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  ةـصفح                        محتويات

  ١  لمرحليةلمختصرة الموحدة احول مراجعة البيانات المالية ا ينالمستقل ينلمدققاتقرير 

  لمختصرة الموحدة المرحليةالبيانات المالية ا

  ٣-٢  الموحد بيان المركز المالي المختصر

  ٤  الموحد المختصر الدخلبيان 

  ٥  الموحد المختصراآلخر  الدخل الشاملو الربح أو الخسارةبيان 

  ٦  الموحد المختصر الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  ٨ - ٧  الموحد المختصر بيان التدفقات النقدية

  ١٨ - ٩  المرحلية ةالموحد المختصرة يةمالانات اليضاحات حول البيإ

  

  

  

  

  



 

 
 

إلى السادة أعضاء مجلس  المرحليةالمختصرة الموحدة مدققي الحسابات المستقلين عن مراجعة البيانات المالية  تقرير
  )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية  إدارة

  مقدمة
) ق.م.ش(المرحلية المرفقة لشركة الكھرباء والماء القطرية  ةالبيانات المالية المختصرة الموحد بمراجعة قمنا لقد
  :والتي تتكون من") المجموعة"يشار إليھم جميعاً بـ (وشركاتھا التابعة ") الشركة("

  ؛٢٠١٤مارس  ٣١كما في الموحد بيان المركز المالي المختصر 

  ؛٢٠١٤مارس  ٣١المنتھية في أشھر ة لثالثلالموحد بيان الدخل المختصر 

 ؛٢٠١٤مارس  ٣١المنتھية في ة أشھر لثالثل الموحد المختصراآلخر الدخل الشامل و الربح أو الخسارةيان ب 

  ؛ ٢٠١٤مارس  ٣١المنتھية في ة أشھر لثالثل الموحد التغيرات في حقوق الملكية المختصربيان 

  و؛ ٢٠١٤مارس  ٣١المنتھية في ة أشھر لثالثلالموحد بيان التدفقات النقدية المختصر 

  المرحليةالموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة. 

ً  المرحليةالموحدة  المختصرة المالية البيانات ھذه وعرض إعداد عن ونمسؤول أعضاء مجلس إدارة الشركة إن  وفقا
 المالية البيانات ھذه حول التعبير عن نتيجة ھي مسؤوليتنا إن. "المرحلية المالية التقارير" ٣٤ رقم الدولي المحاسبة لمعيار

  . بھا قمنا التي المراجعة إلى استنادا المرحليةالموحدة  المختصرة

  المراجعة نطاق
ً  مراجعتنا تمت لقد  قبل من المرحلية المالية المعلومات مراجعة" ٢٤١٠ رقم المراجعة بمھام الخاص الدولي للمعيار وفقا

 األمور عن المسؤولين من االستفسار على المرحلية المالية اناتالبي مراجعة أعمال تشتمل. "للمنشأة المستقل المدقق
 عن كثيراً  يقل المراجعة نطاق إن. أخرى إجراءات إلى باإلضافة تحليلية مراجعة إجراءات وتطبيق والمحاسبية المالية
ً  يتم الذي التدقيق نطاق  بكافة علم على يجعلنا الذي يدالتأك على الحصول من يمكننا ال وبالتالي الدولية التدقيق لمعايير وفقا
ً  نبدي ال فإننا وعليه،. التدقيق أعمال خالل من تحديدھا يمكن التي الھامة األمور   .كمدققين رأيا

  النتيجة
الموحدة  المختصرة المالية البيانات بأن نعتقد يجعلنا ما علمنا إلى يتبادر لم فإنه المراجعة أعمال من به قمنا ما إلى استناداً 
ً  الجوھرية، الجوانب كافة من معدة، غير ٢٠١٤مارس  ٣١كما في  المرفقة ةالمرحلي  رقم الدولي ةالمحاسب لمعيار وفقا

  ."المرحلية المالية التقارير” ٣٤

  موضوع آخر
ومراجعة  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة المدققة المقارنة للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في تم تدقيق 

من قبل مدقق  ٢٠١٣مارس  ٣١المنتھية في ة أشھر لثالثلوات المالية المختصرة الموحدة المرحلية المقارنة كما في البيان
/ عن رأي تدقيق ٢٠١٣أبريل  ٢٤تقرير المراجعة المؤرخ في / ٢٠١٤فبراير  ٥آخر عبر في تقرير التدقيق المؤرخ في 

  . نتيجة مراجعة غير متحفظة عن تلك البيانات المالية
  
  
  
  جوبال باالسوبرامانيام   ٢٠١٤أبريل  ٢١

  كي بي إم جي    الدوحة
  )٢٥١(سجل مراقبي الحسابات رقم   دولة قطر



  
  
  

  .وحدة المرحليةالمختصرة المالمالية  البياناتمن ھذه ال يتجزأ  ءاً جز تشكل ١٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
٢ 

 

    )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    الموحد المختصر اليركز المبيان الم
 ألف لایر قطري  ٢٠١٤مارس  ٣١في  كما
  
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   ٢٠١٤مارس  ٣١  إيضاح  
  )مدققة(    )مراجعة(    

          الموجودات
          الموجودات المتداولة

  ١,٧٢٥,٥٧٠    ١,٣٢٩,١٩٩    لدى البنوكأرصدة نقد و
ً  ذمم مدينة   ٥٨٥,٤٣٤    ٨٣٦,٢٣٣    ومصاريف مدفوعة مقدما
  ٢٧٥,٦٥٦    ١٨٦,٢٠٥     مخزون

  ١٣٧,٨٨٤    ١٣٧,٨٠٣  ٥  تمويلي ذمم تأجير
    ٢,٧٢٤,٥٤٤    ٢,٤٨٩,٤٤٠  
  ٢٩,٨٤٦    ٢٩,٨٤٦  ٦  لبيعل به فظمحتك ةمصنف لوأص

  ٢,٧٥٤,٣٩٠    ٢,٥١٩,٢٨٦    إجمالي الموجودات المتداولة
          

          الموجودات غير المتداولة
  ٥,٠٥٤,٥٤٢    ٥,١٠٧,٧٤٢  ٧  ممتلكات وآالت ومعدات 
  ٩٥,٥٢٢    ٩٤,٠٣٠    موجودات غير ملموسة 

  ١١٥,٤٨٧    ١١٤,٣٩٤  ٨  في شركات زميلة اتاستثمار
  ١٦,٧١١    -    مشترك مشروعمن  نمديثانوي  قرض

  ٤٥٤,١٤٦    ٤٩٨,٢٥٤    ستثمارات متاحة للبيعا
 ٧٠٣,٨٤٥   ٥٣١,١٦٧  ٩  استثمارات في مشاريع مشتركة

  ١,٧٧٥,٠٥٠    ١,٧٤٣,١٤٠  ٥  ذمم تأجير تمويلي
  ٢٥,٤٤١    ٢٥,٠٢٧    موجودات غير متداولة أخرى

  ٣٠,٨١٣    ٣٠,٨١٣    شھرة

  ٨,٢٧١,٥٥٧    ٨,١٤٤,٥٦٧    إجمالي الموجودات غير المتداولة

  ١١,٠٢٥,٩٤٧    ١٠,٦٦٣,٨٥٣    إجمالي الموجودات
  

  

  

  

  

  

  

  



 



  
  
  

  .وحدة المرحليةالمختصرة المالمالية  البياناتمن ھذه ال يتجزأ  ءاً جز تشكل ١٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
٤ 

 )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    المختصر الموحد الدخلبيان 
 ألف لایر قطري  ٢٠١٤مارس  ٣١في  للثالثة أشھر المنتھية

  

  
 ٣١المنتھية في  لثالثة أشھرل  

  مارس
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  إيضاح  
  )مراجعة(    )مراجعة(    
          

  ٦٢٠,٦٦٣    ٦٥٨,١٥٦  ١٣  المبيعات
  )٣٨٢,٠٧٨(    )٤٠٦,٧٥٠(    تكلفة المبيعات
  ٢٣٨,٥٨٥    ٢٥١,٤٠٦    إجمالي الربح

          
  )٧١,٥٨١(    )٥٠,٦٦٢(    إداريةومصاريف عمومية 

  )٦٣,٣٢٦(    )٢٥,٤٢٥(    تكاليف تمويل 
  ١,٦٩٧    ١,٦٩٧    ادات مؤجلةإير

  ٦,٥٤٦    ٤,٩٩٨    إيرادات فوائد
  ٢١,٤٩٥    ٢٤,٤٦٨    من أرباح موزعةإيرادات 
  ٥,٣٦١    ١١,٢٩٤    متنوعةإيرادات 

  ٤,٩٢٨    ٥,٢٥٤    أرباح شركات زميلةحصة من 
  ٦١,٩٩٦    ٨٤,٥١٥    ةع مشتركيرامشأرباح حصة من 
  ٢٠٥,٧٠١    ٣٠٧,٥٤٥    ربح الفترة

          
          :منسوب إلى

  ٢٠٠,٩٣٩    ٢٩٩,٠٢٧    مالكي الشركة
  ٤,٧٦٢    ٨,٥١٨    غير مسيطرةال األقلية

  ٢٠٥,٧٠١    ٣٠٧,٥٤٥    اإلجمالي
          

          لسھم ل العائد
معبر عنه باللایر القطري (للسھم الواحد  خفضالربح األساسي والم

  ١.٨٣    ٢.٧٢  ١٤  )للسھم
          
  
  
  



  
  
  

  .وحدة المرحليةالمختصرة المالمالية  البياناتمن ھذه ال يتجزأ  ءاً جز تشكل ١٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
٥ 

 )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد الربح أو الخسارةبيان 
 ألف لایر قطري  ٢٠١٤مارس  ٣١في  للثالثة أشھر المنتھية

  

  مارس ٣١لثالثة أشھر المنتھية في ل  
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
        

  ٢٠٥,٧٠١    ٣٠٧,٥٤٥  ربح الفترة صافي
        

        للفترة اآلخربنود الدخل الشامل 

        تصنيفھا للربح أو الخسارةإعادة مصنفة أو يمكن بنود 

  ١٧,٣٢٤    ١,٩١٦  التابعة  للشركاتو من تحوطات التدفق النقدي للشركة أرباح

  ١٥٩,١٢٨    )١٩,٥٠٢(  ةالمشترك عيرالمشل اآلخرشامل ال أرباح الدخل) / خسائر(حصة من 
  )٦,٦٨٧(    )٦٠(  زميلةاللشركات ل خرىاألشامل الدخل ال ةحصة خسار

  ٤٥,٦٠٢    ٤٤,١٠٧  ستثمارات متاحة للبيعااألرباح غير المحققة من 
  ٢١٥,٣٦٧    ٢٦,٤٦١  للفترة خراآل الدخل الشاملبنود 

  ٤٢١,٠٦٨    ٣٣٤,٠٠٦  إجمالي الدخل الشامل للفترة
        

        : منسوب إلى
  ٤١٦,٣١٥    ٣٢٥,٤٨٨  مالكي الشركة

  ٤,٧٥٣    ٨,٥١٨  غير مسيطرةال األقلية
  ٤٢١,٠٦٨    ٣٣٤,٠٠٦  
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٦ 

 )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    تغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحدالبيان 
 ألف لایر قطري  ٢٠١٤مارس  ٣١في  للثالثة أشھر المنتھية

  
 
  
 
          الشركة األم الملكية العائدة إلى مساھميقوق ح  

  رأس المال  
حتياطي ا  

  يقانون
  

 حتياطي عاما
حتياطي تحوط ا  

 ةالنقدي اتالتدفق
حتياطي ا  

قيمة العادلةال
  

  أرباح مدورة
  

  اإلجمالي
غير ال األقلية  

  مسيطرة
  

  اإلجمالي
                                    

٥,٣٨٢,١٧١    ٢١٥,٤٠٢  ٥,١٦٦,٧٦٩    ٢,١٥٢,٢٤٧    ٢٣٣,٨١٤    )١,٩٦١,١٢٦(  ٣,٢٤١,٨٣٤    ٥٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  )مدقق( ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
  ٢٠٥,٧٠١    ٤,٧٦٢    ٢٠٠,٩٣٩    ٢٠٠,٩٣٩    -    -    -    -    -  ربح الفترة

  ٢١٥,٣٦٧    )٩(    ٢١٥,٣٧٦    -    ٤٥,٦٠٢    ١٦٩,٧٧٤    -    -    -  خراآل الشامل الدخل
   ٢٠١٢أرباح موزعة مدفوعة لسنة 

  -  )١٢إيضاح (
  

-  
  

-  
  

-  
  

-  
  

)٧٣٠,٠٠٠(  
  

)٧٣٠,٠٠٠(  
  

-  
  

)٧٣٠,٠٠٠(  
٥,٠٧٣,٢٣٩    ٢٢٠,١٥٥  ٤,٨٥٣,٠٨٤    ١,٦٢٣,١٨٦    ٢٧٩,٤١٦    )١,٧٩١,٣٥٢(  ٣,٢٤١,٨٣٤    ٥٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  )مراجع( ٢٠١٣مارس  ٣١الرصيد في 

                                    
٦,٣٤٠,٥٥٠    ٢٢٩,٧٤٦  ٦,١١٠,٨٠٤    ٢,٧٧١,٥٤٠    ٢٨٤,٩٥٥    )١,٦٨٧,٥٢٥(  ٣,٢٤١,٨٣٤    ٥٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  )مدقق( ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 

  ٣٠٧,٥٤٥    ٨,٥١٨    ٢٩٩,٠٢٧    ٢٩٩,٠٢٧    -    -    -    -    -  لفترةربح ا
  ٢٦,٤٦١    -    ٢٦,٤٦١    -    ٤٤,١٠٧    )١٧,٦٤٦(    -    -    -  خراآل الشامل الدخل

   ٢٠١٣أرباح موزعة مدفوعة لسنة 
  -  )١٢إيضاح (

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)٧٥٠,٠٠٠(  

  
)٧٥٠,٠٠٠(  

  
-  

  
)٧٥٠,٠٠٠(  

  -    -    -    )١٠٠,٠٠٠(    -    -    -    -    ١٠٠,٠٠٠  )١٢إيضاح (إصدار أسھم مجانية 
٥,٩٢٤,٥٥٦    ٢٣٨,٢٦٤  ٥,٦٨٦,٢٩٢    ٢,٢٢٠,٥٦٧    ٣٢٩,٠٦٢    )١,٧٠٥,١٧١(  ٣,٢٤١,٨٣٤    ٥٠٠,٠٠٠  ١,١٠٠,٠٠٠  )مراجع( ٢٠١٣مارس  ٣١الرصيد في 

                                    
  

      



 

  .وحدة المرحليةالمختصرة المالمالية  البياناتمن ھذه ال يتجزأ  ءاً جز تشكل ١٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
٧ 

 )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    تدفقات النقدية المختصر الموحدالبيان 
 ألف لایر قطري  ٢٠١٤مارس  ٣١في  للثالثة أشھر المنتھية

  
 
      لثالثة أشھر المنتھية فيل  

  مارس ٣١
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(    )مراجعة(  

        األنشطة التشغيلية
  ٢٠٥,٧٠١    ٣٠٧,٥٤٥  ربح الفترة
        :للبنود التالية تعديالت

  )٤,٩٢٨(    )٥,٢٥٤(  حصة من أرباح شركات زميلة
  )٦١,٩٩٦(    )٨٤,٥١٥(  ةع مشتركيرامشمن أرباح  حصة

  ١١٢,٧٧٧    ١١٢,٥٠٦  استھالك
  ١,٤٩٢    ١,٤٩٢  إطفاء أصول غير ملموسة

  ٢,٩٦٨    ٢,٦٨٦  مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
  ٦,١٨١    ٢,٨٢٩  الحركة للمخزون بطيءمخصص 

  ٦٣,٣٢٦    ٢٥,٤٢٥  تكاليف التمويل
  )١,٦٩٧(    )١,٦٩٦(  عترف بھامإيرادات مؤجلة 

  )٦,٥٤٦(    )٤,٩٩٨(  إيراد فوائد
  ٥,٣٤٠    -  ممتلكات وآالت ومعدات  تعديل على

  )٢١,٤٩٥(    )٢٤,٤٦٨(  إيرادات من أرباح موزعة
  ٣٠١,١٢٣    ٣٣١,٥٥٢  

        :في التغييرات
  ٥١,٨٠٧    ٨٦,٦٢٢   مخزون
ً  ذمم مدينة   )١١٧,١٣٢(    )٢٥٠,٧٩٩(  ومصاريف مدفوعة مقدما

  ٢٢,٥٢٥    ٣١,٩٩١  ذمم تأجير تمويلي
  )٣١٢,٩٥٩(    )١٣٧,٧٣٦(  ومستحقات ذمم دائنة

  )٥٤,٦٣٦(    ٦١,٦٣٠  التشغيل) المستخدم في(/ الناتج من النقد 
  )٦٣,٣٢٦(    )٢٥,٤٢٥(  تكاليف تمويل مدفوعة

  )٧٤(    )١٤٤(  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين مدفوعة
  )١١٨,٠٣٦(    ٣٦,٠٦١  يةاألنشطة التشغيل) المستخدم في(/ الناتج من صافي النقد 

  

  

  



 

  .وحدة المرحليةالمختصرة المالمالية  البياناتمن ھذه ال يتجزأ  ءاً جز تشكل ١٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
٨ 

 )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    )تابع لما قبله(تدفقات النقدية المختصر الموحد البيان 
 ألف لایر قطري  ٢٠١٤مارس  ٣١في  للثالثة أشھر المنتھية

  
 
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في   

  مارس ٣١
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(    )مراجعة(  

        االستثماريةاألنشطة 
  )٧٥,٤٠٩(    )١٦٥,٧٠٦(  معدات وآالتشراء ممتلكات 

  ٤    -  ممتلكات وآالت ومعدات المتحصل من بيع 
  ٢١,٤٩٥    ٢٤,٤٦٨   محصلةأرباح توزيعات 

  ٥,٤٣٤    ٦,٢٨٧  من شركات زميلة محصلةتوزيعات أرباح 
  ٢٤٥,٠٥٥    ٢٣٧,٦٩٠  ةع مشتركيرامن مش محصلةتوزيعات أرباح 
  ٢٤١    ٤١٤  خرىاألمتداولة الموجودات غير الة في صافي الحرك

  ٦,٥٤٦    ٤,٩٩٨  محصلةفوائد 
  ٢٠٣,٣٦٦    ١٠٨,١٥١  ألنشطة االستثماريةا الناتج منصافي النقد 

        
        األنشطة التمويلية

  )٧٣٠,٠٠٠(    )٧٥٠,٠٠٠(  الشركة الكيأرباح مدفوعة لمتوزيعات 
  -    ١٦,٧١١  مشروع مشتركثانوي من سداد قرض 

  ٨٧١    ١٩٢,٧٠٦  قروض وتسھيالت تحمل فوائدصافي متحصالت 
  )٧٢٩,١٢٩(    )٥٤٠,٥٨٣(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

        
  )٦٤٣,٧٩٩(    )٣٩٦,٣٧١(  النقدما يعادل صافي النقص في النقد و

  ٢,٦٨٩,٥١٥    ١,٧٢٥,٥٧٠  النقد في بداية الفترةما يعادل نقد و
  ٢,٠٤٥,٧١٦    ١,٣٢٩,١٩٩  في نھاية الفترةالنقد ما يعادل نقد و



  

    )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    المرحلية ةالموحد ةات المالية المختصربيانال حولإيضاحات 
   ٢٠١٤مارس  ٣١في  للثالثة أشھر المنتھية

 

٩  

  معلومات عن الشركة  ١

قطر دولة في  تــتأسسعامة قطرية ھي شركة مساھمة ") الشركة(" )ق.م.ش(اء القطرية ــشركة الكھرباء والم
كيمكو ، الخليج الغربي، شارع الكورنيش ،  مبنىفي المسجل يقع مكتب الشركة . ١٩٩٢مارس  ١٦بتاريخ 

لفترة الثالثة أشھر  للشركة الموحدة المختصرة البيانات المالية كونتت. دولة قطر ،الدوحة )٢٢٠٤٦(ب .ص
 ")المجموعة" ـب ا مجتمعةيشار إليھ( لھا التابعةالشركات وبيانات الشركة  من ٢٠١٤مارس  ٣١المنتھية في 

  . ومساھمات الشركة في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة

بورصة للتداول في  مدرجةأسھم الشركة . إنتاج الكھرباء والماء كنشاط رئيسيفي ة أساسية بصفتعمل المجموعة 
  .قطر

   :تتضمن الشركات التابعة التالية )ق.م.ش(المرحلية لشركة الكھرباء والماء القطرية الموحدة  ھذه البيانات المالية
  نسبة الملكية   بلد التأسيس    
        

  %١٠٠   قطر  تابعةشركة   )م.م.ذ(شركة رأس لفان للتشغيل 
  %٨٠   قطر  تابعةشركة   )ق.م.ش(المحدودة شركة رأس لفان للطاقة 

ع يراالدخل الشامل األخرى لشركات المشبنود األرباح والشركة من تتضمن البيانات المالية المرحلية حصة وكما 
  :الملكيةحقوق طريقة  باستخداموالشركات الزميلة أدناه  ةالمشترك

  نسبة الملكية   أسيسبلد الت    
        

  %٥٥   قطر  مشروع مشترك  )ق.م.ش(شركة قطر للطاقة 
  %٤٠   قطر  مشروع مشترك  شركة مسيعيد للطاقة المحدودة

  %٤٥   قطر  مشروع مشترك  شركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة
  %٦٠   قطر  مشتركمشروع   ق.م.للطاقة شنبراس 

        
  %٣٨,٨٩   جزيرة كايمان  شركة زميلة  س الواحة المحدودةإيه إي ا

  %١٥   ُعمان  شركة زميلة  )ك.ع.أ.س(شركة فينيكس للطاقة 
  %١٥   ُعمان  شركة زميلة )م.م.ذ(شركة فينيكس للصيانة والعمليات 

        
مارس  ٣١لثالثة أشھر المنتھية في فترة االمرحلية لالمختصرة الموحدة  تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية

  .٢٠١٤ أبريل ٢١من قبل مجلس اإلدارة في  ٢٠١٤

  لشراء محطات) كھرماء(مؤسسة العامة القطرية للكھرباء والماء مع ال االتفاقية  ٢

لشراء ) كھرماء( أبرمت الشركة اتفاقية مع المؤسسة العامة القطرية للكھرباء والماء،  ٢٠٠٣خالل عام 
  :المحطات التالية

  أ  راف "محطة رأس أبو فنطاس"  
 الوجبة  
 السيلية 
  سوبرجنوب الدوحة 

مرسوم بح الما لم يصالمفعول  ساريةتصبح ھا لن أنبمشروطة  االتفاقية أن على فاقيةاالتمن تلك  )٦(المادة  تنص
كما تنص . واألثر منح الشركة امتيازاً الستخدام األرض التي تقع عليھا المحطات ساري المفعولالذي يميري األ

تجتمع  ٢٠٠٣يونيو  ١ى حت األميري المذكورة على أنه في حالة عدم صدور المرسوم االتفاقيةمن  )٦/٢(المادة 
المذكورة إلى المدى الالزم الذي يعكس الحل  االتفاقيةعلى حل ما وأن يتم تعديل  واالتفاقاألطراف للمناقشة 

  .المطلوب

تمثل اإليرادات من ھذه المحطات . األميري المرسوملم تحصل الشركة على كما في تاريخ نھاية فترة التقرير 
لم ). %١٩:  ٢٠١٣مارس  ٣١( ٢٠١٤مارس  ٣١للفترة المنتھية في  وعةالمجممن إجمالي إيرادات  %١٩

وھما واثقان مـن الحصـول على ، المذكورة أعاله حيث يواصل الطرفان التفاوض االتفاقيةيدخل أي تعديل على 
  . المرسوم األميري في الوقت المناسب



  

    )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    المرحلية ةالموحد ةات المالية المختصربيانال حولإيضاحات 
   ٢٠١٤مارس  ٣١في  للثالثة أشھر المنتھية

 

١٠  

  اإلعداد س اأس  ٣

  فقرة االلتزام  )أ(

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الموحدةلمختصرة ا تم إعداد البيانات المالية لخاص بالتقارير ا )٣٤(المرحلية وفقا
جميع  تم تقريب. ة وعملة العرض للمجموعةوقد تم عرضھا باللایر القطري وھو العملة الوظيفي المالية المرحلية

  . المبالغ إلى أقرب ألف لایر قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك

البيانات المالية المرحلية المعلومات المطلوبة للمجموعة الكاملة من البيانات المالية المعدة وفقا  ال تتضمن ھذه
 مختارة لتوضيح األحداث والمعامالت برغم ذلك فقد تم إدراج إيضاحات تفسيرية. للمعايير الدولية للتقارير المالية

ئھا منذ البيانات المالية الســنوية الموحــدة كما في الھامة لفھم التغيرات في المركــز المالي للمجمــوعة وأدا
افة إلى ذلك، ال تعتبر النتائج لفترة الثالثة أشھر المنتھية في ــضباإل. ٢٠١٣ديســـمبر  ٣١وللســنة المنتھية في 

 .٢٠١٤ديسمبر  ٣١بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعھا للسنة المالية المنتھية في  ٢٠١٤مارس  ٣١
 بصورة غير منتظمة خالل السنة المالية يتم تقديرھا أو تأجيلھا في البيانات المالية يتم تكبدھاالمصاريف التي 

  .كان من المالئم تقدير أو تأجيل ھذه التكاليف حتى نھاية السنة المالية نالمرحلية فقط إ الموحدةالمختصرة 

  ستخدام التقديرات واألحكاما  )ب(

 اختيارتؤثر على  وافتراضاتستخدام أحكام وتقديرات اب اإلدارةتقوم المالية المرحلية إعداد المعلومات  عند
الصادر عنھا  ت واإليرادات والمصروفاتمطلوباوال الموجوداتوتطبيق السياسات المحاسبية وبالتالي قيم 

  . التقرير

مصادر الرئيسية للشكوك حول والكانت األحكام الھامة التي وضعتھا اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية 
  . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ھي نفسھا تلك المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في التقديرات 

  السياسات المحاسبية الھامة   ٤

ا ع ـفيم و ــ ا ھ ـوردا م إن  مذكـ اه ف ـالسياسأدن بية المسـ ـات المحاس ذهــ داد ھ ي إع ة  تخدمة ف ات المالي البيان
ـلية  ة المرحـ ات المالي داد البيان ي إع تخدمة ف ات المس ع السياس ابق م ي تتط ا ف ة كم دة للمجموع الموح

ي و ة ف نة المنتھي مبر  ٣١للس بية . ٢٠١٣ديس ات المحاس ي السياس ة ف رات التالي ار التغيي ا إظھ ع أيض يتوق
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١ھية في للمجموعة كما في وللسنة المنتفي البيانات المالية الموحدة 

  التغييرات في السياسات المحاسبية
ايير األخرى متضمنة أية تعديالت عرضية تطرأ على المعالمعايير التعديالت التالية على بتطبيق  المجموعةقامت 

ً  تأثيراً ليس لتبني ھذه المعايير . ٢٠١٤يناير  ١المبدئي في  ويبدأ تاريخ تطبيقھا مالية البيانات العلى  جوھريا
  .المرحلية



  

    )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    المرحلية ةالموحد ةات المالية المختصربيانال حولإيضاحات 
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١١  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٤

  )تابع( التغييرات في السياسات المحاسبية

  )٢٠١١(عن مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  ٣٢التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
يوضح ) ٧ولي للتقارير المالية رقم التعديالت على المعيار الد(مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

معايير المقاصة من خالل تفسير متى يملك الكيان حقا قانونيا نافذا للمقاصة ومتى  ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم 
  . تكون التسوية اإلجمالية معادلة للتسوية الصافية

  )٢٠١٣(محاسبة التحوط  حول تجديد المشتقات واستمرار ٣٩التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
إعفاء من  ٣٩التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -يمنح تجديد المشتقات واستمرار محاسبة التحوط 

  .توقف محاسبة التحوط في حالة االلتزام ببعض المعايير المحددة

د بالنسبة للموجودات غير لالسترداالقابلة عن إفصاحات المبالغ  ٣٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  المالية

معيار المحاسبة الدولي التعديالت على (أدت إفصاحات المبالغ القابلة لالسترداد بالنسبة للموجودات غير المالية 
إلى توسيع اإلفصاحات عن المبالغ القابلة لالسترداد عندما تستند المبالغ على القيمة العادلة ناقصا ) ٣٦رقم 

  .خسارة االنخفاض في القيمةاالعتراف بوتكاليف االستبعاد 

  ذمم التأجير التمويلي  ٥

قامت الشركة . )ق.م.ش(شركة رأس لفان للطاقة المحدودة حصة الشركة من  المدينة ذمم التأجير التمويليتمثل 
تتضمن عنصر  االتفاقيةتحديد فيما إذا كانت  " للمعايير الدولية للتقارير المالية )٤( رقم التفسير التابعة بتطبيق

ً على محطات اإلنتاج  والذي ٢٠٠٦يناير  ١والذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من " إيجار يتم تطبيقه محاسبيا
 ً  .الُمنشأة داخليا

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١    ٢٠١٤مارس  ٣١  
  )مدققة(   )مراجعة(  
       

  ٣,٢٦٣,٥٦٧   ٣,١٨٨,٠١٥  إجمالي المدين -إيجارات تمويلية 
  )١,٣٥٠,٦٣٣(   )١,٣٠٧,٠٧٢(  غير مكتسبة إيرادات تمويلية

  ١,٩١٢,٩٣٤   ١,٨٨٠,٩٤٣  القيمة الحالية للحد األدنى لإليجارات المدينة

  :الموحد المرحلي كما يليالمختصر في بيان المركز المالي  تم تصنيفھا

  ١٣٧,٨٨٤   ١٣٧,٨٠٣  حصة متداولة
  ١,٧٧٥,٠٥٠   ١,٧٤٣,١٤٠  حصة غير متداولة

  ١,٩١٢,٩٣٤   ١,٨٨٠,٩٤٣  اإلجمالي

 للبيع امحتفظ بھكمصنفة ل وأص  ٦

من استحوذت عليھا الشركة والتي القادمة ثني عشر شھرا فترة االستبعاد محطة الوجبة خالل في االشركة  ترغب
سات بجانب محطة رأس أبو فنطاس أ  ٢٠٠٣يناير  ١في ) كھرماء(المؤسسة العامة القطرية للكھرباء والماء 

قامت الشركة بإيقاف عملياتھا التشغيلية إلنتاج الطاقة في محطة . جنوب الدوحة سوبر ومحطة السيلية ومحطة
ظلت الشركة ملتزمة بذلك وھي ترغب . ، وفقاً للتعليمات الواردة من حكومة دولة قطر ٢٠١٠الوجبة خالل عام 

جنوب الدوحة  محطة السيلية ومحطةوسات بة بجانب محطتي رأس أبو فنطاس أ اآلن في استبعاد محطة الوج
وبناء عليه فقط طلبت من  ،٢٠١٤ديسمبر  ٣١سوبر حيث تنتھي العقود مع كھرماء عن ھذه المحطات بتاريخ 

ر متضمنة محطات قاموا مسبقا بتقديم مناقصاتھم لمحطة الوجبة لتقديم عروض أسعاالذين المشترين المحتملين 
في تاريخ التقرير لم تتم المحاسبة عن محطتي  كماو. سات والسيلية وجنوب الدوحة سوبررأس أبو فنطاس أ 

حيث أن أحكام العقد مع كھرماء  لبيعل امحتفظ بھالسيلية وجنوب الدوحة سوبر كموجودات مصنفة على أنھا 
لذا فإن ھذه الموجودات غير متاحة  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١يطلب من الشركة توفير الطاقة حتى تاريخ انتھاء العقد في 

  .التھا الراھنةللبيع الفوري في ح
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١٢  

  ومعدات وآالت ممتلكات  ٧

  

  مرافق إنتاج

 
أثاث وتركيبات 
 ومعدات مكتبية

 

  سيارات

 
تكاليف فحص 

  )ج(

 
قطع غيار 
  رأسمالية 

أعمال  
قيد رأسمالية 

  التنفيذ

 

  إجمالي
                      :التكلفة

  ٩,٢٦٦,٧٣٨   ٨٦٠,٤١٢   ٥٠,٤٨٧   ٢٩٢,٣٦٥   ٦,٥٥٥   ٢٥,٥٤١   ٨,٠٣١,٣٧٨  )مدققة( ٢٠١٤يناير  ١كما في 
  ١٦٥,٧٠٦   ١٦٤,٩٦٣   -   -   ٥٧٢   ١٧١   -  إضافات

 ٢٠١٤مارس  ٣١كما في 
  ٨,٠٣١,٣٧٨  )مراجعة(

 
٢٥,٧١٢  

 
٧,١٢٧  

 
٢٩٢,٣٦٥  

 
٥٠,٤٨٧  

 
١,٠٢٥,٣٧٥  

 
٩,٤٣٢,٤٤٤  

                      
                      :االستھالك المتراكم

  ٤,٢١٢,١٩٦   -   ١٥,٨١٧   ١٧٧,٧٧٥   ٤,٧٨١   ٢٢,١٦٧   ٣,٩٩١,٦٥٦  )مدققة( ٢٠١٤يناير  ١كما في 
  ١١٢,٥٠٦   -   ٥٨٧   ١١,٦٣٩   ٣٣٣   ٤٠٩   ٩٩,٥٣٨  إستھالك الفترة

 ٢٠١٤مارس  ٣١كما في 
  ٤,٠٩١,١٩٤  )مراجعة(

 
٢٢,٥٧٦  

 
٥,١١٤  

 
١٨٩,٤١٤  

 
١٦,٤٠٤  

 
-  

 
٤,٣٢٤,٧٠٢  

                      
                      :صافي القيمة الدفترية

 ٢٠١٤مارس  ٣١كما في 
  ٣,٩٤٠,١٨٤  )عةمراج(

 
٣,١٣٦  

 
٢,٠١٣  

 
١٠٢,٩٥١  

 
٣٤,٠٨٣  

 
١,٠٢٥,٣٧٥  

 
٥,١٠٧,٧٤٢  

                      
  



  

    )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    المرحلية ةالموحد ةات المالية المختصربيانال حولإيضاحات 
 قطري ألف لایر  ٢٠١٤مارس  ٣١في  للثالثة أشھر المنتھية

 

١٣  

  )تابع( ومعدات آالتو ممتلكات  ٧

  

  مرافق إنتاج

أثاث  
وتركيبات 
ومعدات 
  مكتبية

 

  سيارات

 

تكاليف فحص 
  )ج(

 

قطع غيار 
  رأسمالية 

 
أعمال 

قيد رأسمالية 
  التنفيذ

 

  إجمالي
                      :التكلفة

  ٨,٥٦١,٥٩٠   ١٨٦,٥١٩   ٥٠,٤٨٧   ٢٥٨,١٠٧   ٦,٥٢٤   ٢٤,٧٩٤   ٨,٠٣٥,١٥٩   )مدققة( ٢٠١٣يناير  ١كما في 
  ٧٦٣,١٦٦   ٦٧٣,٨٩٣   -   ٨٤,٦١٢   ٨٨   ٧٥٤   ٣,٨١٩  إضافات
  )٥,٣٤٠(   -   -   -   -   -   )٥,٣٤٠(  إعادة تصنيف/ تحويالت

  )٥٢,٦٧٨(   -   -   )٥٠,٣٥٤(   )٥٧(   )٧(   )٢,٢٦٠(  إستبعادات وشطب
  ٩,٢٦٦,٧٣٨   ٨٦٠,٤١٢   ٥٠,٤٨٧   ٢٩٢,٣٦٥   ٦,٥٥٥   ٢٥,٥٤١   ٨,٠٣١,٣٧٨   )مدققة( ٢٠١٣ ديسمبر ٣١كما في 

                      
                      :االستھالك المتراكم

  ٣,٨١٣,٣٣٤   -   ١٣,٤٦٦   ١٨٢,٤٠٣   ٣,٥٢٢   ٢٠,٤٠١   ٣,٥٩٣,٥٤٢  )مدققة( ٢٠١٣يناير  ١كما في 
  ٤٥١,٥٣٥   -   ٢,٣٥١   ٤٥,٧٢٥   ١,٣١٦   ١,٧٦٩   ٤٠٠,٣٧٤  السنةإستھالك 

  )٥٢,٦٧٣(   -   -   )٥٠,٣٥٣(   )٥٧(   )٣(   )٢,٢٦٠(  إستبعادات وشطب
  ٤,٢١٢,١٩٦   -   ١٥,٨١٧   ١٧٧,٧٧٥   ٤,٧٨١   ٢٢,١٦٧   ٣,٩٩١,٦٥٦  )مدققة( ٢٠١٣ ديسمبر ٣١كما في 

                      
                      :صافي القيمة الدفترية

  ٥,٠٥٤,٥٤٢   ٨٦٠,٤١٢   ٣٤,٦٧٠   ١١٤,٥٩٠   ١,٧٧٤   ٣,٣٧٤   ٤,٠٣٩,٧٢٢  )مدققة( ٢٠١٣ مبرديس ٣١كما في 
                      

  



  

    )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    المرحلية ةالموحد ةات المالية المختصربيانال حولإيضاحات 
 ألف لایر قطري  ٢٠١٤مارس  ٣١في  للثالثة أشھر المنتھية

 

١٤  

  ستثمارات في شركات زميلةا  ٨

  :في شركات زميلةالتالية  ستثماراتلدى الشركة اال

   
مارس  ٣١

٢٠١٤   
ديسمبر ٣١  

٢٠١٣   
  )مدققة(    )مراجعة( نسبة الملكية بلد التأسيس 
            

 -   - %١٥ ُعمان  )١) (م.ع.أ.س(شركة فينيكس للطاقة 
  ٤٧٥    ٥٤٣ %١٥ُعمان)٢) (م.م.ذ(شركة فينيكس للصيانة والعمليات 

١١٥,٠١٢    ١١٣,٨٥١  %٣٨.٨٩كايمانال جزر  )٣(الواحة المحدودة  إيه إي إس
      ١١٥,٤٨٧    ١١٤,٣٩٤

وبناء وإمتالك وتشغيل والحفاظ على الكفاءة  في تصميم) التشغيلبدء ال تزال في مرحلة ( شركةالتعمل   )١(
صور في مدينة ، والواقعة في كحد أدنى تواميجا ٢.٠٠٠الناري بقدرة العالية لمحطة توليد طاقة بالغاز 

تم تخفيض القيمة الدفترية لالستثمار إلى صفر بسبب االعتراف بإجمالي خسائر شاملة  .سلطنة ُعمان
 .للشركة المستثمر فيھا

على توفير خدمات الصيانة والتشغيل لمشروع الشركة وفقاً ) التشغيلبدء ال تزال في مرحلة (شركة ال تعمل  )٢(
 .لعقد الصيانة والتشغيل

اريخ   )٣( ر  ٨بت ركة  ٢٠١٢فبراي ت الش ركة دخل ع ش ة م ي اتفاقي دودة ،  IDBف د المح ر فان إنفاستراكتش
راء  ك لش رين، وذل ة البح ي مملك ھا ف م تأسيس ركة ت ركة % ٣٨.٨٩ش ھم ش ن أس ة  AESم الواح

ان زر الكايم ي ج ھا ف م تأسيس ركة ت دودة، ش ركة . المح ك ش دودة  AESتمل ة المح ن % ٦٠الواح م
ركة  روع  AESش ركة مش ي ش ان، وھ زر الكايم ي ج ھا ف م تأسيس ركة ت ة، ش ة القابض األردني

دير ك وت دورھا تمل ي ب ة والت ركاه الياباني وي وش ع ميتس ترك م ام دور ٣٧٠مش اوات بنظ از ميج ة الغ
األردن اخر ب ي المن اء ف ة كھرب ت محط ي أطلق ة والت ذه . المركب ي ھ ة ف ركة الفعلي ة الش ل حص تمث

ة  ي  %.٢٣.٣٣المحط ة ف ھم المبرم راء األس ة ش اً التفاقي ر ٨وفق دفع  ٢٠١٢ فبراي ركة ب ت الش قام
غ تثمار  ١٠٤.٨٧ مبل ي لالس ل الكل غ المقاب ث بل ري حي ـال قط ون ري ـال  ١١٩.٠٢ملي ون ري ملي

   .طريق

  في مشاريع مشتركة اتاستثمار  ٩

  :ةع مشتركيرافي مشلدى الشركة االستثمارات التالية 

   
مارس  ٣١

٢٠١٤   
ديسمبر ٣١  

٢٠١٣   
  )مدققة(    )مراجعة( نسبة الملكية بلد التأسيس 
            

٣٥٨,٣٣٢   ٣١٢,١٦٧ %٥٥قطر  )ق.م.ش(شركة قطر للطاقة 
 -   - %٤٠ قطر  * شركة مسيعيد للطاقة المحدودة

١٢٦,٥١٣    -  %٤٥  قطر  * شركة رأس قرطاس للطاقة المحدودة
٢١٩,٠٠٠    ٢١٩,٠٠٠  %٦٠  قطر  ق.م.شركة نبراس للطاقة ش

      ٧٠٣,٨٤٥    ٥٣١,١٦٧

ق تقوم شركات المشاريع المشتركة األخرى بمزاولة إنتاج الطاقة الكھربائية .م.فيما عدا شركة نبراس للطاقة ش
  .٢٠١٤ق يتوقع أن تصبح قيد التشغيل خالل سنة .م.شنبراس للطاقة . والمياه

تم تخفيض القيمة الدفترية لالستثمار إلى صفر بسبب االعتراف بإجمالي خسائر شاملة من المشروع   *
  .المشترك



  

    )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    المرحلية ةالموحد ةات المالية المختصربيانال حولإيضاحات 
 ألف لایر قطري  ٢٠١٤مارس  ٣١في  للثالثة أشھر المنتھية

 

١٥  

  قروض وتسھيالت تحمل فوائد  ١٠
٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤مارس  ٣١  
  )مدققة(    )مراجعة(  
        

  ١,٣٩٦,٢٣٩    ١,٣٩٦,٢٣٩  ١القرض 
  ٧٧١,٩١٦    ٧٧١,٩١٦  ٢القرض 
  ٣٨٥,١٢٢    ٣٨٥,١٢٢  ٣القرض 
  ٨٣١,٦٦٧    ٨٠٩,٧٩٧   ٤القرض 
  ٥٦,٤٩٨    ١٠٣,٨٨٣  ٥ القرض
  ٢٧٢,٠٣٩    ٤٣٩,٠٣٤  ٦ القرض

  ٣,٧١٣,٤٨١    ٣,٩٠٥,٩٩١  
  )٣٩,٣٦٦(    )٣٩,١٧٠(  التمويل تفاقياتا تكاليف: ناقص 

  ٣,٦٧٤,١١٥    ٣,٨٦٦,٨٢١  

  :كالتاليالموحد المرحلي  المختصر مركز الماليفي بيان اليتم تصنيفھا 

  ٣١٣,١٩٢    ٢٩١,٣٢٢  حصة متداولة
  ٣,٣٦٠,٩٢٣    ٣,٥٧٥,٤٩٩  حصة غير متداولة

  ٣,٦٧٤,١١٥    ٣,٨٦٦,٨٢١  

  ماليةاألدوات المشتقات   ١١
٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤مارس  ٣١  
  )مدققة(    )مراجعة(  
        

  ١٦٨,٩٠٧    ١٦٦,٩٩١  التابعة ھاللشركة وشركات تحوطات للتدفقات النقدية

  رأس المال  ١٢
٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤مارس  ٣١  
  )مدققة(    )مراجعة(  
        

        رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
            ھم فيـــس ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ھم ـــس ١١٠,٠٠٠,٠٠٠

  ١,٠٠٠,٠٠٠    ١,١٠٠,٠٠٠  للسھم قطري لایر ١٠بقيمة اسمية تبلغ ) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١  
  ألف لایر قطري    ألف سھم    ألف لایر قطري    سھم ألف   
                

  ١,٠٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠  في بداية الفترة
  -    -    ١٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠  إصدار أسھم مجانية

  ١,٠٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠    ١,١٠٠,٠٠٠    ١١٠,٠٠٠  

أسھم يحتفظ بھا  ١٠بمعدل سھم واحد لكل ) أسھم عادية(أصدرت الشركة أسھم مجانية  ٢٠١٤فبراير  ٢٧بتاريخ 
المساھمون العاديون وذلك بعد الموافقة من المساھمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد بتاريخ 

  . ٢٠١٤فبراير  ٢٥

  توزيعات األرباح المدفوعة

لایر قطري للسھم بإجمالي مبلغ  ٧.٥لشركة عن وقامت بدفع توزيعات أرباح نقدية بمبلغ خالل الفترة أعلنت ا
  ).٢٠١٣ألف لایر قطري في سنة  ٧٣٠,٠٠٠لایر قطري للسھم بإجمالي مبلغ  ٧.٣(ألف لایر قطري  ٧٥٠,٠٠٠



  

    )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    المرحلية ةالموحد ةات المالية المختصربيانال حولإيضاحات 
 ألف لایر قطري  ٢٠١٤مارس  ٣١في  للثالثة أشھر المنتھية

 

١٦  

  المبيعات  ١٣
  مارس ٣١للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣    ٢٠١٤   
  )مراجعة(   )مراجعة(  
       :تزويدمثل المبيعات اإليرادات الناتجة عن ت
  ٣٠٥,١٢٥   ٣٢٩,٠٦٢  الكھرباء -
  ٢٧٥,٨٦٥   ٢٨٧,٢٣٠  الماء -

       اتإيرادات تأجير محط
  ٣٩,٦٧٣   ٤١,٨٦٤  )ق.م.ش(شركة رأس لفان للطاقة  -
  ٦٢٠,٦٦٣   ٦٥٨,١٥٦  

  للسھم العائد  ١٤

على المتوسط المرجح لعدد األسھم ي الشركة للفترة منسوب إلى مالكربح الالللسھم بتقسيم  العائد األساسييحتسب 
قامت الشركة بإصدار أسھم مجانية  ٢٠١٤مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في . القائمة خالل الفترة

  :وبناء عليه تم تعديل العائدات الصادر عنھا التقرير سابقا

  مارس ٣١للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣    ٢٠١٤   
  )مراجعة(   )راجعةم(  
       

  ٢٠٠,٩٣٩   ٢٩٩,٠٢٧  الربح العائد إلى مالكي الشركة

  ١١٠,٠٠٠   ١١٠,٠٠٠  )باآلالف)(سھم(المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة 

  ١.٨٣   ٢.٧٢  )لكل سھم ريـال قطري(للسھم والمخفف األساسي  العائد

  :ة ألغراض احتساب العائد للسھم على النحو التاليتم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسھم القائم

  مارس ٣١للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٣    ٢٠١٤   
  )مراجعة(   )مراجعة(  
       

  ١٠٠,٠٠٠   ١٠٠,٠٠٠  )باآلالف) (سھم(األسھم المؤھلة في بداية الفترة 

  ١٠,٠٠٠   ١٠,٠٠٠  )باآلالف) (سھم(أثر إصدار األسھم المجانية 

  ١١٠,٠٠٠   ١١٠,٠٠٠  )باآلالف)(سھم(مرجح لعدد األسھم في نھاية الفترة المتوسط ال

للسھم يساوي الربح  مخففوعليه فإن الربح ال. خالل الفترةمحتملة قائمة في أي وقت  مخففةلم يكن ھناك أسھم 
  .األساسي للسھم

 



  

    )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    المرحلية ةالموحد ةات المالية المختصربيانال حولإيضاحات 
 ألف لایر قطري  ٢٠١٤مارس  ٣١في  للثالثة أشھر المنتھية

 

١٧  

  والمطلوبات المحتملة االرتباطات  ١٥

٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١  
  )مدققة(   )عةمراج(  

       ارتباطات
  ٨٤٥,٠٩٨   ٧٠٩,٠٣١  ارتباطات رأسمالية

       مطلوبات محتملة
  ٦٣١,٥٩٦   ٩٧٦,٦٣٢  ضمانات بنكية وضمانات شركة واعتمادات مستندية

  إفصاحات األطراف ذات العالقة  ١٦

والموظفين الرئيسين الشركات الزميلة والمساھمين الرئيسين وأعضاء مجلس اإلدارة  األطراف ذات العالقة تمثل
التي تسيطر عليھا أو تخضع للسيطرة المشتركة أو تمارس عليھا ھذه األطراف نفوذا والشركات بالشركة باإلدارة 

  .المجموعةيتم اعتماد األسعار وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة . ھاما

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

  :كانت على النحو التاليالمرحلي الموحد المختصر ضمنة في بيان الدخل تمالمعامالت مع األطراف ذات العالقة ال

  مارس ٣١لثالثة أشھر المنتھية في ل  اسم الطرف ذي العالقة  
    ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(    )مراجعة(    

          :المبيعات
  ٣٠٥,١٢٥    ٣٢٩,٠٦٢  كھرماء  إيرادات من مبيعات الكھرباء
  ٢٧١,٣٢٧    ٢٨٣,٩١٠  كھرماء  إيرادات من مبيعات الماء

  ٤,٥٣٨    ٣,٣٢٠  قطر للبترول  
  ٣٩,٦٧٣    ٤١,٨٦٤  كھرماء  اتإيرادات تأجير محط

          :تكلفة المبيعات
  ١٥٥,٠٨٩    ١٦٨,٩٤٤  قطر للبترول  تكلفة الغاز المستھلك

          
          :إيرادات أخرى

  ٤,١٥٩    ٣,١٤١  بنك قطر الوطني  فوائد بنكية من الودائع
          

  :كما يليالمرحلي  الموحد المختصر لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي األرصدةبلغت 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١  
ذمم مدينة   

ومصاريف مدفوعة
    مقدما

ذمم دائنة 
    ومستحقات

ذمم مدينة 
ومصاريف 
    مدفوعة مقدما

ذمم دائنة 
  ومستحقات

  )قةمدق(    )مدققة(    )مراجعة    )مراجعة(  
                

  ٥,٠٤٧    ٥٨٥,٥٩٧    ٤,٠٧٦    ٨٣٧,٦١٨  كھرماء
  ١١٧,٩٧٢    ٢,٨٣٧    ١٣٥,٣٩٤    ٤,٩٠٤  قطر للبترول

  



  

    )ق.م.ش(شركة الكھرباء والماء القطرية 

    المرحلية ةالموحد ةات المالية المختصربيانال حولإيضاحات 
 ألف لایر قطري  ٢٠١٤مارس  ٣١في  للثالثة أشھر المنتھية

 

١٨  

  )تابع( إفصاحات األطراف ذات العالقة  ١٦

  مكافأة كبار المسئولين باإلدارة

  :كالتالي الفترة بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين الرئيسيين خالل

  مارس ٣١لمنتھية في للثالثة أشھر ا  
  ٢٠١٣    ٢٠١٤   
  )مراجعة(   )مراجعة(  
       

  ٨,٦٢٠   ١٠,٧٣٢  منافع قصيرة األجل

  القيم العادلة لألدوات المالية  ١٧

  .القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة لقيمتھا الدفترية

لعادلة الذي يعكس أھمية المدخالت المستخدمة في تقيس المجموعة القيم العادلة باستخدام الترتيب التالي للقيمة ا
  .وضع القياسات

  في سوق نشطة ألداة مطابقة) غير معدل(السعر المدرج بالسوق ): ١(المستوى.  

  يمكن فيھا مالحظة جميع المدخالت التي لھا أثر ھام على القيمة العادلة تقنيات أخرى ): ٢(المستوى
  اشرة، والمسجلة سوءا بصورة مباشرة أو غير مب

  التقنيات التي تستخدم المدخالت التي لھا أثر ھام على القيمة العادلة المسجلة والتي تستند ): ٣(المستوى
  .إلى بيانات سوق ال يمكن مالحظتھا

يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير حسب المستوى في ترتيب القيمة 
  :التي يتم فيھا تصنيف قياس القيمة العادلةالعادلة 

  اإلجمالي    )٣(المستوى     )٢(المستوى     )١(المستوى   
ألف لایر   

  قطري
ألف لایر   

  قطري
ألف لایر   

  قطري
ألف لایر   

  قطري
                ٢٠١٤مارس  ٣١

                موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
                استثمارات متاحة للبيع

  ٤٩٨,٢٥٤    -    -    ٤٩٨,٢٥٤  أسھم مدرجة -

                مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة
  ١٦٦,٩٩١    -    ١٦٦,٩٩١    -  عقود مبادالت الفائدة -مشتقات 

                
                ٢٠١٣ ديسمبر ٣١

                موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
                استثمارات متاحة للبيع

  ٤٥٤,١٤٦    -    -    ٤٥٤,١٤٦  أسھم مدرجة -
                قاسة بالقيمة العادلةمطلوبات م

  ١٦٨,٩٠٧    -    ١٦٨,٩٠٧    -  عقود مبادالت الفائدة -مشتقات 

) ١(ھناك تحويالت بين قياسات القيمة العادلة في المستوى  نلم يك ٢٠١٤مارس  ٣١خالل الفترة المنتھية في 
  .ة العادلةمن قياسات القيم) ٣(كما لم يتم إجراء تحويالت إلى أو من المستوى ) ٢(والمستوى 


