
 

 

  شركة الكھرباء والماء القطرية (ش.م.ق.)
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  شركة الكھرباء والماء القطرية (ش.م.ق.)

    البيانات المالية الموحدة 
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  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٢إلى  ١٤اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

٧ 

  شركة الكھرباء والماء القطرية (ش.م.ق.)

    المركز المالي الموحدبيان 
 ةقطريال ترياالآالف الب  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما

  
  
ديسمبر  ٣١  إيضاح  

٢٠١٦   
ديسمبر  ٣١  

٢٠١٥   
          الموجودات
          المتداولةغير الموجودات 

          
  ٥٫٧١٣٫٩١١    ٦٫١٣٠٫٣٨٩  ٥  ممتلكات وآالت ومعدات

  ١٧٤٫٩٠١    ١٧٤٫٩٠١  ٦  استثمارات عقارية
  ١١٤٫٣٩٥    ١٠٨٫٤٢٥  ٧  غير الملموسة والشھرةالموجودات 

  ٢٫٦٢٦٫٨٣٤    ٢٫٨٢٤٫٦٣٨  ٨  استثمارات في مشاريع مشتركة
  ٣٤٤٫٤٣٥    ٥١١٫١٤٤  ٩  موجودات مالية متاحة للبيع

  ١٫٤٩٠٫٦٠٥    ١٫٣٦٦٫٣٣٢  ١٠  مدينة تمويلي ذمم تأجير
  ٢١٫٨٧١    ١٩٫٨٥٨  ١١  أخرىموجودات 

    ١٠٫٤٨٦٫٩٥٢    ١١٫١٣٥٫٦٨٧  
          

          الموجودات المتداولة
  ١٧٧٫٨٩٥    ٢٨٠٫٩٩٤  ١٢  مخزون

  ٨٨٧٫٩٨٨    ٦٧٤٫٠١٣  ١٣  ذمم تجارية وأخرى مدينة
  ١٤٦٫٤٧٧    ١٢٤٫٢٧٣  ١٠  ذمم تأجير تمويلي مدينة

  ١٫٧٥٠٫٧٩٨    ٣٫٠١١٫٠٣١  ١٤  النقد وما يعادل النقد

    ٢٫٩٦٣٫١٥٨    ٤٫٠٩٠٫٣١١  

  ١٣٫٤٥٠٫١١٠    ١٥٫٢٢٥٫٩٩٨    إجمالي الموجودات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يتبع بيان المركز المالي الموحد في الصفحة التالية.
  





 

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٢إلى  ١٤اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

٩ 

  شركة الكھرباء والماء القطرية (ش.م.ق.)

    الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدبيان 
بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  إيضاح  
         

  ٢٫٩٨٢٫٥٩٨   ٣٫١٠٣٫١٤٩  ٢٥  اإليرادات
  )١٫٦٧٩٫١٥٢(    )١٫٧٠٠٫٥٩٠(  ٢٦  تكلفة المبيعات

  ١٫٣٠٣٫٤٤٦   ١٫٤٠٢٫٥٥٩   الربحإجمالي
  ٩٠٫٦٣٧   ١٠٥٫٠٤٥  ٢٧  إيرادات أخرى

  )١٨٢٫٦٦٧(    )٢٠٠٫٩٧٦(  ٢٨  مصروفات عمومية وإدارية
  ١٫٢١١٫٤١٦   ١٫٣٠٦٫٦٢٨    ربح التشغيل

  )١٠٠٫٢٥٤(    )١٠٥٫٥٩٥(  ٢٩  تكاليف تمويل، بالصافي
  ١٥٫٨٦٩   -    حصة من ربح شركات شقيقة

  ٤٠٨٫٥١٤   ٣٧٢٫٣١٢  ٨  حصة من ربح مشاريع مشتركة
  ١٫٥٣٥٫٥٤٥   ١٫٥٧٣٫٣٤٥    الربح

         الدخل الشامل اآلخر:
          :الربح أو الخسارةالبنود التي يعاد أو قد يعاد تصنيفھا إلى 

  ٥٨٫٥٤١    -    الدخل الشامل اآلخرحصة من  -الشركات الشقيقة 
  )٣٦٫٣٢٢(    ١٠٣٫٦٩٧  ٨  حصة من الدخل الشامل اآلخر -المشاريع المشتركة 

  ٤٣٫٤٢٧    ٩٨٫٧٨٠  ٢١ ةالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادل -تحوط التدفقات النقدية 
  )١٤٠٫٩٣٣(    ٤٤٫٠٨٤  ٩  ةالتغير في القيمة العادل صافي -الموجودات المالية المتاحة للبيع 

  )٧٥٫٢٨٧(    ٢٤٦٫٥٦١    اآلخر الدخل الشامل

  ١٫٤٦٠٫٢٥٨   ١٫٨١٩٫٩٠٦    إجمالي الدخل الشامل 

         منسوب إلى:الربح ال
  ١٫٥٠٠٫٥٥٠   ١٫٥٤١٫٩٨٨   مالكي الشركة 

  ٣٤٫٩٩٥   ٣١٫٣٥٧   مساھمات غير مسيطرة
    ١٫٥٣٥٫٥٤٥   ١٫٥٧٣٫٣٤٥  

         منسوب إلى:الإجمالي الدخل الشامل 
  ١٫٤٢٥٫٢٦٣   ١٫٧٨٨٫٥٤٩   مالكي الشركة 

  ٣٤٫٩٩٥   ٣١٫٣٥٧   مساھمات غير مسيطرة
    ١٫٤٦٠٫٢٥٨   ١٫٨١٩٫٩٠٦  

         العائد للسھم 
  ١٣٫٦٤   ١٤٫٠٢  ٣٠  العائد األساسي والمخفض للسھم الواحد (باللایر القطري)

         العمليات المستمرة -العائد للسھم 
  ١٣٫٦٤   ١٤٫٠٢  ٣٠  العائد األساسي والمخفض للسھم الواحد (باللایر القطري)

  
  
  



 

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٢إلى  ١٤اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

١٠ 

  شركة الكھرباء والماء القطرية (ش.م.ق.)

    الموحد غيرات في حقوق الملكية التبيان 
 بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  
      المنسوبة إلى مالكي الشركة  

  
  رأس المال

  )١٥(إيضاح 

االحتياطي 
 القانوني
  )١٦(إيضاح 

االحتياطي 
  العام 

  )١٧(إيضاح 

احتياطي 
 التحوط 
  )١٨(إيضاح 

احتياطي القيمة
   العادلة

  )١٩(إيضاح 
األرباح 
  اإلجمالي  المدورة

مساھمات غير 
  مسيطرة

حقوق  إجمالي
  الملكية

                    

 ٧٫٦٠٢٫٣٥٧  ٧٫٣٤٦٫٣٠٩٢٥٦٫٠٤٨ ٤٫٠٣٨٫٧١٠  ١٧٥٫٢٤٤ )١٫٧٥٩٫٤٧٩( ٣٫٢٤١٫٨٣٤  ٥٥٠٫٠٠٠ ١٫١٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

                    إجمالي الدخل الشامل
  ١٫٥٧٣٫٣٤٥  ٣١٫٣٥٧ ١٫٥٤١٫٩٨٨ ١٫٥٤١٫٩٨٨ - - -  - - الربح

  ٢٤٦٫٥٦١  -  ٢٤٦٫٥٦١  -  ٤٤٫٠٨٤  ٢٠٢٫٤٧٧  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر
  -  -  -  ١٫٨١٩٫٩٠٦  ١٫٧٨٨٫٥٤٩٣١٫٣٥٧ ١٫٥٤١٫٩٨٨  ٤٤٫٠٨٤  ٢٠٢٫٤٧٧ 

                    :معامالت مع مالكي الشركة
  )٨٥٨٫٥٣٤(  )٣٣٫٥٣٤(  )٨٢٥٫٠٠٠(  )٨٢٥٫٠٠٠( - - -  - - )٣١(إيضاح٢٠١٥تعلقة بسنةأرباح متوزيعات

                    
  التغيرات األخرى:

مساھمات لصندوق دعم األنشطة االجتماعية 
  )٣٤٫٧٢٩(  -  )٣٤٫٧٢٩(  )٣٤٫٧٢٩(  -  -  -  -  -  )٣٢(إيضاح  ٢٠١٦والرياضية لسنة 

 ٨٫٥٢٩٫٠٠٠  ٨٫٢٧٥٫١٢٩٢٥٣٫٨٧١ ٤٫٧٢٠٫٩٦٩  ٢١٩٫٣٢٨)١٫٥٥٧٫٠٠٢( ٣٫٢٤١٫٨٣٤  ٥٥٠٫٠٠٠ ١٫١٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  

  
  
  
  
  
  
  

  التغيرات في حقوق الملكية الموحد في الصفحة التاليةبيان يتواصل 



 

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٢إلى  ١٤اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

١١ 

  شركة الكھرباء والماء القطرية (ش.م.ق.)

    التغيرات في حقوق الملكية الموحد بيان 
 بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
      المنسوبة إلى مالكي الشركة  

  
  رأس المال

  )١٥(إيضاح 

االحتياطي 
 القانوني
  )١٦(إيضاح 

االحتياطي 
  العام 

  )١٧(إيضاح 

احتياطي 
التحوط  
  )١٨(إيضاح 

احتياطي 
القيمة العادلة 

 )١٩(إيضاح 
األرباح 
  اإلجمالي  المدورة

مساھمات غير 
  مسيطرة

إجمالي حقوق 
  الملكية

                    
  ٧٫٠٢٤٫٥٣٦  ٢٤٢٫٩٢٣  ٦٫٧٨١٫٦١٣  ٣٫٣٩٨٫٧٢٧ ٣١٦٫١٧٧ )١٫٨٢٥٫١٢٥( ٣٫٢٤١٫٨٣٤ ٥٥٠٫٠٠٠ ١٫١٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٥يناير١الرصيد في

                    إجمالي الدخل الشامل
  ١٫٥٣٥٫٥٤٥  ٣٤٫٩٩٥  ١٫٥٠٠٫٥٥٠  ١٫٥٠٠٫٥٥٠ - - -  - - الربح

  )٧٥٫٢٨٧(  -  )٧٥٫٢٨٧(  -  )١٤٠٫٩٣٣(  ٦٥٫٦٤٦  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر
  -  -  -  ١٫٤٦٠٫٢٥٨  ٣٤٫٩٩٥  ١٫٤٢٥٫٢٦٣  ١٫٥٠٠٫٥٥٠  )١٤٠٫٩٣٣(  ٦٥٫٦٤٦  

                    :معامالت مع مالكي الشركة
  )٨٤٦٫٨٧٠(  )٢١٫٨٧٠(  )٨٢٥٫٠٠٠(  )٨٢٥٫٠٠٠( - - -  - - )٣١(إيضاح٢٠١٤تعلقة بسنةأرباح متوزيعات

                    
  غيرات األخرى:الت

مساھمات لصندوق دعم األنشطة االجتماعية 
  )٣٥٫٥٦٧(  -  )٣٥٫٥٦٧(  )٣٥٫٥٦٧(  -  -  -  -  -  )٣٢(إيضاح  ٢٠١٥والرياضية لسنة 

  ٧٫٦٠٢٫٣٥٧  ٢٥٦٫٠٤٨  ٧٫٣٤٦٫٣٠٩  ٤٫٠٣٨٫٧١٠  ١٧٥٫٢٤٤  )١٫٧٥٩٫٤٧٩(  ٣٫٢٤١٫٨٣٤  ٥٥٠٫٠٠٠  ١٫١٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  
  
  
  



 

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٢إلى  ١٤اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

      ١٢ 

  شركة الكھرباء والماء القطرية (ش.م.ق.)

    التدفقات النقدية الموحد بيان 
 بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  إيضاح  

         األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  ١٫٥٣٥٫٥٤٥   ١٫٥٧٣٫٣٤٥    ربح ال

         :للبنود التالية تعديالت
  ٤٥٥٫١٥٢   ٤١٨٫٩٢٢  ٥  إھالك ممتلكات وآالت ومعدات
  )١٥٫٨٦٩(    -    حصة من أرباح شركات شقيقة

  )٤٠٨٫٥١٤(    )٣٧٢٫٣١٢(  ٨  مشاريع مشتركةحصة من أرباح 
  ٥٫١٠٣   ٦٫٢٤٩  ٢٣  نھاية الخدمة للموظفين آتمكاف مخصص

  )٦٫٧٩١(    )٦٫٧٩٢( ٢٧  إيرادات مؤجلة 
  )١٨٫٣٧٧(   )١١٫٩٤٠( ٢٧  إيراد أرباح موزعة من موجودات مالية متاحة للبيع

  -    )٢٫٦٧٦(  ٢٧  ربح من موجودات مالية متاحة للبيع 
  )١٢٥(    )١٤٫٣٩٨( ٢٧  ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

  ٥٫٩٧٠   ٥٫٩٧٠ ٢٨  أصول غير ملموسة إطفاء
  ١٨٫٩٦٨   ٣٣٫٠٣٥ ٢٨  مخزون بطيء الحركةمخصص 

  ١٫٨٦٠    ٢٫٠١٣ ٢٨  إطفاء موجودات غير متداولة
  ٥٫٥٠٨   - ٢٨   ضرار محددةمخصص أل

  ١٠٫٠٣٣    -   خسارة استبعاد استثمار في شركة زميلة
  )٢٠٫٢٧٤(    )٤٢٫٧٦٩( ٢٩  إيراد فوائد

  ١١٨٫٥١٢    ١٤٤٫٣٠٦  ٢٩  مصروف فوائد
    ١٫٦٨٦٫٧٠١   ١٫٧٣٢٫٩٥٣  

         :في التغيرات
  )١٫٨٧٥(   )١٣٦٫١٣٤(     مخزون -
  )٣٣٦٫٠٤٢(   ٢١٣٫٩٧٥     ذمم تجارية وأخرى مدينة -
  ١٣٧٫٩٦٨   ١٤٦٫٤٧٧    ذمم تأجير تمويلي مدينة -
  ١١٢٫٢٦٩    )٨٠٫٥٢٦(     ذمم تجارية وأخرى دائنة -

  ١٫٥٩٩٫٠٢١   ١٫٨٧٦٫٧٤٥    الناتج من أنشطة التشغيلالنقد 
  )٤٢٢(   )٢٫٣٧٧(  ٢٣  نھاية خدمة موظفين مدفوعة آتمكاف

  ١٫٥٩٨٫٥٩٩   ١٫٨٧٤٫٣٦٨    األنشطة التشغيليةالناتج من صافي النقد 

         االستثماريةاألنشطة التدفقات النقدية من 
 )١٫٠١٥٫٥٧٧(    )٨٣٥٫٤٠٠(  ٥  معداتووآالت شراء ممتلكات 

  ١٢٥   ١٤٫٣٩٨  (د) ٥  المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 
  ٣٣٠٫٨٦٢    -    الحركة في الشركات الشقيقة، بالصافي من خسارة االستبعاد

  ١٨٫٣٧٧    ١١٫٩٤٠  ٢٧  توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع
  ١٣٫١٩٣    -    توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة

  ٣٢٨٫٢٣٢   ٢٧٨٫٢٠٥  ٨  مشاريع مشتركة توزيعات أرباح مستلمة من
  )٢٫١٨٧(   -  ٨  ع مشتركوفي مشر استثمار

  )١٣٫٦٤٨(    -  ٨  في مشاريع مشتركةصافي الحركة 
  -    )١٣٩٫٩٥٦(  ٩  شراء موجودات مالية متاحة للبيع 

  -    ٢٠٫٠٠٧  ٩  متحصالت من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع 
  ٢٠٫٢٧٤   ٤٢٫٧٦٩  ٢٩  محصلةفوائد 

  )٣٢٠٫٣٤٩(    )٦٠٨٫٠٣٧(    ألنشطة االستثماريةالمستخدم في اصافي النقد 
         
  

  ية الموحد في الصفحة التاليةنقدالتدفقات البيان يتواصل 



 

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٢إلى  ١٤اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

      ١٣ 

  شركة الكھرباء والماء القطرية (ش.م.ق.)

    التدفقات النقدية الموحد (تابع)بيان 
 القطريةبآالف الرياالت   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  إيضاح  

         التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )١٨٤٫٣٨٥(    ٩٩٦٫٧٤٢  ٢٠  صافي الحركة في قروض وتسھيالت تحمل فوائد

  )٨٢٥٫٠٠٠(    )٨٢٥٫٠٠٠(  ٣١  لمساھمي الشركة أرباح مدفوعةتوزيعات 
  )٢١٫٨٧٠(    )٣٣٫٥٣٤(    للمساھمات غير المسيطرة أرباح مدفوعةتوزيعات 

  )١١٨٫٥١٢(   )١٤٤٫٣٠٦(    فوائد مدفوعة
  )١٫١٤٩٫٧٦٧(   )٦٫٠٩٨(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

         
  ١٢٨٫٤٨٣   ١٫٢٦٠٫٢٣٣    النقدما يعادل في النقد والزيادة صافي 
  ١٫٦٢٢٫٣١٥   ١٫٧٥٠٫٧٩٨    يناير ١النقد في ما يعادل نقد و
  ١٫٧٥٠٫٧٩٨   ٣٫٠١١٫٠٣١  ١٤  ديسمبر  ٣١النقد في ما يعادل نقد و
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   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٤ 

 الصادر عنھا التقرير الشركة ١

 ٥وفقا لقانون الشركات التجارية القطري رقم ھي شركة أسست  (الشركة) ق.م.شركة الكھرباء والماء القطرية ش
وتم تسجيلھا في وزارة االقتصاد مساھمة قطرية عامة كشركة  ٢٠١٥لسنة  ١١المعدل بالقانون رقم  ٢٠٠٢لسنة 

حيث  الشركة في دولة يقع مقر. ١٩٩٢مارس  ١٦تاريخ وذلك ب ١٤٢٧٥السجل التجاري رقم قطر بدولة في والتجارة 
سھم أھو شارع المرخية، مدينة خليفة الجنوبية، الدوحة، دولة قطر. للشركة المسجل يوجد نشاطھا الرئيسي. المقر 

   .١٩٩٨مايو  ٣بورصة قطر منذ الشركة مسجلة للتداول في 

ات ومنفردة بـ "شرك (يشار إليھا مجتمعة بـ "المجموعة"شركاتھا التابعة تتضمن البيانات المالية الموحدة الشركة و
  ). المجموعة"

لتوفيرھا  محلىال الماءوإنتاج في إنتاج الكھرباء ، والذي لم يتغير منذ السنة الماضية، الرئيسي للمجموعةنشاط اليتمثل 
   .العامة القطرية للكھرباء والماء ("كھرماء") المملوكة للدولةمؤسسة لل

  والمساھمات كما في تواريخ التقارير الحالية وللمقارنة:  التالية الشركات التابعة الشركةلدى 

  نسبة الملكية    بلد التأسيس  النشاط الرئيسي  االسم
          

  %١٠٠    قطر توليد الكھرباء وإنتاج الماء المحلى  )ذ.م.م(شركة رأس لفان للتشغيل 
  %٨٠    قطر توليد الكھرباء وإنتاج الماء المحلى  (ش.م.ق)شركة رأس لفان للطاقة 

          
  والمساھمات كما في تواريخ التقارير الحالية وللمقارنة: المشاريع المشتركة التالية الشركةلدى 

  
  نسبة الملكية    بلد التأسيس  النشاط الرئيسي  االسم

  %٥٥    قطر توليد الكھرباء وإنتاج الماء المحلى  ) ش.م.ق(شركة قطر للطاقة 
  %٤٠    قطر  توليد الكھرباء    شركة مسيعيد للطاقة المحدودة

شركة رأس قرطاس للطاقة 
  المحدودة

  %٤٥    قطر توليد الكھرباء وإنتاج الماء المحلى

االستثمار في مشاريع الكھرباء   نبراس للطاقة ش.م.ق 
  والمياه خارج دولة قطر

  %٦٠    قطر

  %٦٠    قطر توليد الكھرباء وإنتاج الماء المحلى  شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق

من قبل مجلس اإلدارة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  للمجموعةتم التصريح بإصدار البيانات المالية الموحدة 
  .٢٠١٧ فبراير ١بتاريخ 

من شركات المساھمة القطرية تغيير مركزھا القانوني  ٢٠١٥لسنة  ١١يتطلب قانون الشركات التجارية القطري رقم 
القانوني للشركة إال أنه لم يتم بعد االنتھاء من  الوضعإلى "شركات مساھمة عامة قطرية". اإلدارة بصدد تغيير 

  التحويل كما في تاريخ ھذه البيانات المالية الموحدة. 
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١٥ 

 مجموعةلالرئيسية لواالتفاقيات لمعامالت ا ٢

  لتعامالت واالتفاقيات الرئيسية للمجموعة مرتبة حسب الترتيب الزمني:فيما يلي ا

د الكھرباء لشراء محطة تولي("الحكومة") أبرمت الشركة اتفاقية مع حكومة دولة قطر  ١٩٩٩فبراير  ١٠في  )١(
  استنادا إلى االتفاقية تم تكليف الشركة بتشغيل وإدارة محطة الطاقة. .(راف ب) في رأس أبو فنطاس "ب"

(يشار إليھا فيما المؤسسة العامة للكھرباء والماء أبرمت الشركة اتفاقية شراء الكھرباء مع  ٢٠٠١أبريل  في )٢(
ـ "كھرماء")  والتي بدأ تشغيلھا ) ١(راف ب/" ١لإلمداد بالطاقة الكھربائية من محطة راس أبو فنطاس "ب/بعد ب

  .٢٠٠٢أغسطس  ٢٩تجارياً في 

التالية من المؤسسة العامة للكھرباء والماء (كھرماء) األربع قامت الشركة بشراء المحطات  ٢٠٠٣يناير  في )٣(
بالكھرباء والماء مليون لایر قطري، وتم توقيع اتفاقية شراء كھرباء وماء مع كھرماء لإلمداد  ٦٠٠بمبلغ 

  :من ھذه المحطاتالمحلى 

 " محطة رأس أبو فنطاس " أ 
 الوجبة 
 السيلية 
 سوبر جنوب الدوحة  

في أعقاب تلقي تعليمات من حكومة دولة قطر. كما  ٢٠١٠أوقفت الشركة عمليات محطة الوجبة خالل سنة 
تم أيضا إيقاف مرافق محطتي السيلية وجنوب الدوحة سوبر حيث أن العقود ذات الصلة مع كھرماء قد انتھت 

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

ال يسري مفعول االتفاقية ما لم تفاقية مشروطة ومن ضمن الشروط أاالمن االتفاقية على أن  ٦المادة نص ت
يصدر مرسوم أميري يمنح الشركة امتيازاً الستخدام األرض التي تقع عليھا المحطات وأن يكون المرسوم 

من االتفاقية المذكورة على أنه في حالة عدم صدور المرسوم  )٢( ٦كما تنص المادة واألثر.  ساري المفعول
تجتمع األطراف للمناقشة واالتفاق على حل ما وأن يتم تعديل االتفاقية المذكورة يجب أن  ٢٠٠٣يونيو  ١ حتى

لم تحصل الشركة على المرسوم  نھاية فترة التقريركما في  .إلى المدى الالزم الذي يعكس الحل المطلوب
لمستقبل القريب وإال فسوف يتم إدارة الشركة واثقة من أنه سيتم إصدار المرسوم األميري في ا .األميري

االتفاق على تعديالت لالتفاقية مع كھرماء. كما في تاريخ ھذه البيانات المالية الموحدة لم يتم إصدار المرسوم 
  األميري كما لم يتم إجراء تعديالت على اتفاقية شراء الكھرباء والماء.

التابعة لمؤسسة قطر للبترول مقابل مبلغ بدخان قامت الشركة بشراء محطة تحلية المياه  ٢٠٠٣يناير في  )٤(
 ؛اتفاقية تأجير األرض أيضابعد إبرام اتفاقية الشراء أبرمت الشركة  .مليون لایر قطري ٧١٫٦٦إجمالي قدره 

  .تعلق بمحطة التحلية في دخانفيما يقطر للبترول مع  اتفاقية تزويد بالوقود ؛اتفاقية شراء ماء

رباء والماء المحالة روع مشترك إلنتاج الكھـر للطاقة ش.م.ق كمشـشركة قطيس ـتم تأس ٢٠٠٥يناير  ٢٧في  )٥(
 كما فيشركة قطر للطاقة ش.م.ق ملكية الموحدة للماء والكھرباء. النسبة المئوية ل )ب(ن محطة رأس لفان م

  كالتالي:تواريخ التقرير الحالي ولفترة المقارنة 

 ٥٥  شركة الكھرباء والماء القطرية%  
 ٤٠       يسباور بي ال  انترناشونال%  
 ٥    شيوبو اليكتريك باور كومباني%  

ن مالمحالة أبرمت الشركة "اتفاقية شراء كھرباء وماء" مع كھرماء لتوفير الكھرباء والمياه  ٢٠٠٥أكتوبر في  )٦(
 . ٢محطة رأس أبو فنطاس ب
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   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٦ 

 (تابع) مجموعةلالرئيسية لواالتفاقيات لمعامالت ا ٢

 شركةوشركة ش.م.ق كمشروع مشترك بين الشركة مسيعيد للكھرباء  تأسيس تم  ٢٠٠٧يناير  ١٥في   )٧(
شيوبو  التحقت ٢٠٠٩مايو نتاج الكھرباء والماء المحلى من محطة مسيعيد. في ماروبيني و قطر للبترول إل

المساھمة الحالية في شركة مسيعيد للطاقة ش.م.ق على  كشريك بالمشروع المشترك. اليكتريك باور كومباني
  :نحو التاليال

 ٤٠  شركة الكھرباء والماء القطرية%  
  ٣٠  ماروبيني                  شركة%  
   ٢٠  قطر للبترول% 
 ١٠    شيوبو اليكتريك باور كومباني%  

دخلت الشركة في "اتفاقية شراء مياه" مع كھرماء لتوريد مياه من محطة الشركة في راس أبو  ٢٠٠٧مايو  في )٨(
 (وھي توسعة لرأس أبو فنطاس أ).  ١/فنطاس أ

إلنتاج الكھرباء مشترك مشروع شركة راس قرطاس للطاقة ش.م.ق كشركة  تم تأسيس ٢٠٠٨ مارس ٢٥في  )٩(
والماء من محطة راس لفان ج. النسبة المئوية للمساھمة في شركة راس قرطاس للطاقة ش.م.ق على النحو 

  :التالي

 ٤٥  شركة الكھرباء والماء القطرية%  
 ٤٠  شركة آر إل سي باور ھولدينج%  
 ١٥  قطر للبترول%  

تم تأسيس شركة نبراس للطاقة ش.م.ق كمشروع مشترك بغرض اقتناء مشاريع إنتاج  ٢٠١٣مايو  ٢٠في  )١٠(
   النسبة المئوية للمساھمة في نبراس للطاقة ش.م.ق على النحو التالي:. الكھرباء والماء خارج دولة قطر

 ٦٠  يةشركة الكھرباء والماء القطر%  
  ٢٠  العالمية المحدودةقطر للبترول%  
  ٢٠               القابضة ش.م.مقطر%  

تم تأسيس شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق كمشروع مشترك بغرض إنتاج الكھرباء والمياه  ٢٠١٥مايو  ١٣في  )١١(
   و التالي:المحالة من مرافق محطة د. النسبة المئوية للمساھمة في شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق على النح

 ٦٠  شركة الكھرباء والماء القطرية%  
  ٥  العالمية المحدودةقطر للبترول% 
 ٥   مؤسسة قطر للتعليم والعلوم وتنمية المجتمع%  
 ٣٠             للطاقة المحدودة، شركة مؤسسة في المملكة المتحدة  ١كي% 

من محطة رأس المحالة لتوفير المياه  أبرمت الشركة "اتفاقية شراء ماء" مع كھرماء ٢٠١٥أكتوبر  ١٣في  )١٢(
  .٣/أبو فنطاس أ

   س إعداد البيانات الماليةاأس  ٣

  فقرة االلتزام  أ)(

  أعدت البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

  س القياساأس  ب)(

 لمتاحة للبيعاالمالية ات موجودالالمعدل بإعادة تقييم مبدأ التكلفة التاريخية وفقا لالموحدة مالية تم أعداد ھذه البيانات ال
  .ومبادلة معدالت الفائدة للتحوط
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١٧ 

  (تابع) س إعداد البيانات الماليةاأس  ٣

   الوظيفية وعملة العرضالعملة   ج)(

جميع  تم تقريب .مجموعةللوعملة العرض ھو العملة الوظيفية ھذه البيانات المالية الموحدة باللایر القطري و عرضتم 
  المبالغ إلى أقرب ألف، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. 

  التقديرات واألحكام استخدام  د)(

أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  ستخدامبااإلدارة  تقوملبيانات المالية الموحدة ھذه اإعداد  عند
قد تختلف القيم الحقيقية عن ھذه  .واإليرادات والمصروفات الموجودات والمطلوباتوقيم للمجموعة المحاسبية 

  . اتالتقدير

أثر بالتعديالت على التقديرات يتم االعتراف بالخاصة بھا بصورة مستمرة.  واالفتراضاتالتقديرات تتم مراجعة 
  مستقبلي. 

يكون فيھا مخاطر التي التي تتضمن درجة عالية من األحكام أو التعقيد أو المجاالت المعلومات حول المجاالت الھامة 
ھامة من أن ينتج من االفتراضات أو التقديرات تعديالت كبيرة على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية على النحو 

  التالي:

  مبدأ االستمرار

على مواصلة أعمالھا على أساس مبدأ االستمرار وھي مقتنعة بأن لدى  المجموعةقامت اإلدارة بإجراء تقدير لمقدرة 
تجني أرباحا ولھا مركز  المجموعةالموارد التي تمكنھا من مواصلة أعمالھا في المستقبل القريب. ظلت  المجموعة

كوك ھامة . إضافة إلى ذلك ال تعلم اإلدارة عن أي حاالت شةإيجابيوتدفقات نقدية صافي أصول ومراكز رأس مال 
على مواصلة أعمالھا على أساس مبدأ االستمرار. لذا فقد استمرت  المجموعةقد تلقي بظالل من الشك على مقدرة 

  في إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرار.  المجموعة

  والمعدات واآلالت إھالك الممتلكات 

ادا األعمار اإلنتاجية استنيتم تحديد  .اإلنتاجية المقدرةوالمعدات على مدى أعمارھا واآلالت يتم إھالك بنود الممتلكات 
البلى ووھو يستند عموما على فترة اتفاقية شراء الكھرباء والماء الموقعة مع كھرماء إلى االستخدام المتوقع لألصل 

 سنوي المعترف به في البيانات الماليةوالتقادم الفعلي والبلى والتقادم الفني والتجاري وآثار مصروف اإلھالك ال
بإعطاء قيم باقية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات حيث أنھا قد توصلت إلى نتيجة بناء على تقوم اإلدارة ال . الموحدة

إلدارة عندما تعتقد ابصورة كبيرة يتم تعديل مصروف اإلھالك المستقبلي قد سوابق بأن مثل ھذه المبالغ غير ھامة. 
  األعمار اإلنتاجية تختلف من التقديرات السابقة. بأن

  (بخالف المخزون)المالية غير انخفاض قيمة الموجودات 

القيم الدفترية للموجودات غير المالية للشركة (ممتلكات ومعدات وقطع غيار استراتيجية) تتم مراجعتھا في تاريخ كل 
تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك أي مؤشر على انخفاض قيمتھا. يتطلب تحديد ما يعتبر على أنه قد انخفضت قيمته القيام 

ارة أي دليل من التقارير الداخلية يشير إلى انخفاض قيمة موجود أو فئة بأحكام. كما في تاريخ التقرير لم تحدد اإلد
موجودات وليس ھناك أية تغييرات سلبية ھامة في السوق يمكن أن يكون لھا أثر سلبي على موجوداتھا. في حالة وجود 

من  الغ القابلة لالستردادمثل ھذا المؤشر عندھا يتم أداء اختبار النخفاض القيمة من جانب اإلدارة. يتطلب تحديد المب
  اإلدارة القيام بإجراء أحكام وتقديرات وافتراضات. 



  
    ش.م.ق)( القطرية الكھرباء والماء شركة

    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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١٨ 

  (تابع) س إعداد البيانات الماليةاأس  ٣

  (تابع) التقديرات واألحكام استخدام  د)(

  انخفاض قيمة المخزون
غ الھامة بالنسبة للمبالقديمة أو مھجورة يتم إجراء تقدير لصافي قيمتھا القابلة للتحقق. مواد المخزون  عندما تصبح

بصفة فردية يتم إجراء التقدير على أساس فردي. المبالغ غير الھامة بصفة فردية ولكنھا قد أصبحت قديمة أو مھجورة 
يتم تقديرھا بصورة جماعية ووضع مخصص لھا وفقا لنوع المخزون ودرجة عمره أو تقادمه استنادا إلى أسعار البيع 

  ضع مخصص لمواد المخزون البطيئة الحركة والمھجورة درجة كبيرة من التقدير.التاريخية. تتطلب ضرورة وو

  القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة إلدارة بعض حاالت التعرض لتغيرات قروضھا البنكية بسبب التقلبات في أسعار 

د بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم الدخول فيه في عقد تحوط ويعا الفائدة. يتم االعتراف بجميع ھذه المشتقات مبدئيا
قياسھا الحقا بالقيمة العادلة واالعتراف بھا في الدخل الشامل. يتم تقدير قيمھا العادلة باستخدام نماذج وطرق تقييم 

ه العقود ق. يتم تقييم ھذبسبب غياب األسعار المدرجة أو بعض البيانات التي يمكن مالحظتھا والمثبت صحتھا بالسو
باستخدام نماذج ذات مدخالت تتضمن منحنيات سعر لكل من المنتجات المختلفة المبنية من بيانات تسعير األسواق 

  النشطة ويتم استقراؤھا حتى تاريخ انتھاء العقود باستخدام الحد األقصى المتاح من معلومات التسعير الخارجي.

  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة   (ھـ)

لتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه ذات الصلة بعملياتھا لدولية لمعايير اال المجموعةتبنت الحالية خالل السنة 
  . ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ألول مرة للسنوات المالية المنتھية في التشغيلية وتصبح سارية المفعول 

 "الحسابات النظامية المؤجلة" ١٤للتقارير المالية رقم  المعيار الدولي -

حول المحاسبة عن اقتناء مساھمات في مشاريع  ١١التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 مشتركة.

 المقبولة الطرق توضيح حول ٣٨ رقم الدولي المحاسبة معيار و ١٦ رقم الدولي المحاسبة معيار على التعديالت -
 .واإلطفاء لإلھالك

حول الزراعة: النباتات  ٤١ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 المنتجة.

 .المنفصلة المالية البيانات في الملكية حقوق طريقة حول ٢٧ رقم الدولي المحاسبة معيار على التعديالت -

  ٢٠١٤إلى  ٢٠١٢ دورةالتحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  -

ومعيار  ١٢والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٠عديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم الت -
 حول الكيانات االستثمارية التي تقوم بتطبيق استثناء التوحيد. ٢٨المحاسبة الدولي رقم 

 .حول مبادرة اإلفصاح ١معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 .للمجموعة الموحدة المالية البيانات على ھاما أثرا أعاله والتعديالت المعيار لتبني ليس

 متاحة للتبني المبكر تي لم تصبح سارية المفعول ولكنھاالجديدة الالمعايير والتعديالت   (و)

 ٣١في  تھينالتالية والتعديالت عليھا والمتاحة للتبني المبكر للفترات السنوية التي تلتقارير المالية الدولية لمعايير ال
  . لموحدةالم تصبح سارية المفعول إال في فترة الحقة ولم يتم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات المالية  ٢٠١٦ ديسمبر



  
    ش.م.ق)( القطرية الكھرباء والماء شركة

    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٩ 

  (تابع) س إعداد البيانات الماليةاأس  

 (تابع) متاحة للتبني المبكر تي لم تصبح سارية المفعول ولكنھادة الالجديالمعايير والتعديالت   (و)

   (تابع) لمعايير التالية أثرا على البيانات المالية الموحدة للمجموعةلتبني ايتوقع أن يكون 

  )٢٠١٨ ديسمبر ٣١في  تنتھيلسنة التي ل يسري مفعوله( " األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"األدوات  ٣٩وھو يستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٤في يوليو  ٩تم نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
موجھات منقحة حول تصنيف وقياس  ٩المالية: التحقق والقياس" القائم. يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ائتمان متوقعة جديد الحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات األدوات المالية متضمنا نموذج خسائر 
محاسبة التحوط العامة الجديدة. كما أنه يرحل أيضا موجھات االعتراف وإلغاء االعتراف لألدوات المالية من معيار 

التقارير التي تبدأ في أو ساري المفعول لفترات  ٩ الدولي رقمتقارير المالية معيار ال. يصبح ٣٩المحاسبة الدولي رقم 
ق بتقييم األثر المحتمل على بياناتھا المالية والناتج من تطبي المجموعةمع السماح بتبنيه مبكرا. تقوم  ٢٠١٨يناير  ١بعد 

  . ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

 ديسمبر ٣١في  تنتھيلسنة التي ل مفعولهيسري (" إيراد العقود مع العمالء" - ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
٢٠١٨(  

إطار عمل شامل لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتم االعتراف باإليراد  ١٥ينشئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المحاسبة ومقدار ھذا اإليراد ومتى يتم ذلك. يحل المعيار محل موجھات االعتراف باإليرادات الحالية بموجب معيار 

"عقود اإلنشاء" والتفسير من لجنة تفسير المعايير الدولية  ١١"اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٨الدولي رقم 
ساري المفعول لفترات  ١٥"برامج والء العمالء". يصبح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٣للتقارير المالية رقم 

بتقييم األثر المحتمل على  المجموعةمع السماح بتبنيه مبكرا. تقوم  ٢٠١٧يناير  ١في أو بعد  التقارير السنوية التي تبدأ
  . ١٥بياناتھا المالية والناتج من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 )٢٠١٩ديسمبر  ٣١(يسري مفعوله للسنة التي تنتھي في  تاإليجارا ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

من معظم اإليجارات عرض الحق في استخدام الموجودات  ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يتطلب
النموذج الثنائي الحالي للمحاسبة  ١٦والمطلوبات في بيان المركز المالي. يزيل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

دال . بعن اإليجارات والذي يميز ما بين اإليجارات ضمن الميزانية العمومية واإليجارات خارج الميزانية العمومية
نموذجا محاسبيا واحدا في الميزانية العمومية مماثال للمحاسبة  ١٦عن ذلك يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

صنيف ن في تو، أي يستمر المؤجرةالحالي مارسة. تبقى محاسبة المؤجر مماثلة للمالتمويلية اتإليجارالحالية عن ا
تقوم المجموعة بتقييم األثر المحتمل على بياناتھا المالية نتيجة لتطبيق  ة.كإيجارات تمويلية أو تشغيلي اتاإليجار

. يسمح بالتبني المبكر فقط في حالة تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  أيضا.  ١٥

  لمعايير التالية أثرا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة لتبني ايتوقع أن يكون ال 

 ٣١ساري المفعول للسنة المنتھية في 
  ٢٠١٧ديسمبر 

  مبادرة اإلفصاح" ٧التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم"  

  حول االعتراف  ١٢التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
  ئر غير المحققة.بأصول الضريبة المؤجلة بالنسبة للخسا

 ٣١ساري المفعول للسنة المنتھية في 
  ٢٠١٨ديسمبر 

  حول تصنيف  ٢التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
  وقياس معامالت الدفع التي تستند إلى أسھم

معيار و  ١٠التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    لم يتم تحديد سريان المفعول بعد
حول بيع أو مشاركة الموجودات بين  ٢٨المحاسبة الدولي رقم 

  المستثمر وشركته التابعة أو مشروعه المشترك.
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٢٠ 

  الھامةالسياسات المحاسبية  ٤

 لتاكالرئيسية المطبقة في إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة واردة أدناه وقد تم تطبيقھا بثبات على السياسات المحاسبية 
  في ھذه البيانات المالية الموحدة. تينالمعروض ينالسنت

  تجميع األعمال

كات (أنظر "الشر تحاسب المجموعة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء عند تحويل السيطرة إلى المجموعة
. عموما يقاس المقابل المحول في االقتناء بالقيمة العادلة كما ھو الحال بالنسبة لصافي الموجودات التابعة" أدناه)

المقتناة. أية شھرة تنشأ يتم اختبارھا على نحو سنوي النخفاض القيمة. أي مكسب من مشتريات المساومة يتم 
ار يما عدا إلى الحد الذي تتعلق فيه بإصدف المعاملةاالعتراف به مباشرة في الربح أو الخسارة. يتم صرف تكاليف 

  أية أوراق مالية مدينة أو حقوق ملكية. 

  الشركات التابعة

الشركات التابعة ھي شركات تسيطر عليھا المجموعة. تسيطر المجموعة على شركة عندما تكون معرضة أو لديھا 
قدرة على التأثير على تلك العائدات من الحقوق في العائدات المتغيرة من استثمارھا في الشركة ويكون لديھا الم

خالل سلطتھا على الشركة. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي 
  تبدأ فيه تلك السيطرة وإلى تاريخ توقفھا.

  المساھمات غير المسيطرة

خ التناسبية في صافي األصول القابلة للتحديد للشركة المقتناة في تاري ھايتم قياس المساھمات غير المسيطرة بحصت
  االقتناء.

 فقدان السيطرة 

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم بإلغاء االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة 
كية. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة التابعة، وأية مساھمات غير مسيطرة ذات صلة وغيرھا من عناصر حقوق المل

ناتجة في الربح أو الخسارة. يتم قياس أي حصة محتفظ بھا في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان 
  السيطرة. 

 المساھمة في شركات مستثمر فيھا تتم المحاسبة عنھا بطريقة حقوق الملكية

ھا تتم المحاسبة عنھا بطريقة حقوق الملكية على مساھمات في تشتمل مساھمات المجموعة في شركات مستثمر في
ھي الشركات التي يوجد للمجموعة تأثير ھام، وليست سيطرة أو  شقيقةالشركات ال ومشاريع مشتركة. شقيقةشركات 

سيطرة مشتركة، على سياساتھا المالية والتشغيلية. المشروع المشترك ھو ترتيب تملك فيه المجموعة سيطرة مشتركة 
  حيث يكون للمجموعة حقوق في صافي أصول الترتيب بدال من حقوق في موجوداته أو التزامات في مطلوباته. ب

يتم  .حقوق الملكيةطريقة المحاسبة عن المساھمة في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة باستخدام تم ت
االعتراف بھا مبدئيا بالتكلفة والتي تتضمن تكاليف المعاملة. في أعقاب االعتراف المبدئي تتضمن البيانات المالية 

ل اآلخر للشركات المستثمر فيھا التي تتم المحاسبة الموحدة حصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشام
  عنھا بطريقة حقوق الملكية وحتى تاريخ توقف النفوذ الھام أو السيطرة المشتركة عليھا.
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٢١ 

  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة ٤

  أساس توحيد البيانات المالية (تابع)  (أ)

 لمعامالت المستبعدة عند التوحيدا

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي دخل غير محقق ونفقات ناشئة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم 
طريقة بالتي تتم المحاسبة عنھا استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيھا 

الشركة المستثمر فيھا. يتم استبعاد الخسائر غير  حقوق الملكية في مقابل االستثمار إلى حد حصة المجموعة في
المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد بھا المكاسب غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على 

  انخفاض القيمة.

  والمعدات واآلالتممتلكات ال  (ب)

  والقياسالتحقق 

  لمتراكمة. ا ناقصاً اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمةاآلالت والمعدات بالتكلفة قاس بنود الممتلكات وت

كل جزءا . البرمجيات المشتراة والتي تشالموجوداقتناء تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى 
 مكمال لوظيفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتھا كجزء من تلك المعدة. 

التكاليف المبدئية لقطع الغيار المدرجة ضمن قطع الغيار الرأسمالية المستلمة لصيانة المولدات التوربينية الثالثة في 
  تتم رسملتھا.  ٢راف ب

الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة عندھا تتم المحاسبة عنھا كبنود لو كان ألجزاء ھامة من بنود 
 ية) للممتلكات واآلالت والمعدات.منفصلة (مكونات رئيس

  النفقات الالحقة

لو كان من  بندللفي القيمة الدفترية  المعداتاآلالت وو حد بنود مكونات الممتلكاتأ استبدالتم االعتراف بتكلفة ي
المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مضمنة في ذلك المكون إلى الشركة ومن الممكن قياس التكلفة بصورة موثوق 
بھا. يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للمكون المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكات واآلالت 

  ند تكبدھا.ع الربح أو الخسارةوالمعدات في 

  اإلھالك

يتم احتساب اإلھالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا قيمھا الباقية المقدرة باستخدام طريقة 
  القسط الثابت على مدى عمرھا اإلنتاجي المقدر ويتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة.
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٢٢ 

  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة ٤

  (تابع) والمعدات واآلالتممتلكات ال  (ب)

  (تابع) اإلھالك

  األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات للفترة الحالية وفترات المقارنة على النحو التالي:

  :اإلنتاجمرافق 
  سنة  ١٧٫٧٥  ب"راف  " ب رأس أبو فنطاس -
  سنة  ٢٠  "١ب/راف " ١ب رأس أبو فنطاس  -
  سنة  ١٢  "راف أ" رأس أبو فنطاس أ -
  سنة    ٢٥  "١/"راف أ ١رأس أبو فنطاس أ  -
  سنة   ٢٥  "٢/"راف أ ٢رأس أبو فنطاس أ  -
  سنة  ٢٥  بدخان هايمحطة تحلية الم -
 سنة  ٢٥  "٢/"راف ب ٢رأس أبو فنطاس ب  -
  سنة   ٢٥  "٣/"راف أ ٣رأس أبو فنطاس أ  -

  نواتس  ٧-٣  والمعدات المكتبية  األثاث والتركيبات
  سنوات  ٤  السيارات
  سنوات  ٥-٣  "ج" الفحصتكاليف 

حيحة من  نيفھا إلى الفئة الص مالية قيد التنفيذ. بمجرد اكتمال ھذه الموجودات يعاد تص ال يتم إھالك األعمال الرأس
  ال يتم إھالك األرض. الممتلكات واآلالت والمعدات وإھالكھا وفقا لذلك. 

  ما.كان ذلك مالئرير وتسويتھا، إن الباقية واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تق اإلھالك والقيم تتم مراجعة طرق

  إلغاء االعتراف 

ادية   تبعاده أو في حالة عدم توقع منافع اقتص يتم إلغاء االعتراف عن بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند اس
الت  تبعاد بند الممتلكات واآلالت والمعدات بمقارنة متحص ائر اس تخدامه. يتم تحديد أرباح وخس تقبلية من اس مس

  استبعادھا مع قيمھا الدفترية ذات الصلة ويتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة.

  ستثمارات العقاريةاال (ج)

ن ولكنھا الغرضي بھا إما لجني إيراد إيجار أو للزيادة الرأسمالية أو لكاليتم االحتفاظ االستثمار العقاري ھو عقارات 
ليست للبيع في إطار النشاط االعتيادي لألعمال أو االستخدام في إنتاج أو توريد بضائع وخدمات أو ألغراض 

  إدارية.

  االعتراف والقياس

مبدئيا يتم االعتراف باالستثمار العقاري بتكلفة االقتناء متضمنة أية تكاليف معاملة وفي أعقاب ذلك يتم قياسه بالتكلفة 
  ا اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.ناقص

العقار الذي يتم تشييده الستخدامه في المستقبل كاستثمار عقاري تتم المحاسبة عنه على أنه عمل رأسمالي قيد 
ري االتنفيذي ضمن االستثمار العقاري إلى أن يكتمل اإلنشاء أو التطوير وفي ذلك الوقت يعاد تصنيفه كاستثمار عق

  وتسجيله بالتكلفة. 

  النفقات الالحقة

تتم رسملة النفقات الالحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للنفقات إلى 
  المجموعة. 



  
    ش.م.ق)( القطرية الكھرباء والماء شركة

    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٢٣ 

  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة ٤

  ستثمارات العقارية (تابع)اال (ج)

  إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف عن بند االستثمارات العقارية عند استبعاده أو لو كان من غير المحتمل تدفق منافع اقتصادية 
مستقبلية من استخدامه. يتم تحديد أرباح وخسائر استبعاد بنود االستثمارات العقارية بمقارنة متحصالت االستبعاد 

  في الربح أو الخسارة. مع قيمھا الدفترية ذات الصلة ويتم االعتراف بھا 

  الموجودات غير الملموسة والشھرة )(د

  التحقق والقياس

  الشھرة الناشئة من اقتناء شركات تابعة يتم قياسھا بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. 

اقتنتھا المجموعة ولھا عمر التي على اتفاقيات شراء طاقة ومياه التي تشتمل الموجودات غير الملموسة األخرى 
  يتم قياسھا بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأية خسائر تراكمية النخفاض القيمة.إنتاجي محدد 

  النفقات الالحقة

النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في الموجود المحدد الذي تتم رسملة 
م االعتراف بجميع النفقات األخرى، متضمنة النفقات في الشھرة والعالمات التجارية األخرى المكونة يت. تتعلق به

  الربح أو الخسارة عند تكبدھا.داخليا في 

  اإلطفاء

يحتسب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة ناقصا قيمھا الباقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت 
  ھا اإلنتاجية المقدرة ويتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة. ال يتم إطفاء الشھرة.على مدى أعمار

  سنة. ٢٥العمر اإلنتاجي المقدر التفاقية شراء الطاقة ھو 

طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم الباقية تتم مراجعتھا في تاريخ كل تقرير وتسويتھا، إن كان ذلك 
  مالئما. 

 التمويلية اإليجاراتلذمم المدينة من ا  (ھـ)

 " تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على إيجار" من لجنة تفسير المعايير الدولية ٤في أعقاب تطبيق التفسير رقم 
أن اتفاقيتھا مع كھرماء لتوفير الطاقة تحتوي إيجارا وبناء على ذلك فقد قامت الشركة بالمحاسبة  حددت المجموعة

  "اإليجارات". ١٧ذمم إيجار تمويلي مدينة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  اعلى أنھ حطةعن تكلفة الم

  االعتراف المبدئي

قامت المجموعة بعرض المحطة المحتفظ بھا بموجب إيجار تمويلي في بيان المركز المالي على أنھا "ذمم إيجار 
تكلفة اإلنشاء) والقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات تمويلي مدينة" وذلك بمبلغ يعادل األقل من قيمتھا العادلة (

  سنة التفاقية شراء الكھرباء والماء. ٢٥اإليجار التي ستدفعھا كھرماء للشركة على مدى 
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 السياسات المحاسبية الھامة (تابع) ٤

 التمويلية (تابع) اإليجاراتالذمم المدينة من   (ھـ) 

  القياس الالحق

سنة)  ٢٥تھدف المجموعة إلى تخصيص مدفوعات اإليجار من جانب كھرماء للمجموعة على مدى فترة اإليجار (
على أساس منتظم ومعقول. يستند تخصيص اإليراد ھذا إلى النمط الذي يعكس عائدا دوريا ثابتا على استثمار 

 تطبيقھا في مقابل االستثمار اإلجمالي في المجموعة في اإليجار التمويلي. مدفوعات اإليجار المتعلقة بالسنة يتم
  . المكتسبةاإليجار لتخفيض كل من المبلغ األصلي وإيراد التمويل غير 

  المخزون  )و(

 على أساس التكلفة أو صافي القيمة تقاستشتمل مواد المخزون على قطع غيار ومواد كيميائية ومواد مستھلكة وھي 
تكبدھا تي تم الالنفقات تستند تكلفة المخزون على طريقة المتوسط المرجح وھي تتضمن حقق أيھما أقل. القابلة للت

 قابلة للتحقق ھيصافي القيمة ال. ينالحاليوضعھا و اموقعھجعل كل مادة من مواد المخزون في قتناء المخزون وال
  .المتكبدة في سبيل بيعھاتكاليف ال جميعناقصاً لمواد المخزون لبيع لمقدر لسعر اال

 األدوات المالية  )ز(

وأخرى  (ذمم تجاريةبتصنيف موجوداتھا المالية غير المشتقة في الفئات التالية: قروض وذمم مدينة  المجموعةقامت 
بتصنيف مطلوباتھا المالية غير المشتقة  المجموعةقامت مدينة وأرصدة لدى البنوك) وموجودات مالية متاحة للبيع. 

 (قروض وذمم تجارية وأخرى دائنة) في فئة المطلوبات المالية األخرى.  ألخرىفي فئة المطلوبات المالية ا

  .النقدي لتدفقا تحوطات فئة إلى) للتحوط الفائدة أسعار مبادالت( المشتقة المالية مطلوباتھا بتصنيف المجموعة تقوم

  االعتراف وإلغاء االعتراف -الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشتقة 

مبدئيا بالقروض والذمم المدينة في تاريخ نشوئھا. ويتم االعتراف بكافة الموجودات المالية  المجموعةتعترف 
  والمطلوبات المالية األخرى بشكل مبدئي في تاريخ المتاجرة.

د أو وبإلغاء االعتراف عن موجود مالي عند انتھاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموج المجموعةتقوم 
عند تنازلھا عن الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية من الموجود من خالل معاملة يتم فيھا نقل كافة مخاطر 

وال االحتفاظ بجميع مخاطر وفوائد الملكية كما أنھا ال عن وفوائد ملكية الموجودات المالية، أو أنھا ال تقوم بالتنازل 
أية مساھمة في ھذه الموجودات المالية التي ألغي االعتراف عنھا يتم خلقھا  محول.تحتفظ بالسيطرة على الموجود ال

  أو االحتفاظ بھا من جانب المجموعة يتم االعتراف بھا كموجود أو مطلوب مالي منفصل.

االعتراف عن مطلوب مالي عندما تتفرغ من أو تلغي التزاماتھا التعاقدية أو عند انتھاء تلك  المجموعةتلغي 
  لتزامات.اال

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض القيمة الصافية في بيان المركز المالي فقط وحصرا 
حق قانوني في مقاصة المبالغ وتنوي إما تسويتھا على أساس الصافي أو تحقق الموجود  المجموعةعندما يكون لدى 

  وتسديد المطلوب في نفس الوقت.

  القياس -الموجودات المالية غير المشتقة 

  القروض والذمم المدينة

يتم االعتراف بھذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليھا التكاليف المنسوبة بصفة مباشرة للمعاملة. في 
  أعقاب االعتراف المبدئي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة ٤

 األدوات المالية (تابع)  )ز(

  (تابع) القياس –الموجودات المالية غير المشتقة 

  الموجودات المالية المتاحة للبيع

تكاليف منسوبة بصفة مباشرة للمعاملة. في أعقاب أية يتم االعتراف بھذه الموجودات بالقيمة العادلة مضافا إليھا 
قيمة العادلة ويتم االعتراف بأية تغييرات عليھا، بخالف خسائر االنخفاض في القيمة، المبدئي يتم قياسھا بالاالعتراف 

في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعھا في احتياطي القيمة العادلة للموجود المالي المتاح للبيع. عند االعتراف بھذه 
  راكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.الموجودات تتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المت

  القياس -المطلوبات المالية غير المشتقة 

باشرة مخصوما منھا أية تكاليف تنسب بصفة ممبدئيا يتم االعتراف بالمطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة 
  للمعاملة. في أعقاب االعتراف المبدئي يتم قياس ھذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

  القروض

ل القروض ييتم االعتراف مبدئيا بالقروض بالقيمة العادلة بالصافي من تكاليف المعاملة المتكبدة. عقب ذلك يتم تسج
ي الربح أو فبالتكلفة المطفأة مع االعتراف بأي فرق بين المتحصالت (صافي تكاليف المعاملة) وقيمة االسترداد 

   الخسارة على مدى فترة االقتراض باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 

  األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط

  بأدوات مالية للتحوط عن مخاطر معدالت الفائدة لديھا.  المجموعةتحتفظ 

مبدئيا يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأية تكاليف تنسب بصفة مباشرة للمعاملة في الربح 
  .أو الخسارة عند تكبدھا. في أعقاب االعتراف المبدئي تقاس المشتقات بالقيمة العادلة

في  للتدفق النقدي، يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيراتتحوط تم فيھا تخصيص المشتقة كأداة يفي الحالة التي 
القيمة العادلة للمشتقة في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعه في مخصص التحوط. أي جزء غير فعال من التغيرات 

  ارة. في القيمة العادلة للمشتقة يتم االعتراف به مباشرة في الربح أو الخس

المبلغ المتراكم في حقوق الملكية يتم االحتفاظ به في الدخل الشامل اآلخر ويعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في 
  نفس الفترة أو الفترات التي يؤثر فيھا البند المتحوط له على الربح أو الخسارة.

ھاءھا التحوط أو انتفائھا أو انتھائھا أو بيعھا أو إنعن استيفاء معايير محاسبة في الحالة التي تتوقف فيھا أداة التحوط 
أو ممارستھا أو في حالة إبطال التخصيص عندھا يتم إيقاف أداة التحوط بأثر مستقبلي. في حالة عدم توقع حدوث 

  المعاملة المتوقعة عندھا فإنه تتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.
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 سياسات المحاسبية الھامة (تابع)ال ٤

  انخفاض القيمة  )ح( 

  الموجودات المالية غير المشتقة

المساھمة في الشركات المستثمر فيھا التي تتم المحاسبة عنھا بطريقة حقوق الملكية يتم متضمنة الموجودات المالية 
  انخفاض القيمة.تقييمھا في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على 

  يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصول المالية ما يلي:

 ؛ضإخالل أو تأخير من جھة المقتر 

 نت المجموعة لتأخذھا في االعتبار؛إعادة جدولة المبلغ المستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كا 

 ؛مؤشرات على أن المقترض أو المصدر سيدخلون حالة إفالس 

 ؛ أولنشطة للورقة الماليةغياب السوق ا 

  بيانات قابلة للمالحظة على أن ھناك انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة
 الموجودات المالية.

بالنسبة لالستثمار في أسھم حقوق الملكية فإن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة يتضمن انخفاضا كبيرا أو 
  مطوال في قيمتھا العادلة لما دون تكلفتھا. 

  الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

لموجودات أو افردي وجود العلى مستوى المتقوم المجموعة بدراسة الدليل على انخفاض قيمة ھذه الموجودات 
ة. جميع الموجودات الھامة بصفة فردية يتم تقييمھا بصفة فردية النخفاض القيمة. من ثم يتم تجميع جماعيال

ض فإنه يتم تقييمھا بصورة جماعية ألية خسارة انخفا بصفة فرديةالموجودات التي لم يوجد فيھا انخفاض في القيمة 
جميعھا بالنسبة للموجودات غير الھامة بصفة فردية فإنه يتم ت. يتم تحديدھا بصورة فرديةفي القيمة تم تكبدھا ولكنه لم 

لغرض تقييم خسارة االنخفاض في القيمة بصورة جماعية. يتم إجراء التقييم الجماعي بتجميع الموجودات ذات 
  خصائص المخاطر المتماثلة.

التاريخية حول توقيت االسترداد ومبلغ الخسارة المتكبدة  عند تقييم الخسارة الجماعية تستخدم المجموعة المعلومات
وتقوم بإجراء تسوية لو كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية يكون فيھا من المرجح أن تكون الخسائر 

  الفعلية أكثر أو أقل من االتجاھات التاريخية المقترحة.

ة ن القيمة الدفترية للموجود والقيمة الحالية للتدفقات النقديتحتسب خسارة االنخفاض في القيمة على أنھا الفرق بي
المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجود. يتم االعتراف بالخسائر في الربح أو الخسارة 
 بوإظھارھا في حساب المخصص. عندما تعتبر المجموعة أنه ليس ھناك أفق فعلية السترداد الموجود يتم شط

تنقص فيھا خسارة االنخفاض في القيمة ويمكن أن يعزى النقص بصورة الحالة التي المبالغ ذات الصلة. في 
موضوعية لحدث وقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة عندھا يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة 

  المعترف بھا سابقا من خالل الربح أو الخسارة.
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٢٧ 

 الھامة (تابع) السياسات المحاسبية ٤

  (تابع) انخفاض القيمة  )ح(

  الموجودات المالية المتاحة للبيع 

يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بإعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في احتياطي 
ات المبلغ االقتناء (بالصافي من دفعالقيمة العادلة إلى الربح أو الخسارة. المبلغ المعاد تصنيفه ھو الفرق بين تكلفة 

األصلي واإلطفاء) والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أية خسارة انخفاض في القيمة معترف بھا سابقا في الربح أو 
الخسارة. في وقت الحق إذا ارتفعت القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع منخفضة القيمة وكان يمكن أن يعزى 

موضوعي لحدث يقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة يتم عندھا عكس خسارة االنخفاض  االرتفاع بشكل
  في القيمة من خالل الربح أو الخسارة أو بدال عن ذلك، من خالل الدخل الشامل اآلخر.

  الشركات المستثمر فيھا التي تتم المحاسبة عنھا بطريقة حقوق الملكية

كة المستثمر فيھا التي تتم المحاسبة عنھا بطريقة حقوق الملكية من خالل مقارنة تقاس خسارة انخفاض قيمة الشر
المبلغ القابل لالسترداد لالستثمار مع قيمته الدفترية. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة 

    بلغ القابل لالسترداد.ويتم عكسھا إذا كان ھناك تغير إيجابي في التقديرات المستخدمة لتحديد الم

  الموجودات غير المالية 

في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية لتحديد ما إذا كان ھناك أي 
مؤشر على انخفاض قيمتھا. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر عندھا يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. 

  يتم اختبار الشھرة سنويا من أجل انخفاض القيمة.

انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدية اختبار ألغراض 
داخلة من االستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات المنتجة 

الشھرة التي تنشأ من تجميع األعمال يتم تخصيصھا للوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات للنقد األخرى. 
  المنتجة للنقد التي يتوقع لھا أن تستفيد من متالزمات تجميع األعمال. 

ف البيع، يلوحدة منتجة للنقد ھي قيمته قيد االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكالللموجود أو لالقيمة القابلة لالسترداد 
أيھما أكبر. تستند القيمة قيد االستخدام إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتھا الحالية باستخدام 
معدل الخصم لما قبل الضريبة الذي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك 

  للنقد. الموجود أو الوحدة المنتجة

يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيھا القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد 
  عن قيمته القابلة لالسترداد.

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم تخصيصھا أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية 
ة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفيض المبالغ الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد شھر

  وذلك على أساس التناسب.

ال يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشھرة. بالنسبة للموجودات األخرى يتم رد خسارة االنخفاض في 
زيد فيه القيمة الدفترية للموجود عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدھا، القيمة فقط إلى الحد الذي ال ت

  بالصافي من اإلھالك واإلطفاء، لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.
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٢٨ 

 السياسات المحاسبية الھامة (تابع) ٤

  النقد وما في حكم النقد  (ط)

يشتمل النقد وما في حكم النقد في بيان المركز المالي الموحد على النقد لدى البنوك وبالصندوق وودائع قصيرة 
  أو أقل.اشھر األجل ذات فترات استحقاق لثالثة 

ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد يشتمل النقد وما في حكم النقد على نقد وودائع قصيرة األجل حسب التعريف 
  بالصافي من المسحوبات على المكشوف من البنوك. أعاله،

  رأس المال  )(ي

  األسھم االعتيادية التي تصدرھا الشركة يتم تصنيفھا كحقوق ملكية.

  لموظفينا نھاية خدمة مكافآتمخصص   (ك)

 ھا األجانب وفقا لقانون العمل القطريموظفيفيما يتعلق بخدمة البتكوين مخصص لمكافآت نھاية  المجموعةتقوم 
يستند االستحقاق لھذه المكافآت إلى الراتب النھائي للموظف وطول فترة خدمته بشرط إكمال . ٢٠٠٤لعام  ١٤رقم 

حد أدنى من الخدمة وھي تستحق الدفع للموظفين عند إنھاء خدماتھم. تستحق التكاليف المتوقعة لھذه المكافآت على 
  مدى فترة التوظيف.

لمجموعة بدفع اشتراكات لھيئة قطر للتقاعد والمعاشات كنسبة مئوية من رواتب اتقوم بالنسبة لموظفيھا القطريين 
في  من االشتراكات المجموعةالموظفين ووفقا لمتطلبات القوانين المحلية ذات الصلة بالتقاعد والمعاشات. حصة 

يتم تحميلھا ظفين" "مكافآت المو ١٩، وھي برامج مساھمات محددة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ھذه البرامج
  في الربح أو الخسارة في السنة المتعلقة بھا.

  المخصصات   (ل) 

  عندما يكون:مخصصات بال االعترافيتم 

  نتيجة لحدث سابق؛ ) استدالليلتزام (قانوني أو ا المجموعةلدى  

  ؛ھذا االلتزامأن يطلب تدفقات نقدية خارجة للمنافع االقتصادية لسداد من المحتمل   

  الممكن إجراء تقدير موثوق به للمبلغ المطلوب لاللتزاممن.   

ستخدام يتم خصم مبلغ المخصص بامبلغ المخصص ھو القيمة الحالية ألفضل تقدير للمبلغ المطلوب لسداد االلتزام. 
لقة عمعدل خصم ما قبل الضريبة عندما يكون من غير المتوقع حدوث أثر التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المت

تتم مراجعة المخصصات سنويا لتعكس بالمخصص مباشرة بعد تاريخ التقرير وأن يكون أثر الخصم غير ھام. 
  أفضل التقديرات الحالية للنفقات المطلوبة لسداد االلتزامات.

  اإليرادات االعتراف ب  (م)

ل بيع تمثل المبالغ المستحقة مقاب قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سيتم استالمه وھييتم 
عندما يكون باإلمكان قياس مبلغ اإليراد اإليرادات خدمات في إطار النشاط االعتيادي للمجموعة. تعترف المجموعة ب

وعند الوفاء بمعايير محددة لكل تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة بصورة موثوق بھا أو يكون من المحتمل 
  مجموعة كما ھو وارد أدناه. نشاط من أنشطة ال
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 السياسات المحاسبية الھامة (تابع) ٤

  (تابع)اإليرادات االعتراف ب  (م)

  ياه المحالةالكھرباء والم مبيعات

  تحتسب مبيعات الكھرباء والماء كإيرادات وفقاً لشروط االتفاقيات المتعلقة بھا، وھي كالتالي:

 المبيعات من محطة (رأف ب) على أساس النظم المتفق عليھا بين كھرماء والشركة والمتعلقة  تم المحاسبة عنت
  .٢٠٠٠يونيو  ١ باالتفاقية المعتمدة في

 على أساس جدول التعرفة المدرجة في اتفاقية شراء الطاقة مع ١المبيعات من (رأف ب/ تم المحاسبة عنت (
  كھرماء.

 لشروط سوبر والسيليه وجنوب الدوحة  ١/رأف أو  (رأف أ)المبيعات من محطات  تم المحاسبة عنت ً وفقا
  اتفاقية شراء الطاقة والماء مع كھرماء.

 وفقاً لشروط اتفاقية شراء الطاقة والماء مع كھرماء.١المبيعات من محطات (رأف أ/ تم المحاسبة عنت (  

 شراء الماء الموقعة مع قطر للبترول.المبيعات من محطة دخان لتحلية المياه وفقاً التفاقية  تم المحاسبة عنت 

 وفقاً لشروط اتفاقية شراء الطاقة والماء مع كھرماء.٢من محطة (رأف ب/ المبيعات تم المحاسبة عنت ( 

 وفقاً لشروط اتفاقية شراء الطاقة والماء مع كھرماء.٢/أمن محطة (رأف  المبيعات تم المحاسبة عنت ( 

 وفقاً لشروط اتفاقية شراء الطاقة والماء مع كھرماء.٣٢/أمن محطة (رأف  المبيعات تم المحاسبة عنت (  

  األرباح الموزعة إيرادات

  المدفوعات.ستالم ال المساھمستحقاق استثمارات عند إيرادات األرباح الموزعة من االب يتم االعتراف

  إيرادات الفائدة

المبلغ األصلي القائم وبمعدل الفائدة الفعلي المطبق وھو على األساس الزمني بالرجوع إلى إيرادات الفوائد  تستحق
معدل الفائدة الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر اإلنتاجي المقدر للموجود 

  المالي إلى صافي القيمة الدفترية لذلك الموجود عند االعتراف المبدئي.

  االعتراف بالمصروفات  )ن(

فات، متضمنة تكلفة المبيعات، والمصروفات اإلدارية العمومية واإلھالك والفائدة المستحقة الدفع وخسائر المصرو
صرف عمالت أجنبية عن المعامالت يتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة عندما ينشأ نقص في المنافع االقتصادية 

  يمكن قياسھا بصورة موثوق بھا. المستقبلية متعلق بنقص في الموجود أو زيادة في المطلوبة و

يتم االعتراف بالمصروف مباشرة في الربح أو الخسارة عندما ال ينتج عن النفقات منافع اقتصادية مستقبلية، أو 
عندما وإلى الحد الذي ال تؤھل فيه المنافع االقتصادية المستقبلية أو تتوقف عن كونھا مؤھلة لالعتراف في بيان 

  مثل حاالت االنخفاض في قيمة موجود. المركز المالي كموجود
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 السياسات المحاسبية الھامة (تابع) ٤

  اإليجارات التشغيلية  (س)

اإليجارات التي يتم فيھا االحتفاظ بجزء كبير من مخاطر وعوائد الملكية من جانب المؤجر يتم تصنيفھا على أنھا 
من أي مكافآت مستلمة من المؤجر) يتم تحميلھا  إيجارات تشغيلية. المدفوعات بموجب إيجارات تشغيلية (بالصافي

  في الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

  تكاليف االقتراض  (ع)

  يتم االعتراف بتكاليف االقتراض في بيان الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدھا فيھا.

  معامالت وأرصدة العمالت األجنبية  (ف)

ت بعمالت أجنبية خالل السنة يتم تحويلھا إلى العملة الوظيفية للشركة بأسعار الصرف في تواريخ المعامال
المعامالت. الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نھاية السنة يتم تحويلھا إلى العملة الوظيفية بسعر 

  بية في الربح أو الخسارة.الصرف في تاريخ التقرير. يتم االعتراف بفروق العمالت األجن

  توزيع األرباح على مساھمي الشركة  )(ص

يتم االعتراف بتوزيع األرباح على مساھمي الشركة كمطلوب في البيانات المالية الموحدة للشركة في السنة التي 
  يتم فيھا اعتماد توزيعات األرباح من قبل مساھمي الشركة.



  شركة الكھرباء والماء القطرية (ش.م.ق.)

    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٣١ 

  ممتلكات وآالت ومعدات  ٥
  

  )١( مرافق إنتاج

أثاث  
وتجھيزات 

ومعدات مكتبية

 

  سيارات

 
تكاليف الفحص

  "ج"

 
قطع غيار 
 رأسمالية

 
 أعمال رأسمالية 

  )٥( قيد التنفيذ

 

  جمالياإل
                      التكلفة

  ٩٫٩١٧٫٣٦٧   ١٫٤٨٨٫٧٣٢   ٥٠٫٤٨٧   ٣١٢٫٨٦٩   ٦٫٨٠٥   ٢٦٫٤٥٠   ٨٫٠٣٢٫٠٢٤  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ١٫٠١٥٫٥٧٧   ٩٥١٫١٩١   -   ٥٦٫٦٠٥   ٦١٢   ٧٫١٦٩   -  إضافات

  -   )١٫٥٨٥٫٩٤٢(   -   -   -   -   ١٫٥٨٥٫٩٤٢  إعادة تصنيف
  )٨٥٫٧٢٠(   -   -   )٨٥٫٢٢٣(   )٤٩٧(   -   -  استبعادات

  )١٧٤٫٩٠١(   )١٧٤٫٩٠١(   -   -   -   -   -  )٦تحويل الستثمارات عقارية (إيضاح 
  ١٠٫٦٧٢٫٣٢٣   ٦٧٩٫٠٨٠   ٥٠٫٤٨٧   ٢٨٤٫٢٥١   ٦٫٩٢٠   ٣٣٫٦١٩   ٩٫٦١٧٫٩٦٦  ٢٠١٦ يناير ١/ ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في 

  ٨٣٥٫٤٠٠   ٨٣٤٫٧٥٨   -   -   ١٨١   ٤٦١   -  إضافات
  -   )١٫٠٩٦٫٥٠٥(   -   -   -   -   ١٫٠٩٦٫٥٠٥  )٥(أ) ( إعادة تصنيف
  )٢٨٫٣٨٢(   -   -   -   )٣٩٩(   -   )٢٧٫٩٨٣(  استبعادات (د)

  ١١٫٤٧٩٫٣٤١   ٤١٧٫٣٣٣   ٥٠٫٤٨٧   ٢٨٤٫٢٥١   ٦٫٧٠٢   ٣٤٫٠٨٠   ١٠٫٦٨٦٫٤٨٨  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
                      
                      المتراكم ھالكاإل

 ٤٫٥٨٨٫٩٨٠  -  ١٨٫٣٤٥  ١٥٤٫٩٥٠  ٥٫٢٨٢  ٢٣٫٧٦٢  ٤٫٣٨٦٫٦٤١   ٢٠١٥يناير  ١في 
 ٤٥٥٫١٥٢  -  ٣٫٠٢٣  ٥٦٫١٢٨  ٧٨٢  ٤٫٦٠٢  ٣٩٠٫٦١٧  )ج( ھالكاإل

 )٨٥٫٧٢٠(  -  -  )٨٥٫٢٢٣(  )٤٩٧(  -  -  إستبعادات 
 ٤٫٩٥٨٫٤١٢  -  ٢١٫٣٦٨  ١٢٥٫٨٥٥  ٥٫٥٦٧  ٢٨٫٣٦٤  ٤٫٧٧٧٫٢٥٨  ٢٠١٦ يناير ١/ ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في 
 ٤١٨٫٩٢٢  -  ٣٫٥٢٦  ٥٧٫٥٨٢  ٧١٧  ١٫٩٩٥  ٣٥٥٫١٠٢  )ج( ھالكاإل

 )٢٨٫٣٨٢(  -  -  -  )٣٩٩(  -  )٢٧٫٩٨٣(  (د) استبعادات
 ٥٫٣٤٨٫٩٥٢  -  ٢٤٫٨٩٤  ١٨٣٫٤٣٧  ٥٫٨٨٥  ٣٠٫٣٥٩  ٥٫١٠٤٫٣٧٧  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

               
                      صافي القيمة الدفترية:

 ٥٫٧١٣٫٩١١  ٦٧٩٫٠٨٠  ٢٩٫١١٩  ١٥٨٫٣٩٦  ١٫٣٥٣  ٥٫٢٥٥  ٤٫٨٤٠٫٧٠٨  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 ٦٫١٣٠٫٣٨٩  ٤١٧٫٣٣٣  ٢٥٫٥٩٣  ١٠٠٫٨١٤  ٨١٧  ٣٫٧٢١  ٥٫٥٨٢٫١١١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
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٣٢ 

  )ابعومعدات (تممتلكات وآالت   ٥

  مرافق اإلنتاج  )أ(

 تحولت الملكية القانونية لمحطات رأس أبو فنطاس "أ" (رأف أ) ومحطات توليد الطاقة (الوجبة والسيليه )١(
وجنوب الدوحة) إلى الشركة عند توقيع اتفاقية اإلستحواذ مع كھرماء. وفقاً لشروط ھذه االتفاقية ال تستطيع 

  .يھا حتى تسدد قيمة البيع بالكاملالشركة بيع أي من ھذه المحطات أو التصرف ف

نة اعتباراً س ٥٠األرض التي تقع عليھا محطة (رأف ب) مؤجرة للشركة من قبل الحكومة بدون مقابل لمدة  )٢(
  .٢٠٠١لسنة  ٢٤وذلك بموجب المرسوم األميري رقم  ١٩٩٠يوليو  ٥من 

) رأف ألم يصدر حتى اآلن مرسوم أميري يمنح الشركة امتيازاً الستخدام األرض التي تقع عليھا محطة ( )٣(
  .))٣( ٢(إيضاح  ومحطات األقمار الصناعية

 ٢٥دة ر للبترول لميرھا للشركة من قبل مؤسسة قطاألرض التي تقع عليھا محطة دخان لتحلية المياه تم تأج )٤(
  المحطة.على ستحواذ االسنة من تاريخ 

وبدأت جني  ٢٠١٦في سنة  )٣(راف أ ٣تم جزئيا إكمال أعمال اإلنشاء في محطة راس أبو فنطاس أ )٥(
يذ إلى تنفإيرادات أثناء عملھا الجزئي. لذا، خالل السنة تمت إعادة تصنيف المرفق من أعمال رأسمالية قيد ال

  مرافق منتجة.

  تكاليف الفحص "ج"  )ب(

التكاليـف المتكبـدة على مرافق اإلنتاج وفقاً لبرنامج الفحص والصيانة "ج" تتم رسملتھا تحت تكاليف الفحص "ج". 
سنوات. التكاليف المتكبدة على فحص  ٥-٣ھذه التكاليف وتحتسب كموجودات مستقلة بعمر إنتاجي تقديري  ترسمل

"ج" قيد التنفيذ يتم إدراجھا ضمن أعمال رأسمالية قيد التنفيذ. عند إكمال أعمال الفحص والصيانة ترسمل ھذه 
 التكاليف تحت تكاليف الفحص "ج".

  ھالكاإل  )ج(

  الخسارة الموحد كما يلى: وأتم ادراج مصروف االھالك السنوي في بيان الربح 
  

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
     

 ٤٥٣٫٦٩٣   ٤١٧٫٤٩٩  )٢٦تكاليف المبيعات (إيضاح رقم 
  ١٫٤٥٩    ١٫٤٢٣  )٢٨مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح رقم 

  ٤٥٥٫١٥٢   ٤١٨٫٩٢٢ 

  متحصالت االستبعاد  )د(

  في بيان التدفقات النقدية الموحد كانت متحصالت استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات تشتمل على: 

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

 -   -  القيمة الدفترية
 ١٢٥   ١٤٫٣٩٨  ربح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 ١٢٥   ١٤٫٣٩٨  متحصالت استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

  التنفيذ األعمال الرأسمالية قيد  (ھـ)

والتي اكتملت جزئيا ويتوقع أن تكتمل بصورة  ٣تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بمحطة رأس أبو فنطاس أ
  .٢٠١٧كاملة في سنة 
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٣٣ 

 االستثمارات العقارية  ٦
  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
      

 -  ١٧٤٫٩٠١  يناير  ١في 
 ١٧٤٫٩٠١   -  )١( ممتلكات وآالت ومعدات محول من
 ١٧٤٫٩٠١   ١٧٤٫٩٠١  اإلجمالي

أرض في لوسيل مشتراة من شركة. استنادا إلى عملية التقييم الداخلي تشتمل االستثمارات العقارية على   )١(
مليون  ٤٥٧بمبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الستثمار العقاري في ھذا االتي قامت بھا اإلدارة كانت القيمة العادلة ل

  .)٢٠١٥مليون لایر قطري في  ٤٥٧( لایر قطري

 والشھرة ملموسةالموجودات غير ال  ٧

  :المدة المحددة اإلنتاجية األعمار ذات التالية الملموسة غير الموجودات وتسجيل بتحديد المجموعة قامت

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
    

 ٨٣٫٥٨٢  ٧٧٫٦١٢  )١(موجودات غير ملموسة 
 ٣٠٫٨١٣  ٣٠٫٨١٣  )٢شھرة (
 ١١٤٫٣٩٥  ١٠٨٫٤٢٥  اإلجمالي

  ملموسةالموجودات غير ال  )١(

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
    

 ٨٩٫٥٥٢  ٨٣٫٥٨٢  يناير ١في 
 )٥٫٩٧٠(  )٥٫٩٧٠(  )٢٨إطفاء (إيضاح 

 ٨٣٫٥٨٢  ٧٧٫٦١٢  ديسمبر ٣١في 

ابعة وھي شركة تبين شركة رأس لفان للطاقة، التي تم الدخول فيھا يمثل ھذا المبلغ اتفاقية شراء الطاقة والماء 
  عام. ٢٥لمدة من قبل الشركة التابعة إلى كھرماء إلمداد الطاقة ومياه الشرب بغرض وكھرماء 

  الشھرة  )٢(

من المساھمة اإلضافية في شركة راس لفان  %٥٥نشأت الشھرة عن االستحواذ المرحلي من قبل الشركة لنسبة 
. لم يكن ھناك انخفاض في قيمة الشھرة منذ ھذه المعاملة ٢٠١٠أكتوبر  ٢٠) بتاريخ ١(إيضاح رقم  للطاقة ش.م.ق

مليون لایر قطري في سنة  ٨٣٢مليون لایر قطري ( ١٫٠٩٨ألن شركة راس لفان للطاقة ش.م.ق قد ساھمة بمبلغ 
  ) في ربح المجموعة منذ تاريخ ذلك االستحواذ. ٢٠١٥
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٣٤ 

 ةع المشتركيرااالستثمارات في المش  ٨

  لدى المجموعة االستثمارات التالية في المشاريع المشتركة:

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ نسبة الملكية بلد التأسيس 
         

 ٣٧٦٫٣٤٣  ٣٨٧٫٦٤٩ %٥٥ قطر  شركة قطر للطاقة (ش.م.ق)
 -  - %٤٠ قطر  )١( شركة مسيعيد للطاقة المحدودة

 -  -  %٤٥  قطر  )١( (ش.م.ق)شركة رأس قرطاس للطاقة 
 ٢٫٢٤٨٫٣٠٤  ٢٫٣١٩٫٨٤٧ %٦٠ قطر  شركة نبراس للطاقة (ش.م.ق)

 ٢٫١٨٧  ١١٧٫١٤٢ %٦٠ قطر )٢أم الحول للطاقة ش.م.ق (
   ٢٫٦٢٦٫٨٣٤ ٢٫٨٢٤٫٦٣٨ 

نتيجة لحصة المجموعة في خسائر ھذه المشاريع إلى الصفر  اتالستثمارھذه االدفترية ل تم تخفيض القيم  )١(
  . سنوات سابقةالمشتركة المعترف بھا في 

   .٢٠١٨يتوقع أن تصبح شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق قيد التشغيل خالل سنة   )٢(

  الحركة في استثمار المجموعة في المشاريع المشتركة كما يلي: 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦  
   

 ٢٫٥٦٧٫٠٣٩  ٢٫٦٢٦٫٨٣٤ يناير ١في 
 ٢٫١٨٧  - استثمارات مدفوعة

 ٤٠٨٫٥١٤  ٣٧٢٫٣١٢ الربححصة من 
 )٣٦٫٣٢٢(  ١٠٣٫٦٩٧ في الدخل الشامل اآلخر (الخسارة)الربح/ حصة من 

 )٣٢٨٫٢٣٢(  )٢٧٨٫٢٠٥(  توزيعات أرباح مستلمة
 ١٣٫٦٤٨  - حصة من الخسارة من استبعاد شركات شقيقة

 ٢٫٦٢٦٫٨٣٤  ٢٫٨٢٤٫٦٣٨ ديسمبر  ٣١في 

جموعة للم ةالمشترك للمشاريعلمبالغ المعروضة في البيانات المالية ل لمعلومات الماليةا يلخص الجدول التالي
    والمضمنة في بياناته المالية وھو يقوم بتسوية المعلومات القيمة الدفترية لمساھمة المجموعة في المشاريع المشتركة:

 ٢٠١٥  ٢٠١٦  
   

 ٥٫٩٥٦٫٥٤٠  ٣٫٣٤٣٫٤٣٦ الموجودات المتداولة
 ٢١٫٥٩٧٫١٢١  ٣٣٫٠٩٦٫٧٨٥ المتداولةالموجودات غير 

 )٦٫٧٠٧٫٣٩٣(  )٦٫٨٠٧٫٨٢٢( المطلوبات المتداولة
 )١٧٫٧٦٤٫٧٩١(  )٢٥٫٤٧٩٫٧٠٧( المطلوبات غير المتداولة

 ٣٫٠٨١٫٤٧٧  ٤٫١٥٢٫٦٩٢ )%١٠٠صافي الموجودات (
 ٢٫٠٥٤٫٦٨١  ٢٫٥٦٧٫٣٠٢ من صافي موجودات  المجموعةحصة 

      
 ٤٫١٨٨٫٨٨٨ ٤٫٠٧٨٫٩٣٤ المبيعات

 )٢٫١١٥٫٠٧٧( )٢٫٢٣٣٫٧٧٦( تكاليف المبيعات
 ٤٤٫٧٩٢ ٧٥٫٠٣٥ إيرادات أخرى 

 )١٢٠٫٣٦٨(  )١١٣٫٥٩٢( المصروفات العمومية واإلدارية
 )١٫١٢٣٫١٠٥(  )١٫٠١٦٫٠٣٩(  تكاليف تمويل
 ٨٧٥٫٤٦٣  ٧٩٠٫٥٦٢  )%١٠٠ربح السنة (

 ٤٠٨٫٥١٤  ٣٧٢٫٣١٢  ح ارباألمن  المجموعةحصة 
 )٣٦٫٣٢٢(  ١٠٣٫٦٩٧  ة األخرىالشامل / (الخسارة)لخدمن ال المجموعةحصة 
 ٣٧٢٫١٩٢  ٤٧٦٫٠٠٩  خرالشامل اآل لخدال إجماليمن  المجموعةحصة 
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٣٥ 

  متاحة للبيع موجودات مالية  ٩
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
     

 ٤٨٥٫٣٦٨ ٣٤٤٫٤٣٥  يناير ١في 
  - ١٣٩٫٩٥٦  إضافات

  - )٢٠٫٠٠٧(  استبعادات
  - ٢٫٦٧٦  تصنيفه إلى حساب الربح أو الخسارة نتيجة لالستبعادالربح معاد 

 )١٤٠٫٩٣٣( ٤٤٫٠٨٤  صافي التغير في القيمة العادلة محول للدخل الشامل اآلخر
 ٣٤٤٫٤٣٥ ٥١١٫١٤٤  ديسمبر ٣١كما في 

سنة في ألف لایر قطري  ١٨٫٣٧٧ألف لایر قطري ( ١١٫٩٤٠ خالل السنة كان ھناك إيراد توزيعات أرباح بمبلغ
) من الموجودات المالية المتاحة للبيع وقد تم إدراجه ضمن "اإليرادات األخرى" في الربح أو الخسارة ٢٠١٥

  ).٢٧(إيضاح 

وق القيمة العادلة ألسھم حق جميع الموجودات المالية المتاحة للبيع تشتمل على أوراق مالية مدرجة في بورصة قطر.
  ع إلى عروض األسعار المنشورة في سوق نشطةالملكية المدرجة يتم تحديدھا بالرجو

  إيجارات تمويلية مدينة  ١٠

االستثمار في اإليجار (الحد األدنى من مدفوعات اإليجار المتبقية) والقيمة الحالية للحد اجمالي يتم إجراء تسوية بين 
  التقرير كما يلي:األدنى من مدفوعات اإليجار المدينة (ذمم اإليجار التمويلي المدينة) كما في تاريخ 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
    

 ٢٫٦٥٧٫٦١٢ ٢٫٣٦٥٫٢٢٣  اإليجار في االستثمار إجمالي
 )١٫٠٢٠٫٥٣٠(  )٨٧٤٫٦١٨(  إيرادات تمويلية غير مكتسبة

 ١٫٦٣٧٫٠٨٢ ١٫٤٩٠٫٦٠٥  القيمة الحالية للحد األدنى لإليجارات المدينة
       

كما ھو متفق  )٢٠١٥في سنة  %٩٫٣٢في السنة ( %٩٫٣٢ ھو هستخداماب الشركة التابعةقامت معدل الخصم الذي 
اإليجارات . عليه بين شركة راس لفان للطاقة ش.م.ق (المؤجر) وھي شركة تابعة للشركة وكھرماء (المستأجر)

  .تنخفض قيمتھا في نھاية فترة التقريرأخر أو لم تتالتمويلية المدينة 

  :يمصنفة في بيان المركز المالي الموحد كالتال
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
       

 ١٤٦٫٤٧٧ ١٢٤٫٢٧٣  الجزء المتداول
 ١٫٤٩٠٫٦٠٥ ١٫٣٦٦٫٣٣٢  الجزء غير المتداول

  ١٫٦٣٧٫٠٨٢  ١٫٤٩٠٫٦٠٥  

  :تم إجراء المزيد من التحليل على الجزء غير المتداول كما يلي

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
       

 ٥١٦٫٩٩٢ ٥٤٣٫٠٢٦  أكثر من سنة ولكن لما ال يزيد عن خمس سنوات
 ٩٧٣٫٦١٣ ٨٢٣٫٣٠٦  من خمس سنواتأكثر 

  ١٫٤٩٠٫٦٠٥ ١٫٣٦٦٫٣٣٢ 
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٣٦ 

  موجودات غير متداولة أخرى  ١١

مليون  ٢٣٫٨١٥، إحدى الشركات التابعة للشركة مبلغ )ذ.م.مللتشغيل (دفعت شركة رأس لفان  ٢٠١٠في أكتوبر 
خدمات تفاقية اللتزامات وفقاً الالحقوق والمنافع واالقتناء ال ، طرف ثالث،لشركة رأس لفان للخدماتلایر قطري 

مليون ريـال قطري. يتم إطفاء  ٥٫٨٨٧مبلغ استلمت شركة رأس لفان للتشغيل (ذ.م.م)  ٢٠١١خالل سنة  .الفنية
  سنة. ١٩مليون ريـال قطري على مدى فترة  ١٧٫٩٢٨ وھو المبلغ المتبقي

مع شركة جنرال إلكتريك العالمية وشركة جي  ٢٠٠٦أكتوبر  ٢١في يوم خدمات تعاقدية تفاقية اوقعت الشركة كما 
، تم توقيع تعديل ٢٠١٣أبريل  ٢٤في . ٢لصيانة معدات في محطات الطاقة والماء في راف ب/الغيار إي لقطع 

 على االتفاقية المذكورة أعاله بين األطراف وبموجبه حصلت الشركة على تخفيض في الرسوم المتغيرة في مقابل
يتم إطفاء ھذا المبلغ على فترة المنفعة أي  .ريـال قطري) مليون ١٠٫٩مليون دوالر أمريكي ( ٣دفعة مقدمة قيمتھا 

   حتى انتھاء فترة اتفاقية الخدمات التعاقدية.

  :الحساب كما يلي علىالحركة كانت 
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  
        

 ٢٣٫٧٣١  ٢١٫٨٧١  يناير ١في 
 )١٫٨٦٠(  )٢٫٠١٣( )٢٨(إيضاح اإلطفاء 

 ٢١٫٨٧١  ١٩٫٨٥٨  ديسمبر ٣١في 

  المخزون     ١٢
    ٢٠١٥   ٢٠١٦  

        
 ٤٣٧٫٦٤٦   ٥٥٠٫٧٧٥  قطع غيار
 )٢٦٥٫٩٢٩(   )٢٧٥٫٤٢٧(  )١مخصص البضاعة بطيئة الحركة (يخصم: 

  ١٧١٫٧١٧    ٢٧٥٫٣٤٨  
 ٣٫٣٢٨   ٣٫٠٣٥  مواد كيماوية

 ٢٫٨٥٠   ٢٫٦١١  مواد استھالكية
  ١٧٧٫٨٩٥   ٢٨٠٫٩٩٤ 

  الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة:  )١(
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  
        

 ٢٤٦٫٩٦١   ٢٦٥٫٩٢٩  يناير ١في 
 ١٨٫٩٦٨   ٣٣٫٠٣٥  )٢٨(إيضاح  مضاف إلى المخصص خالل السنة

  -    )٢٣٫٥٣٧(  مستخدممخصص 
 ٢٦٥٫٩٢٩   ٢٧٥٫٤٢٧  ديسمبر ٣١في 

  تجارية وأخرى مدينةذمم   ١٣
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  
        

 ٧٧٩٫٩٤٦   ٧٧٥٫٦٠٤  )١ذمم تجارية مدينة (
 )١٩٢٫٠٩٨(   )١٧٣٫٢٥٩(  )٢ناقصا: مخصص خسارة انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة (

  ٥٨٧٫٨٤٨   ٦٠٢٫٣٤٥ 
 ً  ٣٠٠٫١٤٠   ٧١٫٦٦٨  مصروفات مدفوعة مقدما

 ٨٨٧٫٩٨٨   ٦٧٤٫٠١٣  المجموع

  يلي:كما كانت  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١أعمار أرصدة الذمم التجارية المدينة كما في   )١(

  نخفضة القيمةغير المتأخرة وغير الم الذمم التجارية المدينةأعمار 
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  
        

ً  ٦٠أقل من   ٦٠٥٫١٦٩   ٦٢٢٫٠٣٦  يوما
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٣٧ 

  (تابع) تجارية وأخرى مدينةذمم   ١٣

  :منخفضة القيمةغير لكنھا المتأخرة و الذمم التجارية المدينةأعمار 
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
       
 ٥٫٢٩٩  ١٫٩١٢  يوما ٩٠-٦١
 ١٤٫١٧٢  ٥٫٥٩٢  يوما ١٨٠ -٩١
 ٤٫١٣٥  ١٥٫٥٠١  يوما ٣٦٥-١٨١

 ٢٣٫٦٠٦  ٢٣٫٠٠٥  اإلجمالي

  ):٢والتي تم تكوين مخصص كامل لھا ( المنخفضة القيمةالمتأخرة و الذمم التجارية المدينةأعمار 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
       

 ١٥١٫١٧١  ١٣٠٫٥٦٣  يوما ٣٦٥أكثر من 

  الذمم التجارية المدينة كما يلي:انخفاض قيمة الحركة في مخصص   )٢(

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
       

 ١٥١٫٩٢٢  ١٩٢٫٠٩٨  يناير ١في 
 ٤٠٫٣٢٣  ٢٣٫٦٢٥  مخصص مكون

 )١٤٧(   )٤٢٫٤٦٤(   ستردمخصص م
 ١٩٢٫٠٩٨  ١٧٣٫٢٥٩  ديسمبر ٣١في 

  

  نقدالنقد وما يعادل ال  ١٤
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
       

 ١٫٧٥٠٫٣٦٤  ٣٫٠١٠٫٩٦٤  )٢) و (١عند الطلب (نقد لدى البنك حسابات جارية وودائع 
 ٤٣٤  ٦٧  نقد في الصندوق 

 ١٫٧٥٠٫٧٩٨  ٣٫٠١١٫٠٣١  المجموع

  الحساب المحتفظ به في حساب جاري ال يجني فوائد.   )١(

فــي الســنة (مــا بــين  %٠,٣٠و %٠,٣٥النقــد المحــتفظ بــه فــي وداع ألجــل لــدى البنــوك يجنــي فائــدة تتــراوح مــا بــين    )٢(
لایر قطـــري  ٤٢,٧٦٩). خـــالل الســـنة جنـــت الشـــركة إيـــراد فوائـــد بمبلـــغ ٢٠١٥فـــي الســـنة فـــي  %٢,٦٠إلـــى  %٠,٣٥

  ). حسابات الودائع عند الطلب لفترة تقل عن ثالثة أشهر.٢٠١٥لایر قطري في سنة  ٢٠,٢٧٤(
  تم تسجيل النقد وما يعادل النقد بالعمالت التالية:

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
       

 ١٫٤٨٨٫٠٩٤  ٢٫٧٩٨٫٨٤٠  العملة العملية وعملة العرض -اللایر القطري 
 ٢٦٢٫٢٧٠  ٢١٢٫١٢٤  الدوالر األمريكي

  ١٫٧٥٠٫٣٦٤  ٣٫٠١٠٫٩٦٤ 
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٣٨ 

  رأس المال  ١٥
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

     المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
 ١٫١٠٠٫٠٠٠  ١٫١٠٠٫٠٠٠  رياالت قطرية للسھم ١٠سھم قيمة  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  القانونيالحتياطي ا  ١٦

ربح من كحد أدنى  %١٠يجب تحويل  ٢٠١٥ة لسن ١١قانون الشركات التجارية القطري رقم  حسب متطلبات
ھذا من رأس المال المدفوع.  %٥٠إلى حساب االحتياطي القانوني حتى يعادل رصيد االحتياطي  سنةكل الشركة ل

الت قررت الشركة إيقاف التحوي القانون أعاله.االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت المنصوص عليھا في 
في  من رأس المال المدفوع %٥٠حتياطي يعادل حتياطي القانوني حيث أصبح رصيد االالسنوية إلى حساب اال

  .سنوات سابقة

  االحتياطي العام  ١٧

جد لالحتياطي العام. ال يووفقاً للنظام األساسي للشركـة يجوز للجمعية العامة أن تخصص جزءاً من صافي األرباح 
  قيود على توزيع ھذا االحتياطي، وحسب قرار الجمعية العامة يبقى ھذا الرصيد ألعمال التطوير المستقبلية للشركة.

  تحوطاحتياطي ال  ١٨

يشتمل احتياطي التحوط على الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة لعقود مبادالت معدالت 
  ).٢١للتحوط (إيضاح  الفائدة

  قيمة العادلةاحتياطي ال  ١٩

يشتمل احتياطي القيمة العادلة على صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع إلى 
  حين إلغاء االعتراف عن الموجودات أو انخفاض قيمتھا.

  بنكيةالقروض ال  ٢٠
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
    

 ١٫٣٠٠٫٢٦٠ ١٫٢٤٧٫٧٩٢  )١القرض (
 ٦٨٤٫١٣٥ ٦٣٦٫٠٨٧  )٢القرض (
 ٣٤١٫٣٢٧ ٣١٧٫٣٥٥  )٣القرض (
 ٤٢٩٫٥٢٧ ٢٩٢٫٠١٩  )٤القرض (
 ٣٥١٫٧٤٣ ٥٤٨٫٥٥٢  )٥القرض (
 ٩٣٢٫٤٦١ ٩١٢٫٩٧٢  )٦القرض (
 ٩١١٫٢٥٠ ٩١١٫٢٥٠  )٧القرض (
  - ٧٩٢٫٧٨٨  )٨القرض (
 - ٣١٥٫٣٢٧  )٩القرض (

 ٤٫٩٥٠٫٧٠٣ ٥٫٩٧٤٫١٤٢ إجمالي القروض البنكية
 )٣٥٫٤٩٤(  )٦٢٫١٩٢(  : تكاليف ترتيب التمويل خصمي

  ٤٫٩١٥٫٢٠٩ ٥٫٩١١٫٩٥٠ 
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٣٩ 

  (تابع) بنكيةالقروض ال  ٢٠

يل الذي يقوم بدور وك و اف جيه المحدودالشركة في اتفاقية ائتمانية مع بنك طوكيو ميتسوبيشي يدخلت  )١(
مليون ريـال  ١٫٧٦٩مليون دوالر أمريكي ( ٤٨٥٫٥تسھيالت وضامن خارجي لتسھيالت ائتمانية بمبلغ 

 ٣٤٢ المطلوببلغ إجمالي المبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١). كما في ٢قطري) وذلك لتمويل بناء محطة (رأف ب/
مليون لایر  ١٫٣٠٠أو والر أمريكي مليون د ٣٥٧مليون لایر قطري ( ١٫٢٤٨مليون دوالر أمريكي أو 

ً كما  %١٫٦٥إلى  %٠٫٥٥). تحتسب الفوائد بسعر ليبور + ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  قطري ھو سنويا
في االتفاقية االئتمانية. يستحق سداد القرض بأقساط نصف سنوية ابتداء من التاريخ الفعلي للقرض أي  محدد

 أشھر بعد تاريخ االنتھاء المخطط له. ستة أشھر من التاريخ الفعلي للقرض أو عشرة

). ھذا القرض ١دخلت الشركة في اتفاقية تسھيالت مع مجموعة من البنوك لتمويل مرافق محطة (رأف أ/  )٢(
. كما %١٫٠٥إلى  %٠٫٦٠+ ھامش بين  مليون دوالر أمريكي يحمل فوائد بسعر ليبور ٢٨٨٫٢البالغ قيمته 

 مليون لایر قطري ٦٣٦أو مليون دوالر أمريكي  ١٧٥المبلغ المطلوب بلغ إجمالي  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
) ويستحق سداد القرض على أقساط ٢٠١٥في  مليون ريـال قطري ٦٨٤ أو مليون دوالر أمريكي ١٨٨(

وبنسبة سداد محددة مسبقاً تحتسب مقابل المبلغ األصلي القائم المتبقي  ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  بدأتنصف سنوية 
  ترة الذي يتوفر فيھا. في نھاية الف

مليون دوالر أمريكي إلنشاء ثالث  ١٤٤٫١استصناع بمبلغ  في صيغةدخلت الشركة في اتفاقية تمويل إسالمي  )٣(
 ٣١). كما في ١وحدات تحلية مياه من عدة مراحل وتشكل الوحدات جزء من محطة تحلية كاملة في (رأف أ/

مليون  ٩٤( لایر قطريمليون  ٣١٧أو دوالر أمريكي مليون  ٨٧المطلوب بلغ إجمالي المبلغ  ٢٠١٦ديسمبر 
 ).٢٠١٥في  مليون ريـال قطري ٣٤١ أوي دوالر أمريك

ية تفاقامثل حيث يقرض للشركة التابعة وھي شركة رأس لفان للطاقة المحدودة (ش.م.ق) ھذا المبلغ يمثل  )٤(
مليون دوالر  ٥٤٥لقرض طويل األجل بقيمة  ٢٠٠١نوفمبر  ٢٠بتاريخ تمت ائتمانية مع مجموعة من البنوك 

مليون دوالر أمريكي. يحمل القرض فوائد باألسعار التجارية ويستحق  ٢٧٫٢٥بقيمة  احتياطيأمريكي وقرض 
. ھذا القرض ٢٠١٩مع آخر قسط يستحق في مايو  ٢٠٠٤بتداء من نوفمبر االسداد وفقاً لجدول محدد للسداد 

قامت شركة رأس لفان للطاقة (ش.م.ق) ببنائھا على أرض  يون برھن على مرافق المصنع التألجل مضم
 مستأجرة من قطر للبترول.

). ھذا القرض ألجل ٢دخلت الشركة في اتفاقية تسھيالت مع بنك قطر الوطني لتمويل بناء محطة (رأف أ/ )٥(
. كما في في السنة %١٫٧٥ امش بنسبةھمليون دوالر أمريكي يحمل فوائد بسعر ليبور+  ١٨٠ البالغ قيمته

 ٩٧مليون لایر قطري ( ٥٤٩مليون دوالر أمريكي أو  ١٥٠ المسحوبالمبلغ بلغ إجمالي  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
يستحق سداد القرض بأقساط ربع سنوية تبدأ  .)٢٠١٥في  قطري لایرمليون  ٣٥٢أو مليون دوالر أمريكي 

 أيھما يأتي أوال. ٢٠١٦يونيو  الفعلي للتسھيل أوتاريخ البعد ستة أشھر من 

مليون دوالر  ٢٧٠بشكل استصناع بمبلغ  سالميمع بنك قطر اإلدخلت الشركة في اتفاقية تمويل إسالمي  )٦(
مليون دوالر  ٢٥٠بلغ إجمالي المبلغ المسحوب  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١). كما في ٢(رأف أ/ لبناء محطةأمريكي 
مليون لایر قطري في سنة  ٩٣٢مليون دوالر أمريكي أو  ٢٥٦( مليون ريـال قطري ٩١٣أو  يأمريك
٢٠١٥.(  

ميزھو بنك ليمتد والذي يعمل كوكيل مع في اتفاقية تسھيل شركة متجدد مع اتحاد من بنوك  دخلت الشركة )٧(
مليون دوالر  ٣٠٠سداد التسھيل المتجدد بمبلغ الجزئي لتمويل الللتسھيل وذلك بھدف أساسي يتمثل في 

مليون دوالر بمعدل الليبور مضافا إليه ھامش  ٢٥٠الفائدة على تسھيل القرض ألجل بمبلغ تحتسب  أمريكي.
ديسمبر  ٥. بتاريخ ٢٠١٦ديسمبر  ٨مبدئيا يسدد القرض في أو قبل تاريخ اإلنھاء وھو . %٠٫٢٥بنسبة 
معدل الليبور بفي اتفاقية معدلة مع المقرضين لتمديد فترة القرض لمدة سنة أخرى بفائدة الشركة دخلت  ٢٠١٦

 . %٠٫٣٥مضافا إليه نسبة 

. ھذا ٣دخلت الشركة في تسھيل ائتماني مع مجموعة بنوك لتمويل مرافق محطة راف أ ٢٠١٦يوليو  ٤في  )٨(
مليون دوالر أمريكي تحتسب عليه فائدة بمعدل الليبور مضافا إليه ھامش  ٢٩٤التسھيل للقرض ألجل بمبلغ 

مليون لایر  ٧٩٣دوالر أمريكي أو  ٢١٩سحبت الشركة مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١. كما في %١٫٧٥بنسبة 
  قطري من التسھيل.
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  (تابع) بنكيةالقروض ال  ٢٠

مليون دوالر أمريكي في شكل  ٩٦على تسھيل تمويل إسالمي بمبلغ  الشركةحصلت  ٢٠١٦يوليو  ٤في  )٩(
مليون دوالر أمريكي  ٨٧سحبت الشركة مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١. ٣استصناع لتمويل إنشاء محطة راف أ

 مليون لایر قطري من التسھيل. ٣١٥أو 

  مصنفة في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:البنوك 
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
    

 ١٫١٢٤٫٤١٢ ١٫٢٣٧٫٣٦٣  حصة متداولة
 ٣٫٧٩٠٫٧٩٧ ٤٫٦٧٤٫٥٨٧  حصة غير متداولة

  ٤٫٩١٥٫٢٠٩ ٥٫٩١١٫٩٥٠ 

  عقود مبادلة أسعار الفائدة للتحوط  ٢١
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
    

 ١٧٠٫٧٦٦ ١٢٧٫٣٣٩  يناير ١في 
 )٤٣٫٤٢٧( )٩٨٫٧٨٠( التغير في القيمة العادلة محول إلى الدخل الشامل اآلخر

 ١٢٧٫٣٣٩ ٢٨٫٥٥٩  ديسمبر ٣١في 

  في بيان المركز المالي كما يلي:عقود مبادلة أسعار الفائدة للتحوط تم عرضھا 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
    

 ١٠٧٫٣٢٩ ٢٠٫٢٧٧  حصة متداولة
 ٢٠٫٠١٠ ٨٫٢٨٢  حصة غير متداولة

  ١٢٧٫٣٣٩ ٢٨٫٥٥٩ 

مخصصة كتحوطات لمدفوعات  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في قائمة عقود مبادلة أسعار الفائدة  ثالثة المجموعةلدى 
وبمبلغ اسمي  ٢٠٢٦ يوليو ٩مستحقة الدفع خالل الفترة حتى تقبلية المتوقعة بمعدل الليبور معدالت الفائدة المس

عقود مبادلة أسعار بموجب شروط ). ٢٠١٥دوالر أمريكي في  ٢٫٠٢٥مليون دوالر أمريكي ( ٥٩٦أقصى ھو 
وتتلقى معدالت ليبور  %٤٫١٩إلى  %١٫٥معدل بمتوسط مرجح ثابت يتراوح ما بين  المجموعةتدفع الفائدة 

 تجاه القروض المجموعةشروط ارتباطات  لتضاھيعقود مبادلة أسعار الفائدة متغيرة. تم التفاوض على شروط 
  . البنكية

  اإليرادات المؤجلة  ٢٢
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  
        

 ١٣٫٥٨٣   ٦٫٧٩٢  يناير ١في 
 )٦٫٧٩١(  )٦٫٧٩٢(  )٢٧(إيضاح بھا معترف إيرادات 

 ٦٫٧٩٢  -  ديسمبر ٣١في 

تسوية ألستوم للطاقة) المتعلقة باتفاقية التمثل اإليـرادات المـؤجلـة القيمـة العادلة لقطع الغيار المستلمة مـن شـركـة (
الخاصة بعقد محطة (رأف ب) بين كھرماء وشركة (ألستوم للطاقة). يتم إطفاء ھذه اإليرادات المؤجلة تدريجياً 

ة من ثابت على مدى الفترة اإلنتاجية التقديرية المتبقيالط قسطريقة الالموحد ب الربح أو الخسارةبيان  وتحميلھا على
  مليون ريـال قطري. ٩١(رأف ب). كان المبلغ المبدئي محطة 
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٤١ 

  مكافأة نھاية الخدمة للموظفينمخصص   ٢٣
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
       

 ٤٤٫٢٥٠ ٤٨٫٩٣١  يناير ١في 
 ٥٫١٠٣ ٦٫٢٤٩  )١مخصص مكون (
 )٤٢٢( )٢٫٣٧٧(  مخصص مستخدم

 ٤٨٫٩٣١ ٥٢٫٨٠٣  ديسمبر ٣١في 

  .الموحدالربح أو الخسارة تم إدراج المخصص ضمن تكاليف الموظفين في بيان   ) ١(

  دائنةتجارية وأخرى ذمم   ٢٤
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
    

 ٣٠٠٫١٣٥ ٢٠٠٫٩٣٥  دائنة  ذمم تجارية
 ٣٦٩٫٣٧٠ ٤٢٥٫٩٠٩  مصروفات مستحقة ذمم دائنة أخرى و

 ٣٥٫٥٦٧ ٣٤٫٥٩٣  األنشطة االجتماعية والرياضية صندوق مخصص للمساھمة في 
 ٣٨٫٣٠١ ٣٥٫٥٨٨  ذمم دائنة للمساھمين

 ٦٫١٠٩ ٦٫٦٦١  مساھمة في صندوق التقاعد للموظفين القطريين
  ٧٤٩٫٤٨٢ ٧٠٣٫٦٨٦ 

  المبيعات  ٢٥
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

       
 ١٫٤٩٥٫٨٥٦ ١٫٥٠٥٫٠٢٣  الكھرباءمبيعات 
 ١٫٣٢٠٫٩٨٢ ١٫٤٥٩٫٣٣٣  المحلى الماءمبيعات 

 ١٦٥٫٧٦٠ ١٣٨٫٧٩٣   شركة رأس لفان للطاقة (ش.م.ق)حصة من إيجار مستلم من 

  ٢٫٩٨٢٫٥٩٨ ٣٫١٠٣٫١٤٩ 
  تكاليف المبيعات  ٢٦

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
       

 ٨٤٣٫٤٥٤ ٨٧١٫٥٦٦  تكلفة الغاز المستھلك
 ٤٥٣٫٦٩٣ ٤١٧٫٤٩٩  )٥ستھالك العقارات والمصانع والمعدات (إيضاح رقم ا

 ٨٩٫٤٣٥ ٩٦٫٠١٤  ومواد مستھلكةقطع غيار وكيماويات 
 ١٩٤٫٧٤٠ ١٨٠٫٠٥٠  تكاليف الموظفين

 ٩٧٫٨٣٠ ١٣٥٫٤٦١  أخرى
  ١٫٦٧٩٫١٥٢ ١٫٧٠٠٫٥٩٠ 

  إيرادات متنوعة  ٢٧
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

       
  ١٢٥   ١٤٫٣٩٨  (د)) ٥ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح 

  ١٨٫٣٧٧   ١١٫٩٤٠  )٩إيراد توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع (إيضاح 
 ٦٫٧٩١ ٦٫٧٩٢  )٢٢إيرادات مؤجلة (إيضاح 

  -   ٢٫٦٧٦  )٩موجودات مالية متاحة للبيع (إيضاح  ربح بيع
 ٦٥٫٣٤٤ ٦٩٫٢٣٩  )١(إيرادات أخرى 

  ٩٠٫٦٣٧ ١٠٥٫٠٤٥ 

مليون لایر قطري مستلم من  ٤٢بمبلغ  ١راف أ/األضرار المحددة المتعلقة بمشروع يتضمن ھذا المبلغ   )١(
  كھرماء.
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٤٢ 

  المصروفات العمومية واإلدارية  ٢٨
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

       
 ٨٤٫٨٧٢ ٩٥٫٨٨٤  تكاليف الموظفين

 ١٨٫٩٦٨ ٣٣٫٠٣٥  )١٢(إيضاح  مخصص للبضاعة بطيئة الحركة
 ١٫٤٥٩ ١٫٤٢٣  )٥والمعدات (إيضاح  التواآل الممتلكاتھالك إ

 ٥٫٩٧٠ ٥٫٩٧٠  )٧إطفاء الموجودات غير الملموسة (إيضاح 
 ١٫٨٦٠ ٢٫٠١٣  )١١(إيضاح  تداولةإطفاء الموجودات غير الم

 ١٫٠٧١ ٨٧٦  مصروفات اإلعالنات والعالقات العامة
 ٣٫٥٨٦ ٣٫٦٠٠  اإليجار

 ١٤٫٤٣٧ ١٢٫٧٤٩  التأمين 
 ١٫٠٩٠ ٣٫٦٥٨  تبرعات

 ٢٫٠٥٢ ٦٫٥٩٥  مصروفات التوظيف والتدريب
 ٥٨٤ ٣٫٧٤٢  أتعاب مھنية 
 ١٫٩٣٩ ١٫٦٥٣  ھاتف وبريد

 ٣٫٠٥٥ ٢٫٢٣٠  إصالحات وصيانة
 ١٫٠٨٨ ٤٥٤  مصروفات مكتبية

 ٧٣٨ ٦٨٣  شتراكات وتراخيصا
 ١١٫٧٥٠ ١١٫٧٥٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ٥٫٥٠٨ -  مخصص لتعويض تأخير
 ٢٢٫٦٤٠ ١٤٫٦٦١  أخرى 
 ١٨٢٫٦٦٧ ٢٠٠٫٩٧٦  اإلجمالي

  ، صافيتكاليف التمويل  ٢٩
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

       مصروفات الفائدة: 
 ١١٨٫٥١٢ ١٤٤٫٣٠٦  قروض بنكية -
 - -  قروض أخرى -
  ١١٨٫٥١٢ ١٤٤٫٣٠٦ 

 )٢٠٫٢٧٤( )٤٢٫٧٦٩(  إيراد الفائدة
  ٩٨٫٢٣٨ ١٠١٫٥٣٧ 

 ٢٫٠١٦ ٤٫٠٥٨  رسوم بنكية
  ١٠٠٫٢٥٤ ١٠٥٫٥٩٥ 

  على السھم العائد  ٣٠

  العائد األساسي على السھم 

متوسط المرجح على الالمنسوب لمالكي الشركة للسنة يحتسب الربح األساسي العائد على السھم بتقسيم صافي الربح 
  الل السنة كالتالي:خلعدد األسھم القائمة 

  ٢٠١٥   ٢٠١٦  
       

 ١٫٥٠٠٫٥٥٠  ١٫٥٤١٫٩٨٨  ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة
 ١١٠٫٠٠٠  ١١٠٫٠٠٠  )ألف سھمالمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة (

 ١٣٫٦٤ ١٤٫٠٢  )سھملل العائد األساسي والمخفف للسھم (معبر عنه باللایر القطري
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٤٣ 

  توزيعات األرباح  ٣١

 ٨٢٥٫٠٠٠بإجمالي مبلغ لایر قطري للسھم  ٧٫٥بمبلغ  قديةتوزيع أرباح نب تعن وقام ت الشركةأعلن سنةخالل ال
  .)ألف لایر قطري ٨٢٥٫٠٠٠بإجمالي مبلغ  ٢٠١٥لایر قطري للسھم في سنة  ٧٫٥(ألف لایر قطري 

العتمادھا بصفة رسمية  ٢٠١٦لسنة مليون لایر قطري  ٨٢٥بمبلغ  المقترحةسيتم تقديم توزيعات األرباح النھائية 
  في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. 

  جتماعية والرياضيةالمساھمة في صندوق األنشطة اال  ٣٢

مليون  ٣٤٫٩ بمبلغ األرباح المدورةخالل السنة جزءاً من  شركةحتسبت الا، ٢٠٠٨) لسنة ١٣وفقاً للقانون رقم (
جتماعية والرياضية كمساھمة في صندوق األنشطة اال) ٢٠١٥في سنة  قطريمليون لایر  ٣٥٫٥( لایر قطري

  القطري. 

  ةالقطاعي معلوماتال  ٣٣

تعمل المجموعة أساساً في تشغيل محطات متكاملة لتوليد الكھرباء وتحلية المياه في دولة قطر. تعتمد عملية التحلية 
 لمجموعةاكما تقوم متشابھة.  عائداتكلياً على توليد الكھرباء، وتتداخل عمليات الكھرباء والماء وتتعرض لمخاطر و

طاعاً تجارياً قتملك  أن المجموعةعتبر يبالتالي ، كھرماء وقطر للبترول في دولة قطر. لعميلينمنتجاتھا بيع أيضا ب
  وجغرافياً واحداً. 

  االلتزامات والمطلوبات المحتملة  ٣٤
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  
       لتزامات:اال

 ٩٠٨٫٩٤٩  ١١٨٫٨٨٣  )١التزامات رأسمالية (
        

        :مطلوبات محتملة
 ٢١٣٫١٧٤  ١٩٠٫٣١٧  واعتمادات مستندية  مجموعةضمانات بنكية وضمانات ال

 ).٣/ألمشروع بناء رأف ( المجموعةااللتزامات الرأسمالية التزامات تشمل  )١(

  فصاحات األطراف ذات العالقةا  ٣٥

والمساھمين الرئيسين وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسين  شقيقةاألطراف ذات العالقة الشركات ال تمثل
باإلدارة والشركات والمؤسسات التي تقوم ھذه األطراف بإدارتھا أو التأثير فيھا بصورة ھامة. يتم اعتماد أسعار 

  وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
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٤٤ 

  (تابع) فصاحات األطراف ذات العالقةا  ٣٥

  مع األطراف ذات العالقةالمعامالت 

  الموحد كانت على النحو التالي: الربح أو الخسارةضمنة في بيان مالت مع األطراف ذات العالقة المالمعا

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  العالقة يالطرف ذ  
        

 ١٫٤٩٥٫٨٥٦  ١٫٥٠٥٫٠٢٣  كھرماء  مبيعات الكھرباء
 ١٫٣٠٧٫٣٤٠  ١٫٤٤٥٫٠٧٨  كھرماء  المحلى مبيعات الماء

 ١٣٫٦٤٢  ١٤٫٢٥٥  للبترولقطر   
 ١٦٥٫٧٦٠  ١٣٨٫٧٩٣  كھرماء  إيرادات من إيجارات محطة 

     
      تكلفة المبيعات:

 ٨٤٣٫٤٥٤  ٨٧١٫٥٦٦  قطر للبترول  ستالم أو شراء الغازاتكلفة الغاز المستھلك / 
     

 ١٧٫٧٠٣  ٣٨٫٤٦٧  بنك قطر الوطني  فوائد بنكية من الودائع

  السنة الناتجة من التعامل مع األطراف ذات العالقة:األرصدة في نھاية 

  :كما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد

  ٢٠١٥   ٢٠١٦  
  

جارية ت ذمم
  مدينة

ذمم تجارية  
دائنة 

مصروفات و
  مستحقة

 

جارية تذمم 
  مدينة

 ذمم تجارية 
دائنة 

 مصروفاتو
  مستحقة

            
 ١٫٧٩٢  ٥٧٦٫٤٧٨  ٣٫١٥٢  ٨٠٦٫٦٩٦  كھرماء

 ١٤٢٫٦٣٣  ٤٫٥٧٧  ١٤٤٫٣٦٩  ٣٫٤٢٠  قطر للبترول
 -  ٢٤٥٫٥٨٦  ٥٫٠٠٨  -  شركة نبراس للطاقة ش.م.ق
  -   ٦٤٥  -  ٦٤٥  شركة مسيعيد للطاقة ش.م.ق

  -   ٢٫٧١٧  -  ٢٫٧٩٧  شركة راس قرطاس للطاقة ش.م.ق
  -   ٩٨٩  -  ٩٥٩  قطر للطاقة ش.م.ق

 -  ١٤٫٩٠٠  -  ٦٫٨٣١  أم الحول للطاقة ش.م.ق
  ١٤٤٫٤٢٥  ٨٤١٫٥٤١  ١٥٢٫٥٢٩  ٨٢١٫٣٤٨ 

  باإلدارة المسؤولينمكافأة كبار 

  الرئيسيين خالل كالتالي: والمسؤولينبلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
      

 ٤٫١١١ ٤٫٥٧٠  مكافآت إدارية
      

 ١١٫٧٥٠ ١١٫٧٥٠  اإلدارةجتماعات مجلس امكافأة عن 
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٤٥ 

  وإدارة النقد المخاطر المالية  ٣٦

  إدارة المخاطر المالية  (أ)

  المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة.مجلس إدارة الشركة تقع على 

المجموعة ولوضع حدود يتم وضع سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا 
وضوابط مخاطر مناسبة ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة 
منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تھدف المجموعة من خالل التدريب ومعايير 

  ظمة وبناءة يعلم فيھا جميع الموظفين أدوارھم ومسؤولياتھم.وإجراءات اإلدارة إلى المحافظة على بيئة رقابية من

تشرف لجنة التدقيق بالمجموعة على كيفية قيام اإلدارة برصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر 
بالمجموعة ومراجعة كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. يساعد التدقيق 

على النھوض بدورھا اإلشرافي. يقوم التدقيق الداخلي بإجراء عمليات مراجعة بالمجموعة خلي لجنة التدقيق الدا
  منتظمة وألغراض محددة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر ويتم عرض نتائجھا على لجنة التدقيق. 

  تتعرض المجموعة للمخاطر التالية التي تنشأ من أدواتھا المالية:

  االئتمان؛مخاطر  

 مخاطر السيولة؛ و  

 .مخاطر السوق  

  مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسارة المالية على المجموعة في حال فشل عميل أو طرف مقابل في األداة المالية 
 . يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصفة أساسية بالخصائص الفردية لكلعلى الوفاء بالتزاماته التعاقدية

طرف مقابل. يتم تسجيل الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصا مخصصات المبالغ غير القابلة للتحصيل. تمثل 
  القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى حد للتعرض لمخاطر االئتمان. 

  الذمم التجارية المدينة

رير محدود في قطر. إضافة إلى ذلك فإن الذمم إجمالي التعرض لمخاطر الذمم التجارية المدينة كما في تاريخ التق
المدينة للمجموعة تشتمل على مبالغ مستحقة من كھرماء وھي الموزع الوحيد للطاقة في دولة قطر. وحيث أن 
كھرماء ملتزمة تعاقديا بالتفرغ من أعبائھا تعتقد اإلدارة بأن مخاطر االئتمان من الذمم المدينة محدودة. باإلضافة 

  نه يتم إظھار ھذه الذمم المدينة بعد مراجعة قابليتھا لالسترداد. إلى ذلك فإ

  ال تحتسب فوائد على الذمم التجارية المدينة.

  ال تطلب المجموعة ضمانات إضافية فيما يتعلق بالذمم التجارية واألخرى المدينة.

  األرصدة لدى البنوك

ذات تصنيفات ائتمانية  في قطرحيث أنھا مودعة لدى بنوك  ةمخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك محدود
لذا تعتقد اإلدارة بأن مخاطر االئتمان فيما يتعلق بھذه  جيدة مسندة لھا من قبل وكاالت تصنيف ائتماني عالمية.

  األرصدة في أدنى حدودھا.
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  إدارة المخاطر المالية (تابع)  (أ)

  مخاطر السيولة

مخاطر السيولة ھي مخاطر عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتھا المالية عند حلول موعد استحقاقھا. منھج 
المجموعة في إدارة السيولة ھو التأكد ما أمكن ذلك أنھا تملك سيولة كافية للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل 

  باإلضرار بسمعة المجموعة. ةن تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطراألوضاع العادية والصعبة معا، دو

تبقى المسؤولية الكلية عن إدارة مخاطر السيولة لدى مجلس اإلدارة والذي قام بإنشاء إطار إدارة سيولة مناسب 
إدارة ب ليلبي احتياجات المجموعة إلدارة مخاطر السيولة على المدى القصير والمتوسط والطويل. تقوم المجموعة

مخاطر السيولة باالحتفاظ باحتياطيات مناسبة وتسھيالت بنكية والحصول على تسھيالت اقتراض وذلك بالرصد 
  المستمر والتوقع للتدفقات النقدية الفعلية ومضاھاة مالمح الفجوة بين الموجودات والمطلوبات المالية.

  لمطلوبات المالية:لفيما يلي االستحقاقات التعاقدية 

 القيم الدفترية ٢٠١٦مبر ديس ٣١
التدفقات النقدية

 تينأكثر من سن  سنة ٢-١ أقل من سنة  التعاقدية
المطلوبات المالية 

      غير المشتقة
            

 ذمم تجارية دائنة
استبعاد مصروفات (

مستحقة  و 
  -  -  )٢٠٠٫٩٣٥(  )٢٠٠٫٩٣٥(  ٢٠٠٫٩٣٥  مخصصات)
 )٣٫٦٢٥٫٠٢٨()١٫١٠٦٫٧٧٢()١٫١٨٠٫١٥٠()٥٫٩١١٫٩٥٠( ٥٫٩١١٫٩٥٠ قروض بنكية

 )٧٢٤( )١٨٫٤٦٨( )٢٠٫٢٧٧( )٣٩٫٤٦٩( ٢٨٫٥٥٩ مشتقات

   ٣٫٦٢٥٫٧٥٢()١٫١٢٥٫٢٤٠()١٫٤٠١٫٣٦٢()٦٫١٥٢٫٣٥٤( ٦٫١٤١٫٤٤٤(
      

 القيم الدفترية ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

التدفقات 
النقدية 
 أكثر من سنتين  سنة ٢-١ أقل من سنة  التعاقدية

       
المطلوبات المالية 

      غير المشتقة
            

 ذمم تجارية دائنة
استبعاد مصروفات 

مستحقة  و 
 - - )٣٠٠٫١٣٥( )٣٠٠٫١٣٥( ٣٠٠٫١٣٥ مخصصات)
 )٣٫٧٥٥٫٧٧٧( )٦٩٫٧٢٧()١٫٠٨٩٫٧٠٥()٤٫٩١٥٫٢٠٩( ٤٫٩١٥٫٢٠٩ قروض بنكية

 )١٧٫٤٨٠( )٣٥٫٥٨٦( )١٠٧٫٣٣٠( )١٦٠٫٣٩٦( ١٢٧٫٣٣٩ مشتقات

   ٣٫٧٧٣٫٢٥٧( )١٠٥٫٣١٣()١٫٤٩٧٫١٧٠()٥٫٣٧٥٫٧٤٠( ٥٫٣٤٢٫٦٨٣( 
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  إدارة المخاطر المالية (تابع)  (أ)

  مخاطر السوق

عار وأسأسعار الفائدة ومخاطر السوق ھي مخاطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية 
أدوات مالية. ھدف إدارة مخاطر السوق ھو إدارة تحتفظ به من  ماأو قيمة  المجموعةتؤثر على إيراد التي  األسھم

  .اتوالسيطرة على التعرض لمخاطر السوق في إطار معايير مقبولة مع المحافظة على أفضل عائد

تتم جميع ھذه المعامالت بموجب الموجھات . معدالت الفائدة لديھاتستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر 
لربح االموضوعة من قبل لجنة إدارة المخاطر. عموما تسعى المجموعة لتطبيق محاسبة التحوط إلدارة التقلبات في 

  .أو الخسارة

  مخاطر أسعار الفائدة

ت فائدة لبنكية بمعدالالودائع والقروض البنكية. يتم إصدار الودائع اتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على 
ثابتة مما يعرض المجموعة لمخاطر القيمة العادلة لمعدالت الفائدة ولكن اإلدارة ترى بأن ھذا النوع من الخطر غير 
ھام. يتم إصدار القروض بمعدالت فائدة متغيرة تؤدي إلى تعرض المجموعة إلى مخاطر معدالت التدفقات النقدية. 

  .دةالفائ عقود تبادل أسعارعدالت الفائدة على التدفقات النقدية باستخدام قامت المجموعة بتقليص مخاطر م

  كان موقف أسعار الفائدة المحملة على األدوات المالية للمجموعة كالتالي: التقريرفي تاريخ 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
       أدوات مالية بأسعار فائدة ثابتة:

 ١٫٧٥٠٫٣٦٤ ٣٫٠١٠٫٩٦٤  موجودات مالية
       

       :متغيرةأدوات مالية بأسعار فائدة 
 )٤٫٩١٥٫٢٠٩(  )٥٫٩١١٫٩٥٠(  قروض بنكية

  ١٫٥٤٨٫٥٣٩   ١٫٨٤٨٫٦٥٠  أثر عقود تبادل أسعار الفائدة
  )٣٫٣٦٦٫٦٧٠(  )٤٫٠٦٣٫٣٠٠( 

  تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات المعدل الثابت

مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما ال ال تحاسب المجموعة عن أي موجودات مالية أو مطلوبات 
تقوم المجموعة بتخصيص مشتقات (عقود مبادلة أسعار الفائدة) كأدوات تحوط تحت نموذج تحوط القيمة العادلة 

  المحاسبي. لذا فإن التغيير في معدالت الفائدة في تاريخ التقرير لن تؤثر على الربح أو الخسارة.

 ٢٥ بـ ةالفائد معدالت في معقول نحو على الممكنة التغيرات إلى الموحد الدخل بيان حساسية التالي الجدول يوضح
 في ضةالمفتر التغييرات أثر ھي الموحد الدخل بيان حساسية. ثابتة األخرى المتغيرات جميع بقاء مع أساس نقطة

 ٣١ في بھا محتفظ متغير سعر ذات مالية ومطلوبات مالية موجودات إلى استنادا واحدة سنة لمدة الفائدة معدالت
. حةالموض الزيادات ألثر ومعاكسا مساويا يكون أن يتوقع الفائدة معدالت في النقصان حاالت أثر. ٢٠١٦ ديسمبر
    . المجموعة ملكية حقوق على تأثير ھناك ليس
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 وإدارة النقد (تابع) المخاطر المالية  ٣٦

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)  )أ(

  السوق (تابع)مخاطر 

  
التغير في نقاط   

  التأثير على الربح    األساس
التأثير على حقوق   

  الملكية
٢٠١٦            
            متغيرةمعدالت فائدة أدوات ب

  -    ١٤٫٧٨٠   ٢٥ -/+  قروض بنكية
  ٤٫٦٢٢    )٤٫٦٢٢(   ٢٥ -/+  مبادالت أسعار الفائدة

      ١٠٫١٥٨   ١٠٫١٥٨  
            

٢٠١٥         
            متغيرةمعدالت فائدة أدوات ب

  -    ١٢٫٢٨٨   ٢٥ -/+  قروض بنكية
  ٣٫٨٧١    )٣٫٨٧١(   ٢٥ -/+  مبادالت أسعار الفائدة

      ٣٫٨٧١   ٨٫٤١٧  
            

  مخاطر أسعار األسھم

  كافة استثمارات المجموعة مدرجة في بورصة قطر.

ار لتغيرات المعقولة المحتملة في أسعا تجاهفي القيمة العادلة التراكمية الجدول التالي حساسية التغيرات يوضح 
النقص في أسعار األسھم مساوياً حاالت . يتوقع أن يكون تأثير ثابتة جميع المتغيرات األخرى بقاءاألسھم، مع 

  ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينة.

التغير في سعر   
  السھم

التأثير على حقوق 
  المساھمين

التغير في سعر 
  السھم

 التأثير على حقوق
  المساھمين

  ٢٠١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٦  
          

  ٦٨٫٨٨٧  %٢٠  ١٠٢٫٢٢٩  %٢٠  أسھم متداولة

  مخاطر العمالت 

دائع وتتمثل مخاطر العمالت في تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
بالدوالر األمريكي، ال تمثل  طوالقطري مربوحيث أن الريـال المجموعة باللایر القطري والدوالر األمريكي. 

ترى اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت في  األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت أجنبية ھامة.
  أدنى حدودھا. 

  إدارة رأس المال  (ب)

رأسمالية قوية لكي  سبرأس المال ھو المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية ونالمجموعة لإن الھدف األساسي إلدارة 
ي ف بالً. تقوم المجموعة بإدارة ھيكل رأسمالھا وإدخال تعديالت عليهوالستمرارية تطور األعمال مستقھا تدعم أعمال

ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال، لم تعدل المجموعة في 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١راءات خالل السنة المنتھية في األھداف أو السياسات أو اإلج
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  (تابع) إدارة رأس المال  (ب)

ً على رأس المالنسبة المديونيةتراقب المجموعة رأسمالھا باستخدام  ً إليه ، وھي الدين مقسوما الدين. إن  مضافا
ولكن المجموعة تمكنت من جعلھا في  %٨٠و %٤٠بين ما  مديونيةنسبة سياسة المجموعة ھو المحافظة على 
يحتسب الدين على أنه إجمالي القروض (متضمنة القروض المتداولة وغير  مستويات أقل كما ھو موضح أدناه.

لكية ھو حقوق حقوق المإجمالي النقد.  وما يعادلالنقد المتداولة كما ھو موضح في بيان المركز المالي) ناقصا 
  لكية المنسوبة لحاملي أسھم المجموعة.الم

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
       

 ٤٫٩١٥٫٢٠٩  ٥٫٩١١٫٩٥٠  إجمالي القروض
 )١٫٧٥٠٫٧٩٨(   )٣٫٠١١٫٠٣١(  نقدالنقد وما في حكم ال: اناقص

 ٣٫١٦٤٫٤١١  ٢٫٩٠٠٫٩١٩  صافي المديونية

 ٧٫٣٤٦٫٣٠٩  ٨٫٢٧٥٫١٢٩  مالكي الشركة لكيةمحقوق إجمالي 

 ١٠٫٥١٠٫٧٢٠  ١١٫١٧٦٫٠٤٨  وصافي الدين حقوق الملكيةإجمالي 

 %٣٠  %٢٦  نسبة الدين
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٥٠ 

  العادلة لألدوات المالية القيم  ٣٧

مة العادلة  يتضمن الجدول معلومات القيالجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، متضمنة مستوياتھا في ترتيب القيمة العادلة. ال يوضح
  قيمة الدفترية مقاربة على نحو معقول للقيمة العادلة.للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة في الحالة التي تكون فيھا ال

  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
أدوات تحوط 
 القيمة العادلة 

القروض والذمم
  متاحة للبيع  المدينة

مطلوبات مالية 
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   اإلجمالي  أخرى

                   العادلةبالقيمة مقاسة موجودات مالية 
               

 ٥١١٫١٤٤ - - ٥١١٫١٤٤ ٥١١٫١٤٤  - ٥١١٫١٤٤ - - أسھم حقوق ملكية

                   بالقيمة العادلةغير مقاسة موجودات مالية 
(استبعاد  ذمم تجارية وأخرى مدينة

  -  -  -  -  ٦٧٢٫٤٠٩  -  -  ٦٧٢٫٤٠٩  -  مصروفات مقدمة)
  -  -  -  -  ٣٫٠١١٫٠٣١  -  -  ٣٫٠١١٫٠٣١  -  النقد وما يعادل النقد

  -  ٣٫٦٨٣٫٤٤٠  -  -  ٣٫٦٨٣٫٤٤٠  -  -  -  -  

                   بالقيمة العادلةمالية مقاسة مطلوبات 
 ٢٨٫٥٥٩ - ٢٨٫٥٥٩ - ٢٨٫٥٥٩ - - - ٢٨٫٥٥٩  عقود مبادلة معدالت فائدة مستخدمة للتحوط

               
بالقيمةغير مقاسة  / مشتقات ماليةمطلوبات 
    العادلة

 
        

 - - -- ٥٫٩١١٫٩٥٠ -  -  ٥٫٩١١٫٩٥٠  -  تحمل فوائدقروض 
 - - -- ٢٠٠٫٩٣٥ ٢٠٠٫٩٣٥  -  -  -  ذمم تجارية دائنة

  - ٦٫١١٢٫٨٨٥ ٢٠٠٫٩٣٥ - ٥٫٩١١٫٩٥٠ -- - - 
  

  



  شركة الكھرباء والماء القطرية (ش.م.ق.)

    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٥١ 

  (تابع) القيم العادلة لألدوات المالية  ٣٧

  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
أدوات تحوط 
  القيمة العادلة 

القروض والذمم 
  متاحة للبيع  المدينة

مطلوبات مالية 
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   اإلجمالي  أخرى

                   بالقيمة العادلةمقاسة موجودات مالية 
               

 ٣٤٤٫٤٣٥ - - ٣٤٤٫٤٣٥ ٣٤٤٫٤٣٥  - ٣٤٤٫٤٣٥ - - أسھم حقوق ملكية

            العادلةبالقيمةغير مقاسةموجودات مالية
(استبعاد  ذمم تجارية وأخرى مدينة

  -  -  -  -  ٨٨٤٫٦٤٤  -  -  ٨٨٤٫٦٤٤  -  مصروفات مقدمة)
  -  -  -  -  ١٫٧٥٠٫٧٩٨  -  -  ١٫٧٥٠٫٧٩٨  -  النقد وما يعادل النقد

  -  ٢٫٦٣٥٫٤٤٢  -  -  ٢٫٦٣٥٫٤٤٢  -  -  -  -  

                   بالقيمة العادلةمالية مقاسة مطلوبات 
 ١٢٧٫٣٣٩ - ١٢٧٫٣٣٩ - ١٢٧٫٣٣٩ - - - ١٢٧٫٣٣٩  فائدة مستخدمة للتحوطعقود مبادلة معدالت 

               
بالقيمة غير مقاسة  / مشتقات ماليةمطلوبات 
    العادلة

 
        

 - - -- ٤٫٩١٥٫٢٠٩ ٤٫٩١٥٫٢٠٩  -  -  -  قروض تحمل فوائد
 - - -- ٣٠٠٫١٣٥ ٣٠٠٫١٣٥  -  -  -  ذمم تجارية دائنة

  - - - ٥٫٢١٥٫٣٤٤ ٥٫٢١٥٫٣٤٤ -- - - 
  

  



  شركة الكھرباء والماء القطرية (ش.م.ق.)

    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٥٢ 

  (تابع) القيم العادلة لألدوات المالية  ٣٧

  لموجودات أو مطلوبات  نشطةالمتداولة (غير المعدلة) في أسواق السوقية األسعار :  ١المستوى
  مماثلة.

  لة دتأثير ھام على القيمة العاتكون فيھا جميع المدخالت التي لھا تقنيات أخرى والتي  :  ٢المستوى
  ، واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على جميع بياناتھا.المسجلة

  بيانات لھا تأثير ھام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد التقنيات التي تستخدم  :  ٣المستوى
  على بيانات سوقية واضحة.

  األحداث الالحقة  ٣٨

تم اإلعالن رسميا عن أن الشركة وشركة نبراس للطاقة ش.م.م، وھي مشروع  ٢٠١٧يناير  ١٧بتاريخ 
ا على اتفاقية تعاون مع مصدر، ) قد وقعتن١من المساھمة (إيضاح  %٦٠مشترك شاركت فيه الشركة بنسبة 

  شركة طاقة متجددة في أبو ظبي للقيام معا مشاريع للطاقة المتجددة والمستدامة.

  .لموحدةا لھا تأثير على فھم البيانات الماليةتقرير ليست ھناك أحداث ھامة أعقبت تاريخ البخالف ما ذكر أعاله 

  

  

  .٦إلى  ١من  تاصفحالتقرير مدقق الحسابات المستقبل وارد على 


