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الكھرباء والماء القطریة ش.م.ق.شركة 

الموحدالمرحليبیان المركز المالي
٢٠١٧سبتمبر٣٠في كما

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر٣٠اتإیضاح
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة))مراجعة(الموجودات
المتداولةغیر الموجودات 

٦٥٫٨١٥٫٧٩٧٦٫١٣٠٫٣٨٩وآالت ومعداتعقارات
٧١٧٤٫٩٠١١٧٤٫٩٠١استثمارات عقاریة

١٠٣٫٩٤٧١٠٨٫٤٢٥الموجودات غیر الملموسة والشھرة
٨٢٫٩٩٩٫٢٨٠٢٫٨٢٤٫٦٣٨استثمارات في مشاریع مشتركة

٥٤٢٫٤٠٩٥١١٫١٤٤موجودات مالیة متاحة للبیع
٩١٫٢٧٩٫٦٦٣١٫٣٦٦٫٣٣٢مدینةتمویليذمم تأجیر

-١٣٣٠٫٩٥٢عقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط لالموجبةالقیمة العادلة
١٨٫٣٤٧١٩٫٨٥٨أخرىموجودات 

١٠٫٩٦٥٫٢٩٦١١٫١٣٥٫٦٨٧

الموجودات المتداولة
٢٩٤٫٩٩٦٢٨٠٫٩٩٤مخزون

٩٠٢٫٢٥٤٦٧٤٫٠١٣وذمم مدینة أخرىذمم تجاریة مدینة
٩١١٩٫٣٩٨١٢٤٫٢٧٣ذمم تأجیر تمویلي مدینة
١٠٣٫٣١٥٫٤٢٢٣٫٠١١٫٠٣١أرصدة لدى البنوك ونقد 

٤٫٦٣٢٫٠٧٠٤٫٠٩٠٫٣١١

١٥٫٥٩٧٫٣٦٦١٥٫٢٢٥٫٩٩٨إجمالي الموجودات
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الكھرباء والماء القطریة ش.م.ق.شركة 
موحدالواإلیرادات الشاملة األخرى المرحليالربح أو الخسارة بیان 
٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھر تسعةالالثالثة أشھر ولفترة 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في         
سبتمبر٣٠

أشھر المنتھیة فيتسعةلفترة ال
سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

إیضاحات
ألف لایر 

قطري
ألف لایر 

قطري
ألف لایر ألف لایر قطري

قطري
)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

١٤٨٢٦٫٢٢١٨٠٩٫٩٧٠٢٫٣٦٤٫٣٧١٢٫٣٢٦٫٥٩٩اإلیرادات
)١٫٢٤٠٫٣٦٦()١٫٢٩٧٫٦٦٢()٤٢٤٫٦٣٧()٤٢٠٫٠٥٥(تكلفة المبیعات

٤٠٦٫١٦٦٣٨٥٫٣٣٣١٫٠٦٦٫٧٠٩١٫٠٨٦٫٢٣٣إجمالي الربح
٣١٫٥٧٥١٥٫٧٧٨٩٥٫٩١٨١١٠٫٩٤٦إیرادات أخرى

)١٣٨٫٢٧٥()١٤٣٫٩٣٨()٤٥٫٢٤٦()٤٤٫٢٠٢(إداریةومصروفات عمومیة 
٣٩٣٫٥٣٩٣٥٥٫٨٦٥١٫٠١٨٫٦٨٩١٫٠٥٨٫٩٠٤ربح التشغیل

)١١٢٫٨٢٨()١٣٤٫٥٨٥()٣٢٫٥٠٥()٤٦٫٦٠٠(تمویلالتكالیف 
١٦١٫٢١٤١٢٦٫٦٩٥٤٤٧٫٧٩٧٣١٢٫٥١٦حصة في أرباح مشاریع مشتركة 

٥٠٨٫١٥٣٤٥٠٫٠٥٥١٫٣٣١٫٩٠١١٫٢٥٨٫٥٩٢الفترةربح
اإلیرادات الشاملة األخرى:

بنود یعاد تصنیفھا إلى بیان الدخل في 
فترات الحقة: 

حصة في إیرادات شاملة أخرى من 
)٧١٫٣٤٧(٢٫٤٠٨)٢٨٫٧٧٧(١٣٦١٫٧٢٥مشاریع مشتركة
من التغیرات في القیمة الجزء الفعال 

عقود تبادل أسعار الفائدة العادلة من
١٣٦٫٨٨٤٣٠٫٧١٦١٠٠١٤٫٢٦٦للتحوط

صافي التغیر في القیمة العادلة 
٧٫٩٩١)١٢٨٫٤٢١(٣٥٫٥٩٠)٢٥٫٦٩٤(للموجودات المالیة المتاحة للبیع

شاملة أخرى )خسائرإیرادات / (
)٤٩٫٠٩٠()١٢٥٫٩١٣(٤٢٫٩١٥٣٧٫٥٢٩للفترة

٥٥١٫٠٦٨٤٨٧٫٥٨٤١٫٢٠٥٫٩٨٨١٫٢٠٩٫٥٠٢إجمالي الدخل الشامل
إلى:الربح العائد

٥٠٠٫٨٢٤٤٤٢٫٣٠٦١٫٣١١٫٣٨٣١٫٢٣٣٫٥٧٦األمالشركةمساھمي
٧٫٣٢٩٧٫٧٤٩٢٠٫٥١٨٢٥٫٠١٦مسیطرةالغیر الحصص

٥٠٨٫١٥٣٤٥٠٫٠٥٥١٫٣٣١٫٩٠١١٫٢٥٨٫٥٩٢
إلى:العائدإجمال الدخل الشامل 

٥٤٣٫٧٣٩٤٧٩٫٨٣٥١٫١٨٥٫٤٧٠١٫١٨٤٫٤٨٦األمالشركةمساھمي
٧٫٣٢٩٧٫٧٤٩٢٠٫٥١٨٢٥٫٠١٦مسیطرةالغیر الحصص

٥٥١٫٠٦٨٤٨٧٫٥٨٤١٫٢٠٥٫٩٨٨١٫٢٠٩٫٥٠٢
:للسھمالعائد 

للسھم (باللایر العائد األساسي والمخفف
١٥٤٫٥٥٤٫٠٢١١٫٩٢١١٫٢١القطري)
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القطریة ش.م.ق.شركة الكھرباء والماء 
الموحد المرحليغیرات في حقوق الملكیةالتبیان 

٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

العائد إلى مساھمي الشركة األم 

رأس المال
االحتیاطي 

القانوني
االحتیاطي 

العام

احتیاطي 
للتدفقات التحوط

النقدیة
احتیاطي القیمة 

العادلة
األرباح
اإلجماليالمدورة

غیر الحصص
مسیطرةال

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 
لایر قطري

٢١٩٫٣٢٨٤٫٧٢٠٫٩٦٩٨٫٢٧٥٫١٢٩٢٥٣٫٨٧١٨٫٥٢٩٫٠٠٠)١٫٥٥٧٫٠٠٢(١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤(مدققة)٢٠١٧ینایر ١الرصید في 
١٫٣١١٫٣٨٣١٫٣١١٫٣٨٣٢٠٫٥١٨١٫٣٣١٫٩٠١-----الفترةربح 

)١٢٥٫٩١٣(-)١٢٥٫٩١٣(-)١٢٨٫٤٢١(٢٫٥٠٨---اإلیرادات / (الخسائر) الشاملة األخرى 

١٫٣١١٫٣٨٣١٫١٨٥٫٤٧٠٢٠٫٥١٨١٫٢٠٥٫٩٨٨)١٢٨٫٤٢١(٢٫٥٠٨---إجمالي الدخل الشامل للفترة 
٢٠١٦تعلقة بسنة أرباح متوزیعات 

)٨٣٨٫٤٨٣()١٣٫٤٨٣()٨٢٥٫٠٠٠()٨٢٥٫٠٠٠(-----)١١(إیضاح 

٢٠١٧سبتمبر٣٠الرصید في 
٩٠٫٩٠٧٥٫٢٠٧٫٣٥٢٨٫٦٣٥٫٥٩٩٢٦٠٫٩٠٦٨٫٨٩٦٫٥٠٥)١٫٥٥٤٫٤٩٤(١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤)مراجعة(

١٧٥٫٢٤٤٤٫٠٣٨٫٧١٠٧٫٣٤٦٫٣٠٩٢٥٦٫٠٤٨٧٫٦٠٢٫٣٥٧)١٫٧٥٩٫٤٧٩(١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤(مدققة)٢٠١٦ینایر ١الرصید في 

١٫٢٣٣٫٥٧٦١٫٢٣٣٫٥٧٦٢٥٫٠١٦١٫٢٥٨٫٥٩٢-----الفترةربح 
)٤٩٫٠٩٠(-)٤٩٫٠٩٠(-٧٫٩٩١)٥٧٫٠٨١(---الشاملة األخرى )الخسائراإلیرادات / (

٧٫٩٩١١٫٢٣٣٫٥٧٦١٫١٨٤٫٤٨٦٢٥٫٠١٦١٫٢٠٩٫٥٠٢)٥٧٫٠٨١(---إجمالي الدخل الشامل للفترة 
٢٠١٥تعلقة بسنة أرباح متوزیعات 

)٨٤١٫٠٣٨()١٦٫٠٣٨()٨٢٥٫٠٠٠()٨٢٥٫٠٠٠(-----)١١(إیضاح 
األنشطة المساھمة في صندوق دعم 

)١٣٦(-)١٣٦()١٣٦(-----٢٠١٥االجتماعیة والریاضیة لسنة 

١٨٣٫٢٣٥٤٫٤٤٧٫١٥٠٧٫٧٠٥٫٦٥٩٢٦٥٫٠٢٦٧٫٩٧٠٫٦٨٥)١٫٨١٦٫٥٦٠(١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤)مراجعة(٢٠١٦سبتمبر٣٠الرصید في 



.المرحلیة المختصرة الموحدةمن هذه البیانات المالیةال یتجزأ جزءًا١٨إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 

٦

شركة الكھرباء والماء القطریة ش.م.ق.

الموحد المرحليالتدفقات النقدیةبیان 
٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

أشھر المنتھیة في         تسعةلفترة ال
سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦اتإیضاح
ألف لایر قطريألف لایر قطري

)مراجعة()مراجعة(
األنشطة التشغیلیة

١٫٣٣١٫٩٠١١٫٢٥٨٫٥٩٢للفترةربحال
:للبنود التالیةتعدیالت

٣٥٣٫٠٣٠٣٠٩٫٤٤٦وآالت ومعداتعقاراتھالك ستإ
)١٤٫٢٦٨()٢٢٥(ربح من بیع عقارات وآالت ومعدات 

)٣١٢٫٥١٦()٤٤٧٫٧٩٧(مشاریع مشتركةأرباح فيحصة 
٥٫٢٩٥٥٫١٧٠نھایة الخدمة للموظفینآتمكافمخصص

)٥٫٠٩٤(-إیرادات مؤجلة 
)١١٫٩٤٠()١٦٫٠٥١(أرباح موزعة من موجودات مالیة متاحة للبیعإیرادات 

٤٫٤٧٨٤٫٤٧٨غیر ملموسةموجوداتإطفاء 
١٨٫٦٠٠١٤٫٢٨٨مخزون بطيء الحركةمخصص 

١٫٥١١١٫٥٠٥إطفاء موجودات غیر متداولة
)٢٤٫٨٨٣()٦٧٫٢٤١(فوائدإیرادات 

)٢٫٧٠٩(-ربح من استبعاد استثمار متاح للبیع 
١٢٩٫٢٣٨١١٠٫٨١٣مصاریف فوائد 

١٫٣١٢٫٧٣٩١٫٣٣٢٫٨٨٢التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العاملاألرباح

تعدیالت رأس المال العامل:
١٣٣٫٧٨٨)٢٢٨٫٢٤١(أخرىذمم مدینةوذمم تجاریة مدینة-
)٢٣٨٫٠٨٢()٣٢٫٦٠٢(مخزون-
٩١٫٥٤٤١٠٨٫٣٩٧ذمم تأجیر تمویلي مدینة-
٩٫٦٩٣)١٢٠٫٢٠٩(أخرىذمم دائنةوذمم تجاریة دائنة-

١٫٠٢٣٫٢٣١١٫٣٤٦٫٦٧٨یةنشطة التشغیلالتدفقات النقدیة من األ
)٩٦٥()٦٫٧٢٠(للموظفینمدفوعةالخدمة النھایة آتمكاف

١٫٠١٦٫٥١١١٫٣٤٥٫٧١٣األنشطة التشغیلیةمن التدفقات النقدیةصافي 

االستثماریةاألنشطة 
)٥٦٠٫٠٤٦()٣٨٫٥٢٠(٦معداتوآالت شراء عقارات

٢٧٧٫٧٥٢٢٦٧٫٩٩٩مشاریع مشتركةمنمستلمةتوزیعات أرباح 
)٤٤٫٢٠٣()١٥٩٫٦٨٦(استثمارات في موجودات متاحة للبیع

-)٢٫١٨٧(٨استثمار في مشاریع مشتركة 
٣٠٧١٤٫٢٦٨وآالت ومعداتمتحصالت من بیع عقارات

١٦٫٠٥١١١٫٩٤٠مالیة متاحة للبیعمن موجودات توزیعات أرباح 
٦٧٫٢٤١٢٤٫٨٨٣مستلمةفوائد 

-)٥١٣٫٤٨٩(یوم٩٠صافي الحركة في الودائع ألجل ذات تواریخ استحقاق بعد 

)٢٨٥٫١٥٩()٣٥٢٫٥٣١(ألنشطة االستثماریةاالتدفقات النقدیة المستخدمة في صافي 
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ش.م.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 

تتمة-الموحد المرحليالتدفقات النقدیةبیان 
٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

أشھر المنتھیة فيتسعةلفترة ال
سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦اتإیضاح
ألف لایر قطريألف لایر قطري

)مراجعة()مراجعة(
األنشطة التمویلیة

)٨٢٥٫٠٠٠()٨٢٥٫٠٠٠(١١أرباح مدفوعةتوزیعات 
)١٦٫٠٣٨()١٣٫٤٨٣(توزیعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غیر المسیطرة

٩٤٫٦٤٣٥٥٫٩٤٨صافي الحركة في قروض وتسھیالت تحمل فوائد
)١١٠٫٨١٣()١٢٩٫٢٣٨(فوائد مدفوعة

)٨٩٥٫٩٠٣()٨٧٣٫٠٧٨(في األنشطة التمویلیةةالمستخدمالتدفقات النقدیةصافي 

١٦٤٫٦٥١)٢٠٩٫٠٩٨(في حكمھالنقد وما في ) / الزیادةالنقص(صافي 
٧٣١٫٩٣٢١٫٧٥٠٫٧٩٧بدایة الفترةفيفي حكمھنقد وما ال

١٠٥٢٢٫٨٣٤١٫٩١٥٫٤٤٨نھایة الفترةفي في حكمھنقد وما ال
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نبذة عن المؤسسة١

٢٠١٥لسنة ١١رقم الشركات التجاریة القطري ألحكام قانونوفقا ) "الشركة"(ش.م.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة تأسست 
١٦تاریخ وذلك ب١٤٢٧٥السجل التجاري رقم قطر بدولة في وتم تسجیلھا في وزارة االقتصاد والتجارة مساھمة قطریة كشركة 

ة في شارع المرخیة بمدینة ـل للشركـیقع المكتب المسجور،ـبدولة قط، ةـفي الدوحة ـللشركالرئیسيرـمقالیقع . ١٩٩٢مارس
. ١٩٩٨مایو ٣بورصة قطر منذ أسھم الشركة مسجلة للتداول في خلیفة الشمالیة ، الدوحة ، دولة قطر. 

بـ "المجموعة").مالشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھتشملالموحدةالمرحلیة المختصرةالبیانات المالیةإن ھذه ً جمیعا

مؤسسة للوتوریدھاه المحالةایالموإنتاج في إنتاج الكھرباء الماضیة، الفترةالرئیسي للمجموعة، والذي لم یتغیر منذ نشاط الیتمثل 
.العامة القطریة للكھرباء والماء ("كھرماء") المملوكة للدولة

:كالتالي٢٠١٧سبتمبر٣٠في للشركة كما الشركات التابعة

النھائیةنسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيالشركة التابعة

٢٠١٧٢٠١٦
%١٠٠%١٠٠قطرالمحالةیاهتولید الكھرباء وإنتاج الم.رأس لفان للتشغیل ذ.م.مشركة 

%٨٠%٨٠قطرالمحالةیاهالمتولید الكھرباء وإنتاج ش.م.ق.شركة رأس لفان للطاقة 

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

النھائیةنسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسياسم الشركة

٢٠١٧٢٠١٦
%٥٥%٥٥قطره الُمحالةایالمتولید الكھرباء وإنتاج ش.م.ق.قطر للطاقة 

%٤٠%٤٠قطرتولید الكھرباء ش.م.ق.شركة مسیعید للطاقة 
%٤٥%٤٥قطره الُمحالةایالمتولید الكھرباء وإنتاج ش.م.ق.شركة رأس قرطاس للطاقة 

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

%٦٠%٦٠قطر

%٦٠%٦٠قطره الُمحالةایالمتولید الكھرباء وإنتاج ش.م.ق.أم الحول للطاقة 
دید وتقییم وتطویر فرص إنتاج تحللطاقة سراج

الطاقة الشمسیة
-%٦٠قطر
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إعداد البیانات المالیةس اأس٢

لمعیار المحاسبة الدولي ٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةتم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة لل وفقاً
). "٣٤"التقاریر المالیة المرحلیة" ("معیار المحاسبة الدولي ٣٤رقم 

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

ال تتضمن كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة في البیانات المالیة السنویة إن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة
تسعة. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج ال٢٠١٦دیسمبر ٣١ولذلك یجب قراءتھا مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في 

للنتائج المتوقعة ٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  . ٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في لیست بالضرورة مؤشراً

.٢٠١٧أكتوبر ٢٥ارة بتاریخ اإلدتمت الموافقة على إصدار ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة من قبل مجلس 

ضعھا من الشركات المصنفة "شركة مساھمة قطریة" تغییر و٢٠١٥لسنة ١١یتطلب قانون الشركات التجاریة القطري رقم 
القانوني إلى "شركة مساھمة قطریة عامة". ولذلك فإن اإلدارة بصدد تغییر الوضع القانوني للشركة ، إال أن التحویل لم یتم حتى 

الموحدة. المرحلیة المختصرةتاریخ ھذه البیانات المالیة

السیاسات المحاسبیة الھامة٣

إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد 
، باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات الجدیدة الساریة ٢٠١٦دیسمبر ٣١البیانات المالیة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

. ٢٠١٧نایر ی١المفعول اعتبارا من 

وتم تطبیقھا من قبل الشركة في إعداد ھذه ٢٠١٧العامإن المعاییر المحاسبیة المعدلة أدناه قد أصبحت ساریة المفعول خالل 
البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة ، حسبما اقتضت الضرورة. وبالرغم من أن ھذه المعاییر لیس لھا أي تأثیر مادي 

ت المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة ، إال أنھا قد تتطلب إدراج إفصاحات إضافیة في البیانات المالیة السنویة على ھذه البیانا
: ٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة 

لتحسینات التالیة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي یسري طبقت المجموعة المعاییر المعدلة وا، خالل الفترة الحالیة
: ٢٠١٧ینایر ١مفعولھا للفترات السنویة التي تبدأ في 

بیان التدفقات النقدیة: مبادرة اإلفصاح٧تعدیالت معیار المحاسبة الدولي ·
ضرائب الدخل: تحقیق الموجودات الضریبیة المؤجلة الناشئة عن الخسائر غیر ١٢تعدیالت معیار المحاسبة الدولي ·

المحققة 
٢٠١٦-٢٠١٤دورة التحسینات السنویة ·
اإلفصاح عن الحصص في الشركات األخرى: توضیح نطاق متطلبات ١٢تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة ·

١٢عیار الدولي للتقاریر المالیة اإلفصاح في الم

لم یكن لتطبیق التعدیالت والتحسینات أعاله أي تأثیر مادي على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.
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تتمة –السیاسات المحاسبیة الھامة٣

المعاییر المصدرة ولم تصبح ساریة المفعول بعد 

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

تاریخ السریانالمعیار
٢٠١٨ینایر ١: األدوات المالیة٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
٢٠١٨ینایر ١: اإلیرادات من العقود مع العمالء١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
٢٠١٨ینایر١تعدیالت-: تصنیف وقیاس معامالت الدفع على أساس األسھم ٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
٢٠١٩ینایر ١: اإلیجارات١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

: بیع أو مشاركة موجودات بین مستثمر ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي ١٠تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
مؤجلوشركتھ الزمیلة أو مشروعھ

التقدیرات واألحكاماستخدام٤

أحكام وتقدیرات وإفتراضات تؤثر على تطبیق ستخدامبااإلدارة قامتالبیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدةھذه إعداد عند
. اتقد تختلف القیم الحقیقیة عن ھذه التقدیر.واإلیرادات والمصروفاتالموجودات والمطلوباتالسیاسات المحاسبیة وقیم 

ق السیاسات المحاسبیة والمصادر الرئیسیة للشكوك  د تطبی ب اإلدارة عن ي وضعت من جان حول للمجموعة األحكام الھامة الت
.٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في على البیانات المالیة الموحدة كما في والتقدیرات ھي نفسھا التي تم تطبیقھا 

القیم العادلة قیاس 

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

النحو التالي:

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

یمكن مالحظتھا بالنسبة للموجودات أو والتي 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 واضحةت او المطلوبات التي المدخالت للموجودا: ٣المستوى ·
.مالحظتھا)

ة  ب القیم ة من ترتی تویات مختلف ي مس وب ف اس الموجود أو المطل إذا كان من المحتمل أن یتم تصنیف المدخالت المستخدمة لقی
ي نفس مستوى  ھ ف ي مجمل ة ف ة العادل اس القیم تم تصنیف قی ام العادلة عندھا ی أدنى مستوى للمدخل الھ ة ك ة العادل ب القیم ترتی

للقیاس بأكملھ.

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

ة باإلیضاح ر یم العادل اس الق م تم إدراج المزید من المعلومات حول االفتراض الموضوع لقی ألدوات ١٧ق ة ل ة العادل حول القیم
المالیة.
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لومات القطاعیةالمع٥

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

.وبالتالي تعرض المجموعة قطاع تولید الكھرباء وانتاج المیاه المحالة كقطاع تشغیل واحدمماثلة.

وآالت ومعداتعقارات٦

ستحواذعملیات اال

لایر قطري ألف٣٨٫٥٢٠بتكلفة على موجودات٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةاستحوذت المجموعة خالل ال
).٢٠١٦سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلایر قطري خالل الألف ٥٦٠٫٠٤٦(

ستبعادعملیات اال

ألف لایر قطري بإجمالي مبلغ ٤٧٦بتكلفة موجودات ٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةاستبعدت المجموعة خالل ال
(الموجودات المستبعدة خالل ألف لایر قطري٨٢تریة عند تاریخ االستبعاد القیمة الدفصافي وبلغت لایر قطري ألف٣٠٧

مبلغ إجمالي بألف لایر قطري ٢٧٫٩٨٣بتكلفة . استبعدت المجموعة موجودات ٢٠١٦سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةال
).تاریخ االستبعاد ال شيءفيمنھ صافي القیمة الدفتریة ألف لایر قطري١٤٫٢٦٨

عقاریةستثمارات ا٧

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة))مراجعة(

١٧٤٫٩٠١١٧٤٫٩٠١الرصید في نھایة الفترة / السنة

كانتتقییم داخليإلىاستنادا. ق.م.شالقطریةالدیارشركةمنتم شراؤھالوسیلفيأرضعلىالعقاریةاالستثماراتتشتمل
ترى اإلدارة أن القیمة العادلة كما في . قطريلایرملیون٤٥٧بمبلغ٢٠١٦دیسمبر٣١فيالعقاريلالستثمارالعادلةالقیمة

.٢٠١٦دیسمبر ٣١بصورة جوھریة عن القیمة العادلة المحددة كما في تختلفال ٢٠١٧سبتمبر٣٠
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مشتركةمشاریعاالستثمارات في ٨

لدى المجموعة االستثمارات التالیة في المشاریع المشتركة:

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

ألف لایر قطريألف لایر قطري

بلد التأسیس
نسبة الملكیة
(مدققة))مراجعة(للمجموعة

٢٫٤٨٢٫٢٩٢٢٫٣١٩٫٨٤٧%٦٠قطرش.م.ق.نبراس للطاقة 
٣٧١٫٦٩١٣٨٧٫٦٤٩%٥٥قطرش.م.ق.قطر للطاقة 

١٤٣٫١١٠١١٧٫١٤٢%٦٠قطر)١إیضاح (أم الحول للطاقة ش.م.ق. 
-٢٫١٨٧%٦٠قطر)٢سراج للطاقة (إیضاح 
--%٤٠قطر)٣إیضاح (ش.م.ق.شركة مسیعید للطاقة 

ش.م.ق.شركة رأس قرطاس للطاقة 
--%٤٥قطر)٣إیضاح (

٢٫٩٩٩٫٢٨٠٢٫٨٢٤٫٦٣٨

إیضاحات:
في شھري أبریل بدأت شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق.)١( شركةالتعملأنیتوقعو٢٠١٧في سنة ویونیوعملیاتھا جزئیاً

.٢٠١٨سنةخاللبكامل طاقتھا

.٢٠١٧سبتمبر ٣٠سراج للطاقة بالتكلفة حیث أن الشركة لم تبدأ أعمالھا التشغیلیة كما في تم إدراج االستثمار في شركة )٢(

المشتركةالمشاریعھذهخسائرفيالمجموعةلحصةنتیجةالصفرإلىاالستثماراتلھذهالدفتریةالقیمتخفیضتم)٣(
. سابقةسنواتفيبھاالمعترف

إیجارات تمویلیة مدینة٩

الشركةطبقتلقد. ش.م.قللطاقةلفانرأسشركةمنالمدینةاإلیجاراتمنالشركةحصةالمدینةالتمویلیةاإلیجاراتتمثل
"٤(رقمالمالیةللتقاریرالدولیةالمعاییرتفسیراتمجلستفسیرالتابعة ، "إیجاراتعلىیشتملالترتیبكانإذاماتحدید) 

الخصممعدل. بنفسھابتشییدھاقامتالتياإلنتاجمرافقعنالمحاسبةفي،٢٠٠٦ینایر ١والذي أصبح ساري المفعول في 
ً%٩٫٣٢: ٢٠١٦(سنویا% ٩٫٣٢ھوباستخدامھالتابعةالشركةقامتالذي المدینةالتمویلیةاإلیجاراتتتخطىلم). سنویا

.الفترةنھایةفيقیمتھاتنخفضأواستحقاقھاموعد

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة))مراجعة(

٢٫١٧٣٫١٨٨٢٫٣٦٥٫٢٢٣إیجارات تمویلیة المبالغ المستحقة منإجمالي
)٨٧٤٫٦١٨()٧٧٤٫١٢٧(إیرادات تمویلیة غیر مكتسبة

١٫٣٩٩٫٠٦١١٫٤٩٠٫٦٠٥القیمة الحالیة للحد األدنى لإلیجارات المدینة



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

٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

١٣

تتمة –إیجارات تمویلیة مدینة٩

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

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة))مراجعة(
١١٩٫٣٩٨١٢٤٫٢٧٣متداولجزء 

١٫٢٧٩٫٦٦٣١٫٣٦٦٫٣٣٢متداولجزء غیر 

١٫٣٩٩٫٠٦١١٫٤٩٠٫٦٠٥

نقد وبنود مماثلة للنقد  ١٠
األرصدة التالیة:المرحلي الموحدلغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة والبنود المماثلة للنقدیتضمن النقد 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
(مدققة))مراجعة(

لایر قطريألف لایر قطريألف 

١٧٢,٣٤٥٤٨,٠٣٢حسابات جاریة وحسابات عند الطلب–لدى البنوك نقد 
٣,١٤٣,٠٢٨٢,٩٦٢,٩٣٢ودائع

٤٩٦٧نقد في الصندوق 

٣,٣١٥,٤٢٢٣,٠١١,٠٣١أرصدة لدى البنوك ونقد 
)٢,٢٧٩,٠٩٩()٢,٧٩٢,٥٨٨(یوم٩٠ذات تواریخ استحقاق بعد ودائع ألجل ناقص: 

٥٢٢,٨٣٤٧٣١,٩٣٢النقد والبنود المماثلة للنقد 



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

٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

١٤

رأس المال١١
سبتمبر٣٠

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦
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(
ألف لایر قطري ٨٢٥٫٠٠٠لایر قطري للسھم بإجمالي مبلغ ٧٫٥أرباح نقدیة بواقع أعلنت الشركة عن توزیع،ل الفترةخال

ألف لایر قطري).٨٢٥٫٠٠٠لایر قطري للسھم بإجمالي مبلغ ٧٫٥: ٢٠١٦(

قروض وتسھیالت تحمل فوائد ١٢
سبتمبر٣٠

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة))مراجعة(
١٫٢٢٠٫٩٨٨١٫٢٤٧٫٧٩٢)١القرض (
٦١١٫٤١٦٦٣٦٫٠٨٧)٢القرض (
٣٠٥٫٠٤٦٣١٧٫٣٥٥)٣القرض (
٢٢٨٫٤٥٠٢٩٢٫٠١٩)٤القرض (
٥٣٦٫١١٤٥٤٨٫٥٥٢)٥القرض (
٨٩٢٫٢٧٢٩١٢٫٩٧٢)٦القرض (
٩١١٫٢٥٠٩١١٫٢٥٠)٧القرض (
٨٣١٫٠٦٠٧٩٢٫٧٨٨)٨القرض (
٣٤٥٫٧٧٣٣١٥٫٣٢٧)٩القرض (
-١٨٢٫٢٥٠)١٠القرض (

٦٫٠٦٤٫٦١٩٥٫٩٧٤٫١٤٢إجمالي القروض والتسھیالت التي تحمل فوائد
)٦٢٫١٩٢()٥٨٫٠٢٦(: تكالیف ترتیب التمویل ناقصا

٦٫٠٠٦٫٥٩٣٥٫٩١١٫٩٥٠



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

٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

١٥

تتمة-قروض وتسھیالت تحمل فوائد١٢
الموحد كما یلي:المرحلي في بیان المركز المالي والتسھیالت التي تحمل فوائدتم عرض القروض 

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة))مراجعة(

١٫٤٢١٫٢١٢١٫٢٣٧٫٣٦٣متداولجزء
٤٫٥٨٥٫٣٨١٤٫٦٧٤٫٥٨٧غیر متداولجزء

٦٫٠٠٦٫٥٩٣٥٫٩١١٫٩٥٠

أسعار الفائدة للتحوطتبادلعقود ١٣
للتدفقات النقدیةاحتیاطي التحوط)أ(

ترة كالتالي:حتیاطي تحوط التدفقات النقدیة للفلحركة في اا
٣٠للثالثة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر
٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلل

سبتمبر
دیسمبر٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

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

)١٫٧٥٩٫٤٧٩()١٫٧٥٩٫٤٧٩()١٫٥٥٧٫٠٠٢()١٫٨١٨٫٤٩٩()١٫٦٢٣٫١٠٣(ینایر١یولیو /١فيالرصید 

حصة في إیرادات شاملة أخرى من 
١٠٣٫٦٩٧)٧١٫٣٤٧(٢٫٤٠٨)٢٨٫٧٧٧(٦١٫٧٢٥المشاریع المشتركة

صافي التغیرات في القیمة العادلة من 
عقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط 

لدى الشركة األم 
٦٫٨٨٤٣٠٫٧١٦١٠٠١٤٫٢٦٦٩٨٫٧٨٠

)١٫٥٥٧٫٠٠٢()١٫٨١٦٫٥٦٠()١٫٥٥٤٫٤٩٤()١٫٨١٦٫٥٦٠()١٫٥٥٤٫٤٩٤(دیسمبر٣١سبتمبر/٣٠الرصید في 

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

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة))مراجعة(

الموجودات 
-٣٠٫٩٥٢جزء غیر متداول 

المطلوبات 
٢٠٫٢٧٧-متداولجزء
٥٩٫٤١٣٨٫٢٨٢غیر متداولجزء

٥٩٫٤١٣٢٨٫٥٥٩



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

٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

١٦

اإلیرادات١٤
٣٠للثالثة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر
٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلل

سبتمبر
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

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

٣٨٧٫٩٠٥٣٩٨٫٩٠٢١٫٠٩٩٫٠٦٥١٫١٢٧٫٩١٢الكھرباءمبیعات 
٤٠٤٫٥٩٤٣٧٣٫٦٦٦١٫١٦٤٫٥٨١١٫٠٩١٫٦٧١المحالةهایالممبیعات 

شركة الحصة في إیرادات اإلیجار من 
٣٣٫٧٢٢٣٧٫٤٠٢١٠٠٫٧٢٥١٠٧٫٠١٦رأس لفان للطاقة ش.م.ق.

٨٢٦٫٢٢١٨٠٩٫٩٧٠٢٫٣٦٤٫٣٧١٢٫٣٢٦٫٥٩٩

على السھمالعائد١٥
على المتوسط المرجح لعدد للسنةاألمالشركةلمساھميالمنسوب یحتسب الربح األساسي العائد على السھم بتقسیم صافي الربح 

:الفترةالل خاألسھم القائمة 
٣٠للثالثة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر
٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلل

سبتمبر
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

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

٥٠٠٫٨٢٤٤٤٢٫٣٠٦١٫٣١١٫٣٨٣١٫٢٣٣٫٥٧٦األمالشركةمساھميإلى العائدفترةربح ال
القائمة خالل المتوسط المرجح لعدد األسھم 

١١٠٫٠٠٠١١٠٫٠٠٠١١٠٫٠٠٠١١٠٫٠٠٠)الفترة (یعرض عدد األسھم باآلالف

یعرضالعائد األساسي والمخفف للسھم (
٤٫٥٥٤٫٠٢١١٫٩٢١١٫٢١باللایر القطري)

المخفف للسھم العائد

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



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

٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

١٧

االلتزامات والمطلوبات المحتملة١٦
سبتمبر٣٠

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة))مراجعة(
االلتزامات:)أ(

٩٤٠٫٤١٠١١٨٫٨٨٣التزامات رأسمالیة 

:مطلوبات محتملة)ب(
٢٧٢٫٥٠٥١٩٠٫٣١٧واعتمادات مستندیة اتضمانات بنكیة وضمانات شرك

:(ج) التزامات أخرى
أدوات مالیة مشتقة:

١٫٨٥٥٫٤١٨١٫٨٤٢٫٢٠٢القیمة االسمیة)المبلغ بفائدة (أسعارعقود تبادل 

برأسمال سراج للطاقة، وھي شرکة قطریة مساھمة خاصةشركةأبرمت الشركة اتفاقیة مساھمة مع قطر للبترول لتأسیس
(١٫٨٢٣مصرح بھ  . وسوف تعمل سراج للطاقة في تملك وتشغیل محطة ملیون دوالر أمریكي)٥٠٠ملیون لایر قطري 

٪ من رأس مال شركة سراج للطاقة. ٦٠، التزمت الشركة باالستثمار في حصة ٢٠١٧سبتمبر٣٠للطاقة الشمسیة. كما في 

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 
من قبل إدارة المجموعة.

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

طبیعة المعامالتطبیعة العالقة
أشھر المنتھیة فيللثالثة

سبتمبر٣٠
أشھر المنتھیة فيتسعةلل

سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

قطريلایر
(مراجعة))مراجعة((مراجعة))مراجعة(

٣٨٧٫٩٠٥٣٩٨٫٩٠٢١٫٠٩٩٫٠٦٥١٫١٢٧٫٩١٢بیع الكھرباءمساھمكھرماء
٤٠٢٫٣٦٠٣٧١٫٤٦٨١٫١٥٤٫٢٤٠١٫٠٨١٫٢١٠بیع المیاه المحالة 

٣٣٫٧٢٢٣٧٫٤٠٢١٠٠٫٧٢٥١٠٧٫٠١٦إیرادات إیجار محطة تولید 

٨٢٣٫٩٨٧٨٠٧٫٧٧٢٢٫٣٥٤٫٠٣٠٢٫٣١٦٫١٣٨

٢٫٢٣٤٢٫١٩٨١٠٫٣٤١١٠٫٤٦١بیع المیاه المحالة مساھمقطر للبترول

استخدام /تكلفة الغاز المستھلكمساھمقطر للبترول
٢٠٧٫٨٢٩٢٣٤٫٥٩٥٦٢١٫٥٨٣٦٥٦٫٩٣٧أو شراء الغاز



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

٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

١٨

تتمة-فصاحات األطراف ذات العالقةإ١٧

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

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر٣٠

طبیعة العالقة

ذمم تجاریة مدینة 
وأخرى

ذمم تجاریة 
دائنة ومصاریف 

مستحقة الدفع

ذمم تجاریة مدینة 
وأخرى

دائنة ذمم تجاریة 
ومصاریف 
مستحقة الدفع

ألف 
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

(مدققة)(مدققة))مراجعة()مراجعة(

٨٩٦٫٣٤٧٢٫٩٢١٨٠٦٫٦٩٦٣٫١٥٢مساھمكھرماء
٥٫٠٠٨-١١٫٠٣٥١١٫١٠٤مشروع مشتركنبراس للطاقة ش.م.ق. 

-٦٫٨٣١-١٢٫٤٤٨مشروع مشتركش.م.ق.الحول للطاقةأم 
-٢٫٧٩٧-١٫٧٦٢مشروع مشتركش.م.ق.شركة راس قطراس للطاقة

-٩٥٩-٩٨٧مشروع مشتركش.م.ق.قطر للطاقة
-٦٤٥-٦٥٠مشروع مشتركش.م.ق.شركة مسیعید للطاقة

٥٫٩٠٧١٣٣٫٢٨٠٣٫٤٢٠١٤٤٫٣٦٩مساھمقطر للبترول

٩٢٩٫١٣٦١٤٧٫٣٠٥٨٢١٫٣٤٨١٥٢٫٥٢٩

اإلدارةموظفيمكافأة كبار 

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

٣٠للثالثة أشھر المنتھیة في 
سبتمبر

٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلل
سبتمبر

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

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

٥٤٣٥٤٦٣٫٣٠٤٣٫١٨٢مكافآت اإلدارة 
٢٫٩٣٨٢٫٩٣٨٨٫٨١٣٨٫٨١٣أتعاب مجلس اإلدارة

٣٫٤٨١٣٫٤٨٤١٢٫١١٧١١٫٩٩٥



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

٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

١٩

القیم العادلة لألدوات المالیة١٨

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

فیھا القیمة الدفتریة مقاربة على نحو معقول للقیمة العادلة.

، لدى المجموعة الفئات التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة:٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى١المستوى ٢٠١٧سبتمبر٣٠في 
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
:بالقیمة العادلةمقاسة موجودات مالیة 

٥٤٢٫٤٠٩--٥٤٢٫٤٠٩أوراق مالیة استثماریة متاحة للبیع 
٣٠٫٩٥٢-٣٠٫٩٥٢-القیمة العادلة الموجبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

٥٧٣٫٣٦١-٥٤٢٫٤٠٩٣٠٫٩٥٢

:بالقیمة العادلةمالیة مقاسة مطلوبات 
أدوات مالیة مشتقة:

٥٩٫٤١٣-٥٩٫٤١٣-القیمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

-٥٩٫٤١٣-٥٩٫٤١٣

، كان لدى المجموعة الفئات التالیة من األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة: ٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠١٦دیسمبر ٣١
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
:بالقیمة العادلةمقاسة موجودات مالیة 

٥١١٫١٤٤--٥١١٫١٤٤ع یأوراق مالیة استثماریة متاحة للب

٥١١٫١٤٤--٥١١٫١٤٤

:بالقیمة العادلةمالیة مقاسة مطلوبات 

أدوات مالیة مشتقة:
٢٨٫٥٥٩-٢٨٫٥٥٩-القیمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

-٢٨٫٥٥٩-٢٨٫٥٥٩

لقیاس ٣و ١، ال توجد أیة تحویالت بعد المستویات ٢٠١٦دیسمبر٣١و ٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في الفترة / السنة خالل 
القیمة العادلة.



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

٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

٢٠

تتمة –القیم العادلة لألدوات المالیة١٨

تقنیات التقییم
على أسعار السوق المدرجة أو يالتتعتمد القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  تتم المتاجرة بھا في سوق نشط بناًء

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

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

ار صرف المستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار األسھم والسندات وأسعالمخاطر وھوامش االئتمان والعالوات األخرى 
العمالت األجنبیة والتقلبات والمخاطر. إن الھدف من استخدام تقنیات التقییم ھو الوصول إلى تحدید القیمة العادلة التي تعكس 

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


