمین الرئیسین وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفین الرئیسین باإلدارة والشركات  الزمیلةتمثل األطراف ذات العالقة الشركات 

والمؤسسات التي تقوم ھذه األطراف بإدارتھا أو التأثیر فیھا بصورة ھامة. یتم اعتماد أسعار وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة 
المجموعة.

كالتالي:المرحلي الموحدواإلیرادات الشاملة األخرىالربح أو الخسارةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان 

طبیعة المعامالت طبیعة العالقة 
للثالثة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر ٣٠
للتسعة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف  

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف  

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
(مراجعة)(مراجعة) (مراجعة)(مراجعة) 

٣٢٨٫٠٨٠٢٨٩٫٢٣١٨٥٨٫٤٣٩٧٦١٫٧٥٤بیع الكھرباء مساھم كھرماء 
٣٣٧٫٩٩٧٣١٩٫٢٤١٩٩٧٫٤٧٩٩١٨٫١٥٩بیع المیاه المحالة  

٢٧٫٠٩٠٣٠٫٤٣١٨٦٫٣٠٩٩٦٫٥٤٩إیجاریة فوائد 

٦٩٣٫١٦٧٦٣٨٫٩٠٣١٫٩٤٢٫٢٢٧١٫٧٧٦٫٤٦٢

٢٫٨٥١٢٫٨٩٩٨٫٧٠٥٨٫٧٨٣بیع المیاه  مساھم قطر للبترول 

استخدام أو  /تكلفة الغاز المستھلك مساھم قطر للبترول 
٢٩٦٬١٢٦٢٥٢٫٦٨٦٧٧٥٬٠٢٨٦٣٨٫٨٥٤شراء الغاز 

١٫٦٧٣٤٬٧٩٧١٠٫٠٠٢١٣٬٨٠١إیرادات فوائد بنك قطر الوطني 
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تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٦
كالتالي: المرحلي الموحداألرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

طبیعة العالقة 
ذمم تجاریة مدینة  

وأخرى 

ذمم تجاریة  
دائنة ومصاریف  
مستحقة الدفع  

ذمم تجاریة مدینة  
وأخرى 

ذمم تجاریة  
دائنة  

ومصاریف  
مستحقة الدفع  

ألف  
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

(مدققة) (مدققة) (مراجعة) (مراجعة) 

٤٦٩٬٦٣٣٤٫٣٠٦٤١٣,٩٥٠٥,٤٨٩مساھم كھرماء 

-٨٤٥-٤٬١٤٥مشروع مشترك ش.م.ع.ق. نبراس للطاقة 

٢٬٩٧٢١٦٧٫٨٩٥٢,٠٧٥١٢٦,٨٢٦مساھم  قطر للبترول 

-٢,١٢٣-٢٬٤١٠مشروع مشترك ش.م.ع.ق. أم الحول للطاقة

-١,١٦٦-٢٬٣١٠مشروع مشترك ش.م.ع.ق. قطر للطاقة 

ش.م.ع.ق. للطاقة قرطاس شركة راس  
مشروع مشترك 

٢,١٧٠-٢٬٢٢٨-

شركة مسیعید للطاقة المحدودة  
ش.م.ع.ق. 

مشروع مشترك 

٤٦٨-١٬٠١٥-

-١٨,٨٨٦-٤٩٥مشروع مشترك سراج للطاقة ش.م.ع.ق.. 

٤٨٥٫٢٠٨١٧٢٫٢٠١٤٤١,٦٨٣١٣٢,٣١٥

قطريلایرألف١٤٣٫٦٨٧بمبلغ ق.ع.م.شللطاقةالحولأمشركةمنمستحقةمبالغتشمل المشتركةالمشاریعمنالمدینةالقروض
.قطريلایرألف٧٤٫٢٨٠ق بمبلغ.ع .م.شللطاقةسراجإلىفوائدبدونوقرضسنوًیا ٪ ٠٫٤٦زائدلیبوربسعرمدرج 

اإلدارة موظفي  مكافأة كبار 
كالتالي:الفترة خالل كبار موظفي اإلدارة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكانت

٣٠للثالثة أشھر المنتھیة في 
سبتمبر 

٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلل
سبتمبر 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف  

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف  

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
(مراجعة)(مراجعة) (مراجعة)(مراجعة) 

٧٠٦٦٤٩٤٫٢٠٥٤٫١٩٠مكافآت اإلدارة 
٢٫٩٣٧٢٫٩٣٧٨٫٨١٢٨٫٨١٢أتعاب مجلس اإلدارة

٣٫٦٤٣٣٫٥٨٦١٣٫٠١٧١٣٫٠٠٢



ش.م.ع.ق. القطریةالكھرباء والماءشركة
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

١٨

القیم العادلة لألدوات المالیة١٧

القیمة العادلة. ال یتضمن الجدول معلومات  تدرجمستویاتھا في  ویوضح الجدول التالي القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة،  
مقاربة القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة في الحالة التي تكون فیھا القیمة الدفتریةترتیب 

على نحو معقول للقیمة العادلة.

، لدى المجموعة الفئات التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة:٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 

اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  (مراجعة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة: 

استثمارات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل  
٢٫٣٨٧٫٧٢٣--٢٫٣٨٧٫٧٢٣اإلیرادات الشاملة األخرى  

٢٫٣٨٧٫٧٢٣--٢٫٣٨٧٫٧٢٣

مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة:
مالیة مشتقة:أدوات 

٩١٫٨٣٤-٩١٫٨٣٤-القیمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة  

-٩١٫٨٣٤-٩١٫٨٣٤

، كان لدى المجموعة الفئات التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة: ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

اإلجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى (مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة: 

استثمارات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل  
١٬٩٥٥٬٢١٢--١٬٩٥٥٬٢١٢اإلیرادات الشاملة األخرى  

٨٬٥٤٥-٨٬٥٤٥-القیمة العادلة الموجبة لعقود معدالت الفائدة للتحوط 

١٬٩٦٣٬٧٥٧-١٬٩٥٥٬٢١٢٨٬٥٤٥

مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة: 

أدوات مالیة مشتقة:
٣٦٬٦٧١-٣٦٬٦٧١-القیمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة  

-٣٦٬٦٧١-٣٦٬٦٧١

لقیاس القیمة ٣و ١المستویات بین، ال توجد أیة تحویالت ٢٠١٩دیسمبر٣١و ٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتھیة في الفترة / السنة خالل 
العادلة.



ش.م.ع.ق. القطریةالكھرباء والماءشركة
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

١٩

تتمة -القیم العادلة لألدوات المالیة١٧

یتم. ذلكأمكنما مالحظتھا یمكنالتيالسوقبیاناتباستخدامالمجموعةتقوممطلوب، أولموجودالعادلةالقیمةبقیاسقیامھا عند
:التاليالنحوعلىالتقییمأسالیبفيالمستخدمةالمدخالتإلىاستناداالعادلةالقیمةترتیبفيالمستویاتمختلففيالعادلةالقیمتصنیف

. مماثلةمطلوباتأولموجوداتنشطةأسواقفي) المعدلةغیر(المتداولةالسوقیةاألسعار: ١المستوى

المسجلةالعادلةالقیمةعلىھامتأثیرلھا التيالمدخالتجمیعفیھا تكونوالتيأخرىتقنیات: ٢المستوى
مستمدةأي(مباشرةغیرأو)  األسعارمثلأي(مباشرةبصورةواضحة،والمطلوباتللموجودات

.بیاناتھا جمیععلى) األسعارمن

بیاناتعلىتعتمدالوالتيالمسجلةالعادلةالقیمةعلىھامتأثیرلھا بیاناتتستخدمالتيالتقنیات: ٣المستوى
). واضحةغیرمدخالت( واضحةسوقیة

العادلةالقیمةترتیبمنمختلفةمستویاتفيالمطلوبأوالموجودلقیاسالمستخدمةالمدخالتتصنیفیتمأنالمحتملمنكانإذا
.بأكملھللقیاسالھامللمدخلمستوىكأدنىالعادلةالقیمةترتیبمستوىنفسفيمجملھفيالعادلةالقیمةقیاستصنیفیتمعندھا 

.التغییرخاللھا حدثالتيالتقریرفترةنھایةفيالعادلةللقیمةتدرجمستویاتبینالتحویالتبتحقیقالمجموعةتقوم

تقنیات التقییم 
تتم المتاجرة بھا في سوق نشط بناًء على أسعار السوق المدرجة أو عروض أسعار لموجودات والمطلوبات المالیة التيتعتمد القیم العادلة ل

المتعاملین. بالنسبة لجمیع األدوات المالیة األخرى، تحدد المجموعة القیم العادلة باستخدام تقنیات التقییم.

المخصومة والمقارنة مع األدوات المالیة المماثلة التي لدیھا أسعار تتضمن تقنیات التقییم صافي القیمة الحالیة ونماذج التدفقات النقدیة 
ملحوظة بالسوق. إن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في تقنیات التقییم تتضمن معدالت أسعار الفائدة الحالیة من المخاطر وھوامش 

والسندات وأسعار صرف العمالت األجنبیة والتقلبات  االئتمان والعالوات األخرى المستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار األسھم 
والمخاطر. إن الھدف من استخدام تقنیات التقییم ھو الوصول إلى تحدید القیمة العادلة التي تعكس سعر األداة المالیة في تاریخ التقریر

والتي یتم تحدیدھا على أساس سعر السوق الحر.

) ١٩كوفیدالمستجد (تفشي فیروس كورونا تأثیر١٨

األعمالتعطیلفيتسببمما ، العالممستوىعلىمختلفةجغرافیةمناطقعبر") ١٩-COVID("كورونا فیروسجائحةانتشرت
بناءً تقییًما وقد أجرت،النفطأسعارفيوالتقلباتالحاليالوضعفيالتطوراتآخركثبعنالمجموعةتراقب. االقتصادیةواألنشطة

االئتمانخسارةحسابفيالتغییراتبعضإدراجتم لذلك،ونتیجة. ٢٠٢٠سبتمبر٣٠فيكما مالحظتھا یمكنالتيالمعلوماتعلى
. المستقبلیةوالمعلوماتمالحظتھا یمكنالتيالحالیةالكلیةاالقتصادیةالعوامللیعكس )ECL(المتوقعة

للموجوداتالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرعلىماديتأثیرأيھناكیكنلم،٢٠٢٠سبتمبر٣٠فيإجراؤهتمالذياإلدارةتقییمعلىبناءً 
القیمعلىماديتأثیرأي ھناكیكنلم أنھكما . قطردولةفيالعاليالتصنیفذات والبنوكقطردولةبالموجوداتتتعلقحیثالمالیة

تولیدفيكبیًراتقلًبا اإلدارةتتوقعوالبطبیعتھا األجلطویلةھيوالمیاهالطاقةشراءاتفاقیاتأنحیث،المالیةغیرللموجودات  الدفتریة
.والمیاهالكھرباء

فيالمجموعة، أخذت٢٠٢٠سبتمبر٣٠فيكما للمجموعةالمالیةوغیرالمالیةوالمطلوباتللموجوداتالمعلنةالمبالغتحدیدفي
. السوقلتقلباتحساسةالمسجلةالمبالغوتظلمتقلًبا السوقیزالال ذلك،ومع. الحالیةاالقتصادیةللتقلباتالمحتملةاآلثاراالعتبار 
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