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ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزًءا١٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 

٢

ش.م.ع.ق.الكھرباء والماء القطریة شركة 

الموحدالمرحليبیان المركز المالي
٢٠١٨مارس ٣١في كما

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١مارس ٣١اتإیضاح
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
الموجودات

المتداولةغیر الموجودات 
٦٥٫٦٧٤٫٤٨٤٥٫٧٤٤٫٥٩٣ممتلكات وآالت ومعدات

٧١٧٤٫٩٠١١٧٤٫٩٠١استثمارات عقاریة
١٠٠٫٩٦٢١٠٢٫٤٥٥موجودات غیر الملموسة والشھرة

٨٣٫٥٣٠٫٥٢٤٣٫١٣٦٫٠٩٧مشاریع مشتركةاستثمارات في 
استثمارات أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 

٨٦٢٫٥٨١٧٠١٫٥٧٧اإلیرادات الشاملة األخرى 
٩١٫٢١٨٫٠٤٨١٫٢٤٨٫٨٤٥مدینةتمویليذمم تأجیر

١٣٤٦٫٨٢٥٣٤٫٨٥٦القیمة العادلة الموجبة لعقود مبادالت معدالت فائدة للتحوط
١٧٫٣٤٠١٧٫٨٤٣أخرىموجودات 

١١٫٦٢٥٫٦٦٥١١٫١٦١٫١٦٧

الموجودات المتداولة
٢١٤٫٣٢٤٢٣٠٫٨٢٨مخزون

٦٩٤٫٧٨٩٨٥٢٫١٣٤وذمم مدینة أخرى ذمم تجاریة مدینة 
٩١٢٠٫٣٥٨١١٧٫٤٨٧ذمم تأجیر تمویلي مدینة

١٣٥٫٦١٦٢٫٣٧٤مبادالت معدالت فائدة للتحوطالقیمة العادلة الموجبة لعقود 
١٠٣٫٠٩٤٫٥١١٣٫٤٣٦٫٠١٧النقد وما في حكمھ 

٤٫١٢٩٫٥٩٨٤٫٦٣٨٫٨٤٠
١٥٫٧٥٥٫٢٦٣١٥٫٨٠٠٫٠٠٧إجمالي الموجودات



 



ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزًءا١٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 

٤

ش.م.ع.ق.الكھرباء والماء القطریة شركة 
موحدالواإلیرادات الشاملة األخرى المرحليالربح أو الخسارة بیان 

٢٠١٨مارس ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

)مراجعة((مراجعة)

١٤٦٥٩٫٨٩٤٧٢٠٫١٩٧اإلیرادات
)٤٤٤٫٢٤٥()٣٥٧٫٧٦٩(تكلفة المبیعات

٣٠٢٫١٢٥٢٧٥٫٩٥٢إجمالي الربح
٦٦٫٢٦٤٤١٫٧٥٧إیرادات أخرى

)٥١٫٧٢٣()٥٠٫٢٦٨(إداریةومصروفات عمومیة 

٣١٨٫١٢١٢٦٥٫٩٨٦ربح التشغیل
)٣٨٫٣٤١()٤٧٫٧٨٩(تمویلالتكالیف 

١٣١٫٠٩٢١٢٨٫٤٢٤حصة في أرباح مشاریع مشتركة 

٤٠١٫٤٢٤٣٥٦٫٠٦٩الفترةربح

اإلیرادات الشاملة األخرى:
الربح أو الخسارةیعاد تصنیفھا إلى بیان إیرادات شاملة أخرى

في فترات الحقة: 
١٣٣٨٢٫٧٠٨٨١٫٧٨٩حصة في إیرادات شاملة أخرى من مشاریع مشتركة

سعار عقود تبادل أالجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة من
١٣٣١٫٦١٤٩٢٫٦٩٢للتحوطالفائدة 

٤١٤٫٣٢٢١٧٤٫٤٨١
إیرادات شاملة أخرى ال یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة في 

فترات ال حقة:
القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة بالقیمة صافي التغیر في

)٢٦٫٨٤١(٤٠٫٣٨٩العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

٤٥٤٫٧١١١٤٧٫٦٤٠اإلِیرادات الشاملة األخرى للفترة

٨٥٦٫١٣٥٥٠٣٫٧٠٩إجمالي الدخل الشامل

إلى:الربح العائد
٣٩٤٫٣٨٤٣٥٠٫٢٣٨األمالشركةمساھمي
٧٫٠٤٠٥٫٨٣١علیھا مسیطرالغیر الحصص

٤٠١٫٤٢٤٣٥٦٫٠٦٩

إلى:العائدإجمال الدخل الشامل 
٨٤٩٫٠٩٥٤٩٧٫٨٧٨األمالشركةمساھمي
٧٫٠٤٠٥٫٨٣١علیھامسیطرالغیر الحصص

٨٥٦٫١٣٥٥٠٣٫٧٠٩
:العائد للسھم

١٥٣٫٥٩٣٫١٨للسھم (باللایر القطري)العائد األساسي والمخفف



ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزًءا١٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 

٥

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 
الموحد المرحليغیرات في حقوق الملكیةالتبیان 

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

العائد إلى مساھمي الشركة األم 

رأس المال
االحتیاطي 

القانوني
االحتیاطي 

العام

احتیاطي 
ت للتدفقاالتحوط

النقدیة
احتیاطي القیمة 

العادلة
األرباح
اإلجماليالمدورة

غیر الحصص
علیھامسیطرال

حقوق إجمالي
الملكیة

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف لایر 
قطري

ألف
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
قطريلایر 

١٢٣٫١٢٤٥٫٤٧٤٫٥١٠٨٫٩٨١٫٨٨٠٢٥٠٫٢١٨٩٫٢٣٢٫٠٩٨)١٫٥٠٧٫٥٨٨(١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤(مدققة)٢٠١٨ینایر ١الرصید في 
)٤٫٣٦٥(-)٤٫٣٦٥()٤٫٣٦٥(-----٩تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

١٢٣٫١٢٤٥٫٤٧٠٫١٤٥٨٫٩٧٧٫٥١٥٢٥٠٫٢١٨٩٫٢٢٧٫٧٣٣)١٫٥٠٧٫٥٨٨(٢٠١٨١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤ینایر ١األرصدة المعدلة كما في 
٣٩٤٫٣٨٤٣٩٤٫٣٨٤٧٫٠٤٠٤٠١٫٤٢٤-----الفترةربح 

٤٥٤٫٧١١-٤٥٤٫٧١١-٤١٤٫٣٢٢٤٠٫٣٨٩---اإلیرادات الشاملة األخرى 

٤١٤٫٣٢٢٤٠٫٣٨٩٣٩٤٫٣٨٤٨٤٩٫٠٩٥٧٫٠٤٠٨٥٦٫١٣٥---إجمالي الدخل الشامل للفترة 
(إیضاح ٢٠١٧تعلقة بسنة أرباح متوزیعات 

٨٥٢٫٥٠٠(-)٨٥٢٫٥٠٠()٨٥٢٫٥٠٠(-----)١١(

١٦٣٫٥١٣٥٫٠١٢٫٠٢٩٨٫٩٧٤٫١١٠٢٥٧٫٢٥٨٩٫٢٣١٫٣٦٨)١٫٠٩٣٫٢٦٦(١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤(مراجعة)٢٠١٨مارس ٣١الرصید في 

٢١٩٫٣٢٨٤٫٧٢٠٫٩٦٩٨٫٢٧٥٫١٢٩٢٥٣٫٨٧١٨٫٥٢٩٫٠٠٠)١٫٥٥٧٫٠٠٢(١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤(مدققة)٢٠١٧ینایر ١الرصید في 

٣٥٠٫٢٣٨٣٥٠٫٢٣٨٥٫٨٣١٣٥٦٫٠٦٩-----الفترةربح 
١٤٧٫٦٤٠-١٤٧٫٦٤٠-)٢٦٫٨٤١(١٧٤٫٤٨١---الخسائر الشاملة األخرى 

٣٥٠٫٢٣٨٤٩٧٫٨٧٨٥٫٨٣١٥٠٣٫٧٠٩)٢٦٫٨٤١(١٧٤٫٤٨١---إجمالي الدخل الشامل للفترة 
(إیضاح ٢٠١٦تعلقة بسنة أرباح متوزیعات 

٨٢٥٫٠٠٠(-)٨٢٥٫٠٠٠()٨٢٥٫٠٠٠(-----)١١(

١٩٢٫٤٨٧٤٫٢٤٦٫٢٠٧٧٫٩٤٨٫٠٠٧٢٥٩٫٧٠٢٨٫٢٠٧٫٧٠٩)١٫٣٨٢٫٥٢١(١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤(مراجعة)٢٠١٧مارس ٣١الرصید في 



.المرحلية المختصرة الموحدةمن هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءًا١٨إلى١المرفقة من اإليضاحاتتشكل 

٦

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 

الموحد المرحليالتدفقات النقدیةبیان 
٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مراجعة)(مراجعة)
التشغیلیةاألنشطة 

٤٠١٫٤٢٤٣٥٦٫٠٦٩للفترةربحال
:للبنود التالیةتعدیالت

٩٠٫٨٩٨١١٨٫٠٢٠إستھالك عقارات وآالت ومعدات
)١٨٧()٥(ربح من بیع عقارات وآالت ومعدات 

)١٢٨٫٤٢٤()١٣١٫٠٩٢(مشاریع مشتركةأرباح فيحصة 
٢٫٩١٦٣٫٢٤١نھایة الخدمة للموظفینآتمكافمخصص
)١٦٫٠٥١()٣٨٫٠٤٩(أرباح موزعة من موجودات مالیة متاحة للبیعإیرادات 

١٫٤٩٣١٫٤٩٣غیر ملموسةموجوداتإطفاء 
٥٫٠٦٠٦٫٢٠٢مخزون بطيء الحركةمخصص 

٥٠٣٤٧٩إطفاء موجودات غیر متداولة
)٢٢٫١١٣()٢٣٫٥٢٢(فوائدإیرادات 

٤٦٫١٧٤٣٦٫٥٣٦مصاریف فوائد 

٣٥٥٫٨٠٠٣٥٥٫٢٦٥التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العاملاألرباح
تعدیالت رأس المال العامل:

)٨٩٫٥٥٠(١٥٧٫٣٤٥أخرىذمم مدینةوذمم تجاریة مدینة-
)١٢٫٠٠٩(١١٫٤٤٤مخزون-
٢٧٫٩٢٦٢٩٫٤٠٩ذمم تأجیر تمویلي مدینة-
)٤٤٫٢١٨()٧٦٫٨٢٣(أخرىدائنةذمموذمم تجاریة دائنة-

٤٧٥٫٦٩٢٢٣٨٫٨٩٧یةنشطة التشغیلالتدفقات النقدیة من األ
)٩٦٠()٣٫٥٦٨(للموظفینمدفوعةالخدمة النھایة آتمكاف

٤٧٢٫١٢٤٢٣٧٫٩٣٧األنشطة التشغیلیةمن التدفقات النقدیةصافي 

االستثماریةاألنشطة 
)٢٣٫٢٨٨()٢٠٫٧٨٩(معداتوآالت شراء عقارات

١١٩٫٣٧٣١٤٩٫٠٨١مشاریع مشتركةمنمستلمةتوزیعات أرباح 
)٥١٫٢٨٩()١٢٠٫٦١٥(استثمارات في موجودات مالیة متاحة للبیع 

٥١٨٧وآالت ومعداتمتحصالت من استبعاد عقارات
٣٨٫٠٤٩١٦٫٠٥١موجودات مالیة متاحة للبیعتوزیعات أرباح من 

٢٣٫٥٢٢٢٢٫١١٣مستلمةفوائد 
٢٦٦٫٥١٨٣٢٢٫٧٦٠یوما٩٠ًصافي الحركة في ودائع بأجل استحقاق أصلي أكثر من 

٣٠٦٫٠٦٣٤٣٥٫٦١٥ألنشطة االستثماریةاالتدفقات النقدیة من صافي 



.المرحلية المختصرة الموحدةمن هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءًا١٨إلى١المرفقة من اإليضاحاتتشكل 

٧

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 

(تابع)-الموحدالمرحليالتدفقات النقدیةبیان 
٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مراجعة)(مراجعة)
األنشطة التمویلیة

)٨٢٥٫٠٠٠()٨٥٢٫٥٠٠(أرباح مدفوعةتوزیعات 
٤٥٫٤٩٩٢٤٠٫٠٥٥صافي الحركة في قروض وتسھیالت تحمل فوائد

)٣٦٫٥٣٦()٤٦٫١٧٤(فوائد مدفوعة

)٦٢١٫٤٨١()٨٥٣٫١٧٥(في األنشطة التمویلیةةالمستخدمالتدفقات النقدیةصافي 

٥٢٫٠٧١)٧٤٫٩٨٨(حكمھفي النقد وما في ) الزیادةالنقص(صافي 
٥٦٤٫٠٢١٧٦٤٫٧٣٧بدایة الفترةفيفي حكمھنقد وما 

٤٨٩٫٠٣٣٨١٦٫٨٠٨نھایة الفترةفي في حكمھنقد وما 



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

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٨

نبذة عن المؤسسة١

. ("الشركة") ھي شركة مساھمة قطریة تأسست في دولة قطر تحت السجل التجاري رقم شركة الكھرباء والماء القطریة ش.م.ع.ق
. یقع المكتب المسجل للشركة في شارع المرخیة بمنطقة مدینة خلیفة ١٩٩٢. بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة في مارس ١٤٢٧٥

. ١٩٩٨و مای٣الشمالیة، الدوحة، دولة قطر. إن أسھم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ 

لمتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم  كانت الشركة تعرف في السابق باسم شركة الكھرباء والماء القطریة ش.م.ق. ووفقاً
، تم تغییر الوضع القانوني للشركة إلى "شركة مساھمة عامة قطریة" وذلك بعد أن تم إجراء التعدیالت الضروریة ٢٠١٥لسنة ١١

.٢٠١٧مارس ٦اسي للشركة بتاریخ على النظام األس

بـ "المجموعة" وبشكل فجمیعمالشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھتشملالموحدةالمرحلیة المختصرةالبیانات المالیةإن ھذه ً ردي ا
بـــ "شركات المجموعة"). 

للمؤسسةدھاوتوریه المحالةایالموإنتاج الكھرباء تولیدفي الرئیسي للمجموعة، والذي لم یتغیر منذ السنة الماضیة، نشاط الیتمثل 
.العامة القطریة للكھرباء والماء ("كھرماء") المملوكة للدولة

:كالتالي٢٠١٨مارس ٣١في للشركة كما الشركات التابعةإن 

نسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيالتابعةالشركة 

٢٠١٨٢٠١٧
%١٠٠%١٠٠قطرالةالمحیاهتولید الكھرباء وإنتاج الم.شركة رأس لفان للتشغیل ذ.م.م

%٨٠%٨٠قطرالةالمحیاهالمتولید الكھرباء وإنتاج .ق.ش.مشركة رأس لفان للطاقة 

:الحالیة والسابقةوحصص الملكیة التالیة كما في تاریخ التقریر للفترةلدى المجموعة المشاریع المشتركة 

نسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيالشركةاسم

٢٠١٨٢٠١٧
%٥٥%٥٥قطرةه الُمحالایالمتولید الكھرباء وإنتاج ش.م.ق.قطر للطاقة 

%٤٠%٤٠قطرتولید الكھرباء ش.م.ق.شركة مسیعید للطاقة 
%٤٥%٤٥قطرةه الُمحالایالمتولید الكھرباء وإنتاج ش.م.ق.شركة رأس قرطاس للطاقة 

االستثمار في مشاریع الكھرباء ش.م.ق.نبراس للطاقة 
خارج دولة قطره الُمحالةایالمو

%٦٠%٦٠قطر

%٦٠%٦٠قطرةه الُمحالایالمتولید الكھرباء وإنتاج ش.م.ق.أم الحول للطاقة 

سراج للطاقة
تحدید وتقییم وتطبیق فرص إنتاج 

-%٦٠قطرالطاقة الشمسیة 
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إعداد البیانات المالیةس اأس٢

لمعیار المحاسبة الدولي ٢٠١٨مارس ٣١تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة للثالثة أشھر المنتھیة في  وفقاً
). "٣٤"التقاریر المالیة المرحلیة" ("معیار المحاسبة الدولي ٣٤رقم 

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

تضمن كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة في البیانات المالیة السنویة إن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة ال ت
. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج الثالثة أشھر ٢٠١٧دیسمبر ٣١ولذلك یجب قراءتھا مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في 

للنتائج المتوقعة للسنة ٢٠١٨مارس ٣١المنتھیة في  . ٢٠١٨دیسمبر ٣١المالیة المنتھیة في لیست بالضرورة مؤشراً

.٢٠١٨أبریل ٢٢تمت الموافقة على إصدار ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ 

لمتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري  كانت الشركة تعرف في السابق باسم شركة الكھرباء والماء القطریة ش.م.ق. وامتثاالً
، تم تغییر الوضع القانوني للشركة إلى "شركة مساھمة عامة قطریة" وذلك بعد أن تم إجراء التعدیالت ٢٠١٥لسنة ١١رقم 

. ٢٠١٧مارس ٦شركة بتاریخ الضروریة على النظام األساسي لل

السیاسات المحاسبیة الھامة٣

إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البیانات 
عاییر والتفسیرات الجدیدة الساریة المفعول ، باستثناء تطبیق الم٢٠١٧دیسمبر ٣١المالیة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

. ٢٠١٨ینایر ١اعتبارا من 

في إعداد ھذه المجموعةوتم تطبیقھا من قبل ٢٠١٨إن المعاییر المحاسبیة المعدلة أدناه قد أصبحت ساریة المفعول خالل سنة 
ن أن ھذه المعاییر لیس لھا أي تأثیر مادي البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة ، حسبما اقتضت الضرورة. وبالرغم م

على ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة ، إال أنھا قد تتطلب إدراج إفصاحات إضافیة في البیانات المالیة السنویة 
: ٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة 

خالل الفترة الحالیة طبقت المجموعة المعاییر المعدلة والتحسینات التالیة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي یسري مفعولھا
: ٢٠١٨ینایر ١للفترات السنویة التي تبدأ في 

العمالء" والمعیار الدولي للتقاریر "اإلیرادات من العقود مع١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم طبقت المجموعة ألول مرة 
لمتطلبات معیار المحاسبة ٩المالیة رقم  "األدوات المالیة". تتطلب تلك المعاییر تعدیل البیانات المالیة للفترات السابقة. ووفقاً
، تم اإلفصاح أدناه عن طبیعة وتأثیر ھذه التغییرات. ٣٤الدولي رقم 

تطبیق بعض التعدیالت والتف ، إال أن تلك التعدیالت والتفسیرات لم یكن ٢٠١٨سیرات المالیة األخرى ألول مرة في عام تم أیضاً
لھا أي تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة للمجموعة. 

اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
١٨عقود اإلنشاء ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١١محل معیار المحاسبة الدولي رقم ١٥یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

اإلیرادات، والتفسیرات ذات الصلة، كما وتطبق على جمیع اإلیرادات الناشئة عن العقود مع العمالء، ما لم تكن تلك العقود واقعة 
وات للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. أخرى. ویضع المعیار الجدید نموذًجا من خمس خطنطاق معايير في

، یتم تحقیق اإلیرادات بالمبلغ المتوقع أن تستحق استالمھ المؤسسة نظیر تقدیم ١٥وبموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
البضائع أو الخدمات إلى العمیل. 
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(تابع)–والتفسیرات الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة المعاییر 

(تابع)–اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
یتطلب المعیار من المؤسسات ممارسة التقدیرات واألحكام واألخذ في االعتبار، خالل ذلك، كافة الحقائق والظروف ذات الصلة 
عند تطبیق كل من تلك النماذج على العقود مع العمالء. یحدد المعیار أیًضا طرق المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة المتعلقة 

لمباشرة المتعلقة بتنفیذ العقود. بالحصول على العقود والتكالیف ا

قامت اإلدارة بتقییم أثر تطبیق المعیار الجدید على البیانات المالیة للمجموعة وحددت األمور التالیة التي سوف تتأثر بتطبیق 
المعیار: 

اإلمداد بالكھرباء والمیاه المحالة

اإلیرادات من السعة المتوفرة 

وباعتقادھا أن المعیار لن یكون لھ أي تأثیر مادي عند ١٥لمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم قامت المجموعة بتقییم أثر تطبیق ا
على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة. تطبیقھ

األدوات المالية ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
األدوات المالیة: التحقیق والقیاس، ٣٩یار المحاسبة الدولي رقم األدوات المالیة محل مع٩یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

یجمع العناصر الثالثة لمحاسبة األدوات المالیة وھي التصنیف ، و٢٠١٨ینایر ١ویسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
والقیاس، وانخفاض القیمة، ومحاسبة التحوط. 

طبقتھ المجموعة بأثر مستقبلي، قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم باستثناء عنصر محاسبة التحوط الذي 
. ٢٠١٧ینایر ١وتعدیل معلومات المقارنة للفترة التي تبدأ في ٢٠١٨ینایر ١بأثر رجعي في تاریخ التطبیق المبدئي المقرر ٩

. ٩وفیما یلي أثر تعدیل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

كالتالي: ٢٠١٧دیسمبر ٣١في الموحدالتأثیر على بیان المركز الماليكان 

ألف لایر قطري
الموجودات 

)٤٫٣٦٥(نقد وما في حكمھ 

حقوق الملكیة 
)٤٫٣٦٥(أرباح مدورة 

العائد األساسي والمخفف للسھم. وأالتدفقات النقدیة وأالربح والخسارةال یوجد أي تأثیر مادي على بیان
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انخفاض القيمة 
إلى تغییر جوھري في احتساب المجموعة لخسائر انخفاض القیمة للموجودات ٩لقد أدى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

بطریقة الخسائر االئتمانیة المتوقعة ٣٩حسب معیار المحاسبة الدولي رقم المالیة عن طریق استبدال طریقة الخسارة المتكبدة 
)ECL .بنظرة مستقبلیة (

أن تقوم المجموعة بتسجیل مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة لجمیع القروض ٩یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وموجودات الدین المالیة األخرى غیر المحتفظ بھا بالقی

قع وتستند الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقا للعقد وجمیع التدفقات النقدیة التي تت
. المجموعة استالمھا، ومن ثم یتم خصم العجز وجبر الكسور إلى سعر الفائدة الفعلي األصلي للموجود

لمدینین التجاریین والذمم المدینة األخرى، قامت المجموعة بتطبیق الطریقة المبسطة التي ینص علیھا المعیار وقامت لبالنسبة 
) على أساس الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكامل العمر. قامت المجموعة بإنشاء ECLsباحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة (

لعوامل مستقبلیة خاصة مصفوفة للمخصصات مستندة  إلى المعلومات التاریخیة للخسائر االئتمانیة للمجموعة وتعدیلھا وفقاً
.بالمدینین والبیئة االقتصادیة

یوماً. ومع ذلك، قد تعتبر المجموعة ٩٠تعتبر المجموعة الموجودات المالیة غیر منتظمة في حال تأخر السداد التعاقدي لمدة 
بعض الحاالت غیر منتظم إذا أشارت المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى احتمالیة عدم تمكن المجموعة الموجود المالي أیًضا في 

من تحصیل المبالغ التعاقدیة المستحقة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تحسینات ائتمانیة تحتفظ بھا المجموعة. 

. لموجودات المالیة أو المطلوبات المالیةلن یكون ھناك أي تأثیر على تصنیف اوفقًا لتقییم اإلدارة، 

محاسبة التحوط 
قامت المجموعة بتطبیق محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. في تاریخ تقدیم التطبیق المبدئي، كانت جمیع عالقات التحوط القائمة 

مع الفترات السابقة، تستمر المجموعة یمة في تحدید التغیر في القللمجموعة مؤھلة للمعالجة كعالقات تحوط مستمرة. وتماشیاً
في عالقات التحوط للتدفقات النقدیة للمجموعة، وبالتالي فإن تطبیق متطلبات محاسبة عقود مبادلة أسعار الفائدةالعادلة لكافة 

لیس لھ تأثیر مادي على البیانات المالیة للمجموعة. ٩التحوط الواردة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

، كانت جمیع األرباح والخسائر الناشئة عن عملیات التحوط للتدفقات النقدیة للمجموعة ٣٩لمعیار المحاسبة الدولي رقم ووفقاً
فإن األرباح والخسائر ٩مؤھلة إلعادة تصنیفھا الحًقا إلى الربح أو الخسارة. وبرغم ذلك، وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

لتدفقات النقدیة للمشتریات المتوقعة من الموجودات غیر المالیة یجب إدراجھا في القیمة الدفتریة المبدئیة الناشئة عن تحوطات ا
تم عرض صافي الربح أو الخسارة من ، ٩للموجودات غیر المالیة. ولذلك فإنھ عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة". یطبق ھذا ة أخرى ال یعاد تحوطات التدفقات النقدیة ضمن "إیرادات شامل
، ولیس لھ أي تأثیر على عرض أرقام ٩التغییر فقط بأثر رجعي من تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

المقارنة. 
المعیار

: المعامالت بالعمالت األجنبیة والدفعات المقدمة٢٢رقم تفسیر اللجنة الدولیة لتفسیرات اإلبالغ المالي 
: تحویالت االستثمارات العقاریة ٤٠تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 

: تصنیف وقیاس معامالت الدفع على أساس األسھم٢تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
المعیار الدولي األدوات المالیة مع٩لمعیار الدولي للتقاریر المالیة : تطبیق ا٤تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

عقود التأمین ٤للتقاریر المالیة 
توضیح أن قیاس –: االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة ٢٨تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 

الخسارة یكون بالخیار حسب كل استثمارالشركات المستثمر فیھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
حذف اإلعفاءات قصیرة –: تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى ١المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

األجل للشركات التي تقوم بتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى

لم یكن لتطبیق التعدیالت والتحسینات أعاله أي تأثیر مادي على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة. 
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المعاییر المصدرة ولم تصبح ساریة المفعول بعد 

إن المعاییر والتفسیرات المصدرة ولم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة المرحلیة المختصرة للمجموعة 
مبینة أدناه. تنوي المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، إذا كانت ضروریة ، عندما تصبح ساریة المفعول. 

تاریخ السریانالمعیار
٢٠١٩ینایر ١: اإلیجارات١٦المالیة المعیار الدولي للتقاریر 

٢٠٢١ینایر ١: عقود التأمین١٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

التقدیرات واألحكاماستخدام٤

بیق تؤثر على تطأحكام وتقدیرات وإفتراضاتستخدامبااإلدارة قامتالبیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدةھذه إعداد عند
. تاقد تختلف القیم الحقیقیة عن ھذه التقدیر.واإلیرادات والمصروفاتالموجودات والمطلوباتالسیاسات المحاسبیة وقیم 

كوك حول التقدیرات ھي  یة للش ادر الرئیس بیة والمص ات المحاس یاس عت من جانب اإلدارة عند تطبیق الس األحكام الھامة التي وض
.٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في على البیانات المالیة الموحدة كما في ویقھا نفسھا التي تم تطب

القیم العادلة قیاس 

عند قیامھا بقیاس القیمة العادلة لموجود أو مطلوب تقوم المجموعة باستخدام بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا ما أمكن ذلك. 
ى في ترتیب القیمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم علمختلف المستویات یتم تصنیف القیم العادلة في 

النحو التالي:

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

مالحظتھا بالنسبة للموجودات أو یمكنوالتي ١بخالف األسعار المدرجة في المستوى أخرى مدخالت : ٢المستوى ·
.(مستخرجة من األسعار)أو غیر مباشرة (مثل األسعار) بصورة مباشرة المطلوبات سواء كانت 

(مدخالت ال یمكن ال تعتمد على بیانات سوقیة واضحةالمدخالت للموجودات او المطلوبات التي : ٣المستوى ·
.مالحظتھا)

نیف ا تویات مختلفة من ترتیب القیمة إذا كان من المحتمل أن یتم تص تخدمة لقیاس الموجود أو المطلوب في مس لمدخالت المس
توى للمدخل الھام  توى ترتیب القیمة العادلة كأدنى مس نیف قیاس القیمة العادلة في مجملھ في نفس مس العادلة عندھا یتم تص

للقیاس بأكملھ.

القیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا التغییر.تقوم المجموعة باالعتراف بالتحویالت بین مستویات ترتیب

اح رقم  وع لقیاس القیم العادلة باإلیض حول القیمة العادلة لألدوات ١٧تم إدراج المزید من المعلومات حول االفتراض الموض
المالیة.



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

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٣

لومات القطاعیةالمع٥

على كاملبشكلالمیاه المحالة في دولة قطر. تعتمد عملیة تحلیة المیاه وتقوم المجموعة بتشغیل وحدات متكاملة إلنتاج الكھرباء 
ت مماثلة. عائدااللمخاطر والنفس انتخضعوالمیاه المحالة متداخلتان وإنتاج الكھرباء تولید إنتاج الطاقة الكھربائیة. إن عملیات 

ال تفرق بین ھذه األنشطة خالل اتخاذ القرارات بشأن وبصورة منفصلة، وبالتالي فإن اإلدارة ال تقوم بتقییم أداء ھذه األنشطة 
.تعرض المجموعة قطاع تولید الكھرباء وانتاج المیاه المحالة كقطاع تشغیل واحدولذلك.توزیع الموارد

وآالت ومعداتعقارات٦

ستحواذعملیات اال

لایر قطري ألف٢٠٫٧٨٩بتكلفة على موجودات٢٠١٨مارس ٣١استحوذت المجموعة خالل الثالثة أشھر المنتھیة في 
).٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في السنةلایر قطري خالل ألف ٥٩٫١٩٠(

ستبعادعملیات اال

٥ألف لایر قطري بإجمالي مبلغ ٩٥بتكلفة موجودات ٢٠١٨مارس ٣١استبعدت المجموعة خالل الثالثة أشھر المنتھیة في 
٣١تھیة في المنالسنة(الموجودات المستبعدة خالل تریة عند تاریخ االستبعاد ال شيءصافي القیمة الدفوبلغت لایر قطري ألف

دتاریخ االستبعافيمنھ صافي القیمة الدفتریة ألف لایر قطري٤٩٢مبلغ إجمالي بألف لایر قطري ١٫٨٧١بتكلفة ٢٠١٧دیسمبر
"C" ، قامت المجموعة بشطب تكالیف التفتیش٢٠١٨مارس ٣١خالل الثالثة أشھر المنتھیة في ).ألف لایر قطري١٥٥بمبلع 

.: ال شيء)٢٠١٧ألف لایر قطري، وبلغ صافي القیمة الدفتریة في تاریخ االستبعاد ال شيء (١٠٠٫٧٠٢بإجمالي 

عقاریةستثمارات ا٧

مارس ٣١
٢٠١٨

دیسمبر ٣١
٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة)(مراجعة)

١٧٤٫٩٠١١٧٤٫٩٠١الرصید في نھایة الفترة / السنة

كانت،تقییم داخليإلىاستناداش.م.ق.القطریةالدیارشركةمنتم شراؤھالوسیلفيأرضعلىالعقاریةاالستثماراتتشتمل
ترى اإلدارة أن القیمة العادلة كما في . قطريلایرملیون٤٥٧بمبلغ٢٠١٧دیسمبر٣١فيالعقاريلالستثمارالعادلةالقیمة

.٢٠١٧دیسمبر ٣١بصورة جوھریة عن القیمة العادلة المحددة كما في تختلفال ٢٠١٨مارس ٣١



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

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٤

مشاریع مشتركةاالستثمارات في ٨

التالیة في المشاریع المشتركة:لدى المجموعة االستثمارات 

مارس ٣١
٢٠١٨

دیسمبر ٣١
٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري

بلد التأسیس
نسبة الملكیة
(مدققة)(مراجعة)للمجموعة

٢٫٥٧٨٫٢٦٦٢٫٥٣٤٫٣٨٦٪٦٠قطر.ق.ش.مشركة نبراس للطاقة 
٣٩٦٫٠٦٤٤٠٥٫١٥٥٪٥٥قطر.ق.ش.مقطر للطاقة 

٣٤٣٫٩٨١١٧٧٫٠٣٢٪٦٠قطر.ق. حول للطاقة ش.مأم ال
١٦٨٫٣٢٢١٧٫٣٣٧٪٤٥قطر.ق.ش.مشركة رأس قرطاس للطاقة 

-٤١٫٧٠٤٪٤٠قطرش.م.ق.شركة مسیعید للطاقة 
٢٫١٨٧٢٫١٨٧٪٦٠قطر)١سراج للطاقة (

٣٫٥٣٠٫٥٢٤٣٫١٣٦٫٠٩٧

:إیضاح
. ٢٠١٨مارس ٣١تم إدراج االستثمار في سراج للطاقة بالتكلفة، حيث أن الشركة لم تبدأ التشغيل الفعلي بعد كما في )١(

إیجارات تمویلیة مدینة٩

ركةالشطبقتلقدش.م.ق. للطاقةلفانرأسشركةمنالمدینةاإلیجاراتمنالشركةحصةالمدینةالتمویلیةاإلیجاراتتمثل
، والذي "إیجاراتعلىیشتملالترتیبكانإذاماتحدید) "٤(رقمالمالیةللتقاریرالدولیةالمعاییرتفسیراتمجلستفسیرالتابعة

مالخصمعدل. بنفسھابتشییدھاالمؤسسةقامتالتياإلنتاجمرافقعنالمحاسبةفي،٢٠٠٦ینایر ١أصبح ساري المفعول في 
ً٪٩٫٣٢: ٢٠١٧(سنویا٪٩٫٣٢ھوباستخدامھالتابعةالشركةقامتالذي موعدالمدینةالتمویلیةاإلیجاراتتتخطىلم). سنویا

.الفترةنھایةفيقیمتھاتنخفضأواستحقاقھا

مارس ٣١
٢٠١٨

دیسمبر ٣١
٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة)(مراجعة)

٢٫٠٤٨٫٨١٧٢٫١٠٧٫٨٥٦إیجارات تمویلیة المبالغ المستحقة منإجمالي
)٧٤١٫٥٢٤()٧١٠٫٤١١(إیرادات تمویلیة غیر مكتسبة

١٫٣٣٨٫٤٠٦١٫٣٦٦٫٣٣٢القیمة الحالیة للحد األدنى لإلیجارات المدینة



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

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٥

(تابع)–إیجارات تمویلیة مدینة٩

الموحد على النحو التالي:المرحليتم عرض اإلیجارات التمویلیة المدینة في بیان المركز المالي 
مارس ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
١٢٠٫٣٥٨١١٧٫٤٨٧متداولجزء 

١٫٢١٨٫٠٤٨١٫٢٤٨٫٨٤٥متداولجزء غیر 

١٫٣٣٨٫٤٠٦١٫٣٦٦٫٣٣٢

النقد وما في حكمه ١٠

لغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة المرحلیة الموحدة، یشتمل النقد وما في حكمھ على البنود التالیة: 

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٨

(مراجعة) 
٢٠١٧

(مدققة) 
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٥٢٫٢١٣٣١٣٫٢٨٧حسابات جاریة وعند الطلب –نقد لدى البنوك 
٢٫٩٨٦٫٩٧٧٣٫١٢٢٫٧٠٠ودائع ألجل

٥٥٫٣٢١٣٠نقد في الصندوق

٣٫٠٩٤٫٥١١٣٫٤٣٦٫٠١٧أرصدة لدى البنوك ونقد
)٢٫٨٧١٫٩٩٦()٢٫٦٠٥٫٤٧٨(یوًما ٩٠أكثر من ذات أجل استحقاق أصلي یخصم: ودائع ألجل 

٤٨٩٫٠٣٣٥٦٤٫٠٢١النقد وما في حكمھ

رأس المال١١
مارس ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل:

١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠ریاالت قطریة للسھم١٠قیمة بسھم ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

توزیعات األرباح النقدیة المدفوعة)١(
: ٢٠١٧(ألف لایر قطري ٨٥٢٫٥٠٠لایر قطري للسھم بإجمالي ٧٫٧٥أرباح نقدیة بواقع ل الفترة أعلنت الشركة عن توزیعخال
قطري).ألف لایر ٨٢٥٫٠٠٠لایر قطري للسھم بإجمالي ٧٫٥



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

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٦

قروض وتسھیالت تحمل فوائد ١٢
مارس ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
١٫١٩٣٫٣٣١١٫١٩٣٫٣٣١)١القرض (
٥٨٥٫٩١٣٥٨٥٫٩١٣)٢القرض (
٢٩٢٫٣٢٢٢٩٢٫٣٢٢)٣القرض (
١٦٦٫٨٦٨١٦٦٫٨٦٨)٤القرض (
٥٢٦٫٨١٤٥٣١٫٩١٢)٥القرض (
٨٧٦٫٧٩٣٨٨٥٫٢٧٨)٦القرض (
٩١١٫٢٥٠٩١١٫٢٥٠)٧القرض (
٨٩١٫٥١٤٨٣١٫٠٦٠)٨القرض (
٣٤٢٫٨٧٠٣٤٥٫٧٧٤)٩القرض (
١٨٢٫٢٥٠١٨٢٫٢٥٠)١٠القرض (

٥٫٩٦٩٫٩٢٥٥٫٩٢٥٫٩٥٨إجمالي القروض والتسھیالت التي تحمل فوائد
)٥٩٫٨٧٨()٥٨٫٣٤٦(: تكالیف ترتیب التمویل یخصم

٥٫٩١١٫٥٧٩٥٫٨٦٦٫٠٨٠

الموحد كما یلي:المرحلي في بیان المركز المالي والتسھیالت التي تحمل فوائدتم عرض القروض 
مارس ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
قطريألف لایر ألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)

١٫٤٢٧٫٢٢٥١٫٤٢٤٫٢٨٦حصة متداولة
٤٫٤٨٤٫٣٥٤٤٫٤٤١٫٧٩٤حصة غیر متداولة

٥٫٩١١٫٥٧٩٥٫٨٦٦٫٠٨٠



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

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٧

عقود مبادلة أسعار الفائدة للتحوط١٣

للتدفقات النقدیةاحتیاطي التحوط)أ(

٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
دیسمبر ٣١مارس 

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة))مراجعة((مراجعة)

)١٫٥٥٧٫٠٠٢()١٫٥٥٧٫٠٠٢()١٫٥٠٧٫٥٨٨(ینایر١في الرصید 
حصة في إیرادات شاملة أخرى من المشاریع 

٣٨٢٫٧٠٨٨١٫٧٨٩٢٥٫٩٩١المشتركة
صافي التغیرات في القیمة العادلة من عقود تبادل 

٣١٫٦١٤٩٢٫٦٩٢٢٣٫٤٢٣أسعار الفائدة للتحوط لدى الشركة األم 

)١٫٥٠٧٫٥٨٨()١٫٣٨٢٫٥٢١()١٫٠٩٣٫٢٦٦(دیسمبر ٣١مارس /٣١الرصید في

أسعار الفائدة للتحوطتبادلعقود )ب(

الموحد كما یلي:المرحلي أسعار الفائدة عن التحوط في بیان المركز المالي تبادلعقود القیمة العادلة لعرضتم 
مارس ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)

الموجودات 
٥٫٦١٦٢٫٣٧٤جزء متداول 

٤٦٫٨٢٥٣٤٫٨٥٦جزء غیر متداول 

٥٢٫٤٤١٣٧٫٢٣٠

المطلوبات 
١١٫٧٠٩١٥٫٢٩٧حصة متداولة

١٤٫٢٥٤٢٧٫٠٦٩حصة غیر متداولة

٢٥٫٩٦٣٤٢٫٣٦٦



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

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٨

اإلیرادات١٤
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري
)مراجعة((مراجعة)

٣١٠٫١٩٣٣٥٧٫٥٢٨المحالةالماء مبیعات 
٣١٦٫٠٤٠٣٣٢٫٥٠٣الكھرباءمبیعات 

٣٣٫٦٦١٣٠٫١٦٦.ق.م.ششركة رأس لفان للطاقة الحصة في ذمم اإلیجار المدینة من 

٦٥٩٫٨٩٤٧٢٠٫١٩٧
على السھمالعائد١٥

مرجح لعدد على المتوسط الللسنةاألمالشركةلمساھميالمنسوب یحتسب الربح األساسي العائد على السھم بتقسیم صافي الربح 
:الفترةالل خاألسھم القائمة 

مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٨٢٠١٧

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مراجعة)(مراجعة)

٣٩٤٫٣٨٤٣٥٠٫٢٣٨األمالشركةمساھميإلى العائدفترةربح ال
(یعرض عدد الفترة القائمة خالل المتوسط المرجح لعدد األسھم 

١١٠٫٠٠٠١١٠٫٠٠٠)األسھم باآلالف

٣٫٥٩٣٫١٨باللایر القطري)یعرضالعائد األساسي والمخفف للسھم (

المخفف للسھم العائد

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

االلتزامات والمطلوبات المحتملة١٦
مارس ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
االلتزامات:)أ(

٩٤٠٫٤١٠٩٤٠٫٤١٠التزامات رأسمالیة 

:مطلوبات محتملة)ب(
٢٨٢٫٣٩٢٢٨٥٫١٣٠ضمانات بنكیة وضمانات الشركة واعتمادات مستندیة 

:(ج) التزامات أخرى
أدوات مالیة مشتقة:

١٫٨١٥٫١٣٠١٫٩٦٥٫٧٥٦عقود تبادل أسعار فائدة (المبلغ بالقیمة االسمیة)



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

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٩

فصاحات األطراف ذات العالقةإ١٧
والمساھمین الرئیسین وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفین الرئیسین باإلدارة الزمیلةاألطراف ذات العالقة الشركات تمثل

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

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

فترة الثالثة أشھر المنتھیة فيطبیعة المعامالتطبیعة العالقة
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مراجعة)(مراجعة)

٣١٦٫٠٤١٣٣٢٫٥٠٣بیع الكھرباءمساھمكھرماء
٣٠٧٫٠٤١٣٥٤٫٢٩٥بیع المیاه المحالة 

٣٣٫٦٦١٣٠٫١٦٦إیرادات إیجار محطة تولید 

٦٥٦٫٧٤٣٧١٦٫٩٦٤

٢٫٧٩٤٣٫٢٣٣بیع المیاه المحالة مساھمقطر للبترول

١٦٩٫٠٣٥٢٠٠٫٤٠١استخدام أو شراء الغاز/تكلفة الغاز المستھلكمساھمقطر للبترول

األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي كالتالي: 

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١مارس ٣١

طبیعة العالقة
ذمم تجاریة مدینة 

وأخرى

ذمم تجاریة 
دائنة ومصاریف 
مستحقة الدفع 

ذمم تجاریة مدینة 
وأخرى

ذمم تجاریة دائنة 
ومصاریف 

مستحقة الدفع 
ألف 

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

٦٠٣٫٩٣٦٣٤٦٩٣١٫١٥٧٣٦٤مساھمكھرماء
-١٢٫٨٦٥-١٤٫٣٤١مشروع مشتركش.م.ق.أم الحول للطاقة

-١٫٧٨٣-٣٫١١١مشروع مشتركش.م.ق.للطاقةرطاسشركة راس ق
-٩٨٢-١٫٠٨٣مشروع مشتركش.م.ق.قطر للطاقة

-٦٥٠-٤٦٨مشروع مشتركش.م.ق.شركة مسیعید للطاقة
٧٫٩٢٩١٠٫٨٤٥١٢٫٦٢٥١١٫١٠٤مشروع مشتركش.م.ق.نبراس للطاقة 
٢٫٧٩٤٩٣٫٣٠٥١٫٠٨٦١١٦٫٧٠٤مساھمقطر للبترول

٦٣٣٫٦٦٢١٠٤٫٤٩٦٩٦١٫١٤٨١٢٨٫١٧٢



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

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠

(تابع)–فصاحات األطراف ذات العالقةإ١٧

اإلدارةموظفيمكافأة كبار 

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

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
(مراجعة)(مراجعة)

٢٫٢٧٩٢٫١٨٥مكافآت اإلدارة 
٢٫٩٣٨٢٫٩٣٨أتعاب مجلس اإلدارة

٥٫٢١٧٥٫١٢٣

العادلة لألدوات المالیةالقیم ١٨

لجدول القیمة العادلة. ال یتضمن اتدرجمستویاتھا في ویوضح الجدول التالي القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، 
ون فیھا القیمة تكالقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة في الحالة التي ترتیب معلومات 

الدفتریة مقاربة على نحو معقول للقیمة العادلة.

، لدى المجموعة الفئات التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة:٢٠١٨مارس ٣١كما في 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠١٨مارس ٣١في 
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
:بالقیمة العادلةمقاسة موجودات مالیة 

٨٦٢٫٥٨١--٨٦٢٫٥٨١أوراق مالیة استثماریة متاحة للبیع 
٥٢٫٤٤١-٥٢٫٤٤١-القیمة العادلة الموجبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

٩١٥٫٠٢٢-٨٦٢٫٥٨١٥٢٫٤٤١

:بالقیمة العادلةمالیة مقاسة مطلوبات 
أدوات مالیة مشتقة:

٢٥٫٩٦٣-٢٥٫٩٦٣-القیمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

-٢٥٫٩٦٣-٢٥٫٩٦٣



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

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢١

(تابع)–القیم العادلة لألدوات المالیة١٨

، كان لدى المجموعة الفئات التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة: ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠١٧دیسمبر ٣١
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
:بالقیمة العادلةمقاسة موجودات مالیة 

٧٠١٫٥٧٧--٧٠١٫٥٧٧ع یاستثماریة متاحة للبأوراق مالیة
القیمة العادلة الموجبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

٣٧٫٢٣٠-٣٧٫٢٣٠-للتحوط  

٧٣٨٫٨٠٧-٧٠١٫٥٧٧٣٧٫٢٣٠

:بالقیمة العادلةمالیة مقاسة مطلوبات 

مالیة مشتقة:أدوات
٤٢٫٣٦٦-٤٢٫٣٦٦-القیمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

-٤٢٫٣٦٦-٤٢٫٣٦٦

لقیاس ٣و ١المستویات بین، ال توجد أیة تحویالت ٢٠١٧دیسمبر٣١و ٢٠١٨مارس ٣١المنتھیة في الفترة / السنة خالل 
القیمة العادلة.

تقنیات التقییم
على أسعار السوق المدرجة أو عروض تداولھا تم یيلموجودات والمطلوبات المالیة التتعتمد القیم العادلة ل في سوق نشط بناًء

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

ھا اثلة التي لممالتقییم صافي القیمة الحالیة ونماذج التدفقات النقدیة المخصومة والمقارنة مع األدوات المالیة التتضمن تقنیات 
لمخاطر الیة من اخأسعار الفائدة الأسعار ملحوظة بالسوق. إن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في تقنیات التقییم تتضمن 

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

في تاریخ التقریر والتي یتم تحدیدھا على أساس سعر السوق الحر.




