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ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزًءا١٧إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 

٢

ش.م.ع.ق.الكھرباء والماء القطریة شركة 
الموحدرحليالمبیان المركز المالي

٢٠١٩مارس ٣١في كما

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١اتإیضاح
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)

الموجودات
الموجودات غیر المتداولة

٦٥٫٧٣١٫٠٦٤٥٫٧٥٠٫٢٦٨عقارات وآالت ومعدات
٩٤٫٩٩٢٩٦٫٤٨٥موجودات غیر ملموسة وشھرة
٧٤٫٤٩٧٫٦٦٧٤٫٧١٧٫٦١٦استثمارات في مشاریع مشتركة

استثمارات في أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
١٫٥٢٩٫٢٢٦١٫٥٥٨٫٥٥٣اإلیرادات الشاملة األخرى 

٨١٫٠٨٣٫٤٤٤١٫١١٧٫٦٢٦ذمم تأجیر تمویلي مدینة
١٢٢٢٫٨٠٢٣٧٫٢٣٦طدة للتحوالقیمة العادلة الموجبة لعقود مبادلة معدالت فائ

١٥٫٤٣٨١٥٫٨٦٤أخرىموجودات 
١٢٫٩٧٤٫٦٣٣١٣٫٢٩٣٫٦٤٨

الموجودات المتداولة
١٣٤٫٧٥٧١٤١٫٩٣٩مخزون

٤٥١٫٢٤٩٤٤٤٫٤٥٤مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى 
٨١٣٤٫٦٠٥١٣١٫٢١٩ذمم تأجیر تمویلي مدینة

١٢٨٫١٥٧٨٫١٥٧ة لعقود مبادلة معدالت فائدة للتحوطالقیمة العادلة الموجب
٩٣٫٥١٩٫٩٦٦٤٫١١٧٫٩٥٣أرصدة لدى البنوك ونقد

٤٫٢٤٨٫٧٣٤٤٫٨٤٣٫٧٢٢
١٧٫٢٢٣٫٣٦٧١٨٫١٣٧٫٣٧٠إجمالي الموجودات





ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزًءا١٧إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 

٤

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

٢٠١٩مارس ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر 

المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

)مراجعة((مراجعة)
١٣٥٠٦٫٩٦٦٦٢٦٫٢٣٣الماء والكھرباء من إیرادات

٣٢٫٤١٩٣٣٫٦٦١فوائد اإلیجار 
٥٣٩٫٣٨٥٦٥٩٫٨٩٤

)٣٥٧٫٧٦٩()٣٣٨٫٢٩٦(تكلفة المبیعات
٢٠١٫٠٨٩٣٠٢٫١٢٥إجمالي الربح

١٠٤٫٢١٢٦٦٫٢٦٤أخرىتشغیلإیرادات
)٥٠٫٢٦٨()٤٥٫٨٢٦(إداریةومصروفات عمومیة 

٢٥٩٫٤٧٥٣١٨٫١٢١ربح التشغیل
)٤٧٫٧٨٩()٦٣٫٦٧٤(تمویلالتكالیف 

١٢٠٫٢٣٦١٣١٫٠٩٢حصة في أرباح مشاریع مشتركة 
٣١٦٫٠٣٧٤٠١٫٤٢٤الفترةربح

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

في فترات الحقة: 
٣٨٢٫٧٠٨)٢٦٧٫٣٧٤(حصة في إیرادات شاملة أخرى من مشاریع مشتركة

سعار عقود تبادل ألقیمة العادلة منالجزء الفعال من التغیرات في ا
٣١٫٦١٤)٢١٫٥٥١(١٢للتحوطالفائدة 

إیرادات شاملة أخرى ال یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة في 
فترات ال حقة:

صافي التغیر في القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة بالقیمة 
٤٠٫٣٨٩)٨٢٫٤٧٥(ىالعادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخر

٤٥٤٫٧١١)٣٧١٫٤٠٠(اِإلیرادات الشاملة األخرى للفترة(الخسائر) 

٨٥٦٫١٣٥)٥٥٫٣٦٣(الدخل الشامل(الخسارة الشاملة) إجمالي 
إلى:الربح العائد

٣٠٩٫٠٦٨٣٩٤٫٣٨٤األمالشركةمساھمي
٦٫٩٦٩٧٫٠٤٠ةمسیطرالغیر الحصص

٣١٦٫٠٣٧٤٠١٫٤٢٤
إلى:العائدإجمال الدخل الشامل 

٨٤٩٫٠٩٥)٦٢٫٣٣٢(األمالشركةمساھمي
٦٫٩٦٩٧٫٠٤٠ةمسیطرالغیر الحصص

)٨٥٦٫١٣٥)٥٥٫٣٦٣
:العائد للسھم

١٤٢٫٨١٣٫٥٩م (باللایر القطري)للسھالعائد األساسي والمخفف



موحدة.ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الجزًءا١٧إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 

٥

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

٢٠١٩مارس 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

الحصص غیر 
المسیطرة

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

٤٩١٫٦٩٠٦٫١٢٥٫٦٤١١٠٫٤٥٥٫٥٨٠٢٥٧٫٦٧٤١٠٫٧١٣٫٢٥٤)١٫٠٥٣٫٥٨٥(٢٠١٩١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤ینایر ١الرصید في 

٣٠٩٫٠٦٨٣٠٩٫٠٦٨٦٫٩٦٩٣١٦٫٠٣٧-----الفترةربح 
)٣٧١٫٤٠٠(-)٣٧١٫٤٠٠(-)٨٢٫٤٧٥()٢٨٨٫٩٢٥(---(الخسارة)الشاملة األخرى الخسائر

)٥٥٫٣٦٣(٦٫٩٦٩)٦٢٫٣٣٢(٣٠٩٫٠٦٨)٨٢٫٤٧٥()٢٨٨٫٩٢٥(---إجمالي الدخل الشامل للفترة 

)٨٥٢٫٥٠٠(-)٨٥٢٫٥٠٠()٨٥٢٫٥٠٠(-----)١٠(إیضاح ٢٠١٨تعلقة بسنة أرباح متوزیعات 

٤٠٩٫٢١٥٥٫٥٨٢٫٢٠٩٩٫٥٤٠٫٧٤٨٢٦٤٫٦٤٣٩٫٨٠٥٫٣٩١)١٫٣٤٢٫٥١٠(١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤(مراجعة)٢٠١٩مارس ٣١الرصید في 

١٢٣٫١٢٤٥٫٤٧٤٫٥١٠٨٫٩٨١٫٨٨٠٢٥٠٫٢١٨٩٫٢٣٢٫٠٩٨)١٫٥٠٧٫٥٨٨(٢٠١٨١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤ینایر ١الرصید في 
)٤٫٣٦٥(-)٤٫٣٦٥()٤٫٣٦٥(-----٩تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

١٢٣٫١٢٤٥٫٤٧٠٫١٤٥٨٫٩٧٧٫٥١٥٢٥٠٫٢١٨٩٫٢٢٧٫٧٣٣)١٫٥٠٧٫٥٨٨(٢٠١٨١٫١٠٠٫٠٠٠٥٥٠٫٠٠٠٣٫٢٤١٫٨٣٤ینایر ١في المعدل كما الرصید 

٣٩٤٫٣٨٤٣٩٤٫٣٨٤٧٫٠٤٠٤٠١٫٤٢٤-----الفترةربح 
٤٥٤٫٧١١-٤٥٤٫٧١١-٤١٤٫٣٢٢٤٠٫٣٨٩---الشاملة األخرى اإلیرادات

٤١٤٫٣٢٢٤٠٫٣٨٩٣٩٤٫٣٨٤٨٤٩٫٠٩٥٧٫٠٤٠٨٥٦٫١٣٥---إجمالي الدخل الشامل للفترة 

)٨٥٢٫٥٠٠(-)٨٥٢٫٥٠٠()٨٥٢٫٥٠٠(-----)١٠(إیضاح ٢٠١٧تعلقة بسنة أرباح متوزیعات 

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



.المرحلية المختصرة الموحدةمن هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءًا١٧إلى١المرفقة من اإليضاحاتتشكل 

٦

ش.م.ع.ق.شركة الكھرباء والماء القطریة 
الموحد المرحليالتدفقات النقدیةبیان 

٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

منتھیة في         لفترة الثالثة أشھر ال
مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاح

األنشطة التشغیلیة
٣١٦٫٠٣٧٤٠١٫٤٢٤للفترةربحال

:للبنود التالیةتعدیالت
٧١٫٧٥٤٩٠٫٨٩٨إستھالك عقارات وآالت ومعدات

)١٣١٫٠٩٢()١٢٠٫٢٣٦(مشاریع مشتركةأرباح فيحصة 
٢٫٦١٩٢٫٩١٦نھایة الخدمة للموظفینآتمكافمخصص
)٣٨٫٠٤٩()٦٤٫٠٦٣(أرباح موزعة من موجودات مالیة متاحة للبیعإیرادات 

)٥(-ربح من بیع عقارات وآالت ومعدات 
١٫٤٩٣١٫٤٩٣غیر ملموسةموجوداتإطفاء 

٤٫٣١٧٥٫٠٦٠مخزون بطيء الحركةمخصص 
٤٢٦٥٠٣دات غیر متداولةإطفاء موجو

)٢٣٫٥٢٢()٣٨٫٤٤٩(فوائدإیرادات 
٦٣٫٦٧٤٤٦٫١٧٤مصاریف فوائد 

٢٣٧٫٥٧٢٣٥٥٫٨٠٠التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العاملاألرباح
تعدیالت رأس المال العامل:

٢٫٨٦٥١١٫٤٤٤مخزون
٧٧١١٥١٫٩٦٨أخرىذمم مدینةوذمم تجاریة مدینة

٣٠٫٧٩٦٢٧٫٩٢٦ذمم تأجیر تمویلي مدینة
)١٠٧٫٤٠٤()٢٩٫٤٥٤(أخرىذمم دائنةوذمم تجاریة دائنة

٢٤٢٫٥٥٠٤٣٩٫٧٣٤یةنشطة التشغیلالتدفقات النقدیة من األ
)٣٫٥٦٨()١٩٧(للموظفینمدفوعةالخدمة النھایة آتمكاف

٢٤٢٫٣٥٣٤٣٦٫١٦٦األنشطة التشغیلیةمن التدفقات النقدیةصافي 

االستثماریةاألنشطة 
)٢٠٫٧٨٩()٢٨٫٢٥٥(٦معداتوآالت شراء عقارات

٥-وآالت ومعداتمتحصالت من استبعاد عقارات
٦٤٫٠٦٣٣٨٫٠٤٩توزیعات أرباح من موجودات مالیة متاحة للبیع

٧٢٫٧٩٢١١٩٫٣٧٣مشاریع مشتركةمنمستلمةتوزیعات أرباح 
)١٢٠٫٦١٥()٥٣٫١٤٨(موجودات مالیة متاحة للبیع شراء
٣٦٫٣٢٢٢٨٫٨٩٩مستلمةفوائد 

١٥٫٢١٠٢٦٦٫٥١٨یوما٩٠ًصافي الحركة في ودائع بأجل استحقاق أصلي أكثر من 

١٠٦٫٩٨٤٣١١٫٤٤٠ألنشطة االستثماریةاالتدفقات النقدیة من صافي 



.المرحلية المختصرة الموحدةمن هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءًا١٧إلى١المرفقة من اإليضاحاتتشكل 

٧

ش.م.ع.ق.لكھرباء والماء القطریة شركة ا
(تابع)-الموحدالمرحليالتدفقات النقدیةبیان 

٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في         
مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطرياتإیضاح

(مراجعة)(مراجعة)
شطة التمویلیةاألن

٤٥٫٤٩٩)٤٨٫٨٠١(صافي الحركة في قروض وتسھیالت تحمل فوائد
)٨٢١٫٩١٩()٨١٩٫٦٣٩(١٠أرباح مدفوعةتوزیعات 

)٤٦٫١٧٤()٦٣٫٦٧٤(فوائد مدفوعة

)٨٢٢٫٥٩٤()٩٣٢٫١١٤(في األنشطة التمویلیةةالمستخدمالتدفقات النقدیةصافي 

)٧٤٫٩٨٨()٥٨٢٫٧٧٧(في حكمھالنقد وما في صصافي النق
١٫٤٣٠٫٣٧٦٥٦٤٫٠٢١ینایر ١فيفي حكمھنقد وما ال

٩٨٤٧٫٥٩٩٤٨٩٫٠٣٣نھایة الفترةفي في حكمھنقد وما 



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

٢٠١٩مارس ٣١تھیة في لفترة الثالثة أشھر المن

٨

نبذة عن المؤسسة١

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

. ١٩٩٨مایو ٣الشمالیة، 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. ووفقا
، تم تغییر الوضع القانوني للشركة إلى "شركة مساھمة عامة قطریة" وذلك بعد أن تم إجراء التعدیالت الضروریة ٢٠١٥لسنة ١١

.٢٠١٧مارس ٦على النظام األساسي للشركة بتاریخ 

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

ه ایلماوإنتاج رباء الكھتطویر وامتالك وتشغیل المحطات لتولیدالرئیسي للمجموعة، والذي لم یتغیر منذ السنة الماضیة، نشاط الیتمثل 
.العامة القطریة للكھرباء والماء ("كھرماء") المملوكة للدولةللمؤسسةوتوریدھاالمحالة

:كالتالي٢٠١٩مارس ٣١في للشركة كما الشركات التابعةإن 

نسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيالتابعةالشركة 

٢٠١٩٢٠١٨
%١٠٠%١٠٠قطرالةالمحیاهتولید الكھرباء وإنتاج الم..م.مشركة رأس لفان للتشغیل ذ

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

:وحصص الملكیة التالیة كما في تاریخ التقریر للفترة الحالیة والسابقةالمشاریع المشتركة الشركةلدى 

نسبة الملكیةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيالشركةاسم
٢٠١٩٢٠١٨

%٥٥%٥٥قطرةه الُمحالایالمتولید الكھرباء وإنتاج ش.م.ق.قطر للطاقة 
%٤٠%٤٠قطرتولید الكھرباء ش.م.ق.شركة مسیعید للطاقة 

%٤٥%٤٥قطرةه الُمحالایالموإنتاج تولید الكھرباءش.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
جتحدید وتقییم وتطبیق فرص إنتا

%٦٠%٦٠قطرالطاقة الشمسیة 
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إعداد البیانات المالیةس اأس٢

لمعیار المحاسبة الدولي ٢٠١٩مارس ٣١تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة للثالثة أشھر المنتھیة في  ً وفقا
). "٣٤"التقاریر المالیة المرحلیة" ("معیار المحاسبة الدولي ٣٤رقم 

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

إن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة في البیانات المالیة السنویة 
. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج الثالثة أشھر ٢٠١٨دیسمبر ٣١مالیة السنویة للمجموعة كما في ولذلك یجب قراءتھا مع البیانات ال

للنتائج المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في ٢٠١٩مارس ٣١المنتھیة في  . ٢٠١٩دیسمبر ٣١لیست بالضرورة مؤشراً

.٢٠١٩أبریل ١٤لموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ تمت الموافقة على إصدار ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة ا

السیاسات المحاسبیة الھامة٣

إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البیانات 
، باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات الجدیدة الساریة المفعول ٢٠١٨سمبر دی٣١المالیة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

. ٢٠١٩ینایر ١اعتبارا من 
في إعداد ھذه المجموعةوتم تطبیقھا من قبل ٢٠١٩إن المعاییر المحاسبیة المعدلة أدناه قد أصبحت ساریة المفعول خالل سنة 

سبما اقتضت الضرورة. وبالرغم من أن ھذه المعاییر لیس لھا أي تأثیر مادي البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة ، ح
على ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة ، إال أنھا قد تتطلب إدراج إفصاحات إضافیة في البیانات المالیة السنویة 

: ٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

عدلة المطبقة من قبل المجموعة المعاییر والتفسیرات الجدیدة والم

خالل الفترة الحالیة طبقت المجموعة المعاییر المعدلة والتحسینات التالیة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي یسري مفعولھا
: ٢٠١٩ینایر ١للفترات السنویة التي تبدأ في 

٢٠١٧-٢٠١٥دورة التحسینات السنویة 

: دمج األعمال٣ریر المالیة لتقاالدولي لمعیار ال

الترتیبات المشتركة-١١لتقاریر المالیة الدولي لمعیار ال

الدخلعلىضرائبال١٢معیار المحاسبة الدولي 

تكالیف االقتراض-٢٣معیار المحاسبة الدولي 

تغییرات أخرى

الدخلعلىضریبةالمعاملة حولعدم الیقین :٢٣تفسیر

: میزات الدفع المسبق مع التعویض السلبي٩لي للتقاریر المالیة تعدیالت على المعیار الدو

: تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا١٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركةالحصص: ٢٨الدولي تعدیالت على معیار المحاسبة
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(تابع)–السیاسات المحاسبیة الھامة٣

(تابع)–المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة 

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

.لم يسري بعددارها وتم إصىآخرتأو تعديالاتر أو تفسيريياأي معباعتماد المجموعة مبكرًا تقم لم 

والذي يتطلب تعديل البيانات المالية السابقة. وفقًا ١٦، للمرة األولى، بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية المجموعة قامت 

، كانت طبيعة وتأثير هذه التغييرات كما هو موضح أدناه:٣٤لمعيار المحاسبة الدولي 

: عقود اإليجار١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

تحديد ما إذا كان ٤:رقم والتفسير، اإليجارعقود :١٧يحل محل معيار المحاسبة الدولي ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

تقييم مادة المعامالت التي تنطوي : ٢٧التفسيرتشغيلية ، واليجار اإلحوافز عقود : ١٥والتفسير ، يتضمن عقد إيجارترتيب ال

طلب من وياإليجارالتحقيق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود يحدد المعيار مبادئ .لقانوني لعقد اإليجارعلى الشكل ا

.المستأجرين حساب جميع عقود اإليجار وفقًا لنموذج واحد للميزانية العمومية

وف س. ١٧الدولي ار المحاسبة مادي عن معيلم تتغير بشكل ١٦إن محاسبة المؤجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

ية باستخدام مبادئ مماثلة كما في معيار أو تمويليةتشغيلإيجاراتتصنيف عقود اإليجار على أنها إما في المؤجرون يستمر 

أي تأثير على عقود اإليجار عندما تكون المجموعة١٦للتقارير المالية يار الدوليلمعل، لم يكن . وبالتالي١٧الدولي المحاسبة

.هي المؤجر

ئي المبدلالعتماد مع تاريخ التطبيق المعدلرجعيالثر األباستخدام طريقة ١٦لتقارير المالية لاعتمدت المجموعة المعيار الدولي 

تطبيق المعيار بأثر رجعي مع تحقيق األثر المتراكم لتطبيق المعيار المعترف به بموجب هذه الطريقة، يتم .٢٠١٩يناير ١في 

اختارت المجموعة استخدام وسيلة االنتقال العملية التي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي المبدئي. التطبيق في تاريخ 

اختارت كما التطبيق المبدئي.في تاريخ ٤التفسير و١٧معيار المحاسبة الدولي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار تطبق 

شهرا أو أقل وال تحتوي ١٢، لها مدة إيجار مدتها البدء، في تاريخ التحقيق لعقود اإليجار التيالمجموعة أيضا استخدام إعفاءات

ات لموجوداألصل األساسي ذو قيمة منخفضة ("ايكون فيهاعلى خيار شراء ("عقود إيجار قصيرة األجل") وعقود اإليجار التي

.منخفضة القيمة")
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بع)(تا–السیاسات المحاسبیة الھامة٣

(تابع)–: عقود اإليجار١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

. ١٦وفيما يلي أثر تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية 

كالتالي: الموحدالمرحلي التأثير على بيان المركز الماليكان 

٢٠١٩يناير ٢٠١٩١مارس ٣١
ألف  قطري

(مراجعة)
ألف  قطري

عة)(مراج
الموجودات 
٢٤,٢٩٧٢٤,٨٤١حقوق انتفاع

المطلوبات
٢٤,٣١١٢٤,٨٤١مطلوبات اإليجار 

كما يلي:٢٠١٩مارس ٣١تظهر مطلوبات اإليجار في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في 

ألف  قطري
(مراجعة)

٢٢,٠٣٢غير متداولة 
٢,٢٩٩متداولة 

٢٤,٣١١

:٢٠١٩مارس ٣١إن التأثير على بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد (زيادة / نقص) للثالثة أشهر المنتهية في 

ألف  قطري
(مراجعة)

٥٤٤استهالك لحقوق االستخدام للموجودات 

٥٤٤مصروف فوائد من مطلوبات إيجار 
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(تابع)–لهامةالسياسات المحاسبية ا٣

(تابع)–: عقود اإليجار١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

١٦طبيعة تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )أ(

، قامت ١٦لدى المجموعة عقود إيجار للموجودات المختلفة لسكن الموظفين. قبل اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 

ل من عقود اإليجار (كمستأجر) في تاريخ إنشائها إما كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. تم المجموعة بتصنيف ك

تصنيف عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي إذا قام بتحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل المؤجر إلى المجموعة 

ار تشغيلي.بشكل جوهري. خالف ذلك، تم تصنيفها على أنها عقود إيج

، طبقت المجموعة نهجا وحيدا للتحقيق والقياس لجميع عقود اإليجار، باستثناء ١٦عند اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 

يوفر المعيار متطلبات انتقال وحوافز عملية محددة ، عقود اإليجار قصيرة األجل واإليجارات للموجودات منخفضة القيمة.

ا من قبل المجموعة.والتي تم تطبيقه

:١٦فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

موجودات حق االستخدام
يتم تقوم المجموعة بتحقيق موجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار (أي ، تاريخ توفر األصل لالستخدام).

قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، مطروحا منها أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة واإلستهالك ، ويتم تعديلها 

تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات اإليجار المعترف بها، والتكاليف إلعادة قياس التزامات اإليجار.

عات اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء، مطروحا منها أي حوافز تأجير األولية المباشرة المتكبدة، ومدفو

ما لم تكن المجموعة على يقين مادي من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم مستلمة.

لعمر اإلنتاجية المقدرة ومدة اإليجار.إستهالك موجودات حق االستخدام المحققة على أساس القسط الثابت على مدى فترة ا

.تخضع موجودات حق االستخدام إلى انخفاض القيمة

مطلوبات اإليجار
في تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين 

ات اإليجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة) مطروحا إجراؤها على مدى عقد اإليجار. تتضمن مدفوع

منها حوافز اإليجار مدينة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب 

ؤكد بشكل معقول أن تمارسه ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار أيضا سعر الممارسة لخيار الشراء الم

المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم تحقيق 

مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي 

بالمدفوعات.يطلب القيام 
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(تابع) –السياسات المحاسبية الهامة٣

(تابع)–: عقود اإليجار١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

(تابع)–مطلوبات اإليجار
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا 

الفائدة المدرج في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسهولة. بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات كان سعر

اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات اإليجار التي تم القيام بها. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية 

تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابت أو تغيير في التقييم لمطلوبات اإليجار إذا كان هناك 

لشراء األصل الهام.

عقود اإليجار قصيرة األجل
ودعقتطبق المجموعة إعفاء تحقيق عقود اإليجار قصيرة االجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالعقارات (أي 

شهرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء). يتم إدراج مدفوعات اإليجار على ١٢دتها التي تبلغ ماإليجار

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

اإليجار.

المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد 

لمعايير والتفسيرات المصدرة ولم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة للمجموعة إن ا

مبينة أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير، إذا كانت ضرورية ، عندما تصبح سارية المفعول. 

تاريخ السريانالمعيار

٢٠٢١يناير ١عقود التأمين:٧لمالية المعيار الدولي للتقارير ا

التقديرات واألحكاماستخدام٤
أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على تطبيق باستخداماإلدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة قامتإعداد عند 

. تاد تختلف القيم الحقيقية عن هذه التقديرق.واإليرادات والمصروفاتالموجودات والمطلوباتالسياسات المحاسبية وقيم 

شكوك للمجموعة حول  سية لل صادر الرئي سبية والم سات المحا سيا ضعت من جانب اإلدارة عند تطبيق ال األحكام الهامة التي و

.٢٠١٧ديسمبر ٣١على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في التقديرات هي نفسها التي تم تطبيقها 
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١٤

(تابع)–التقديرات واألحكاماستخدام٤

األحكام الهامة في تحديد مدة عقد اإليجار للعقود مع خيار التجديد
ــمولة بخيار  تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مش

شمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا لتمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤ سة هذا الخيار، أو أي فترات م صورة معقولة ممار كد ب

من المؤكد أيضًا بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة.

لدى المجموعة الخيار، بموجب بعض عقود اإليجار، في استئجار الموجودات لفترات إضافية تتراوح بين ثالث وخمس سنوات. 

سة خيار التجديد.تطبق المجموعة ه شكل معقول ممار بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، ذه األحكام في تقييم ما إذا كان من المؤكد ب

تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث كبير أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها 

على سبيل المثال، تغيير في استراتيجية العمل).على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (

لومات القطاعيةالمع٥
كل كاملبشالمياه المحالة في دولة قطر. تعتمد عملية تحلية المياه وتقوم المجموعة بتشغيل وحدات متكاملة إلنتاج الكهرباء 

عائدات لالمخاطر والنفس انتخضعوالمحالة متداخلتان المياهوإنتاج الكهرباء توليد على إنتاج الطاقة الكهربائية. إن عمليات 

.تعرض المجموعة قطاع توليد الكهرباء وانتاج المياه المحالة كقطاع تشغيل واحدولذلكمماثلة.

وآالت ومعداتعقارات٦

ستحواذعمليات اال

 قطري ألف٢٨,٢٥٥بتكلفةعلى موجودات٢٠١٩مارس ٣١استحوذت المجموعة خالل الثالثة أشهر المنتهية في 

).٢٠١٨ديسمبر٣١المنتهية في السنة قطري خالل ألف ١١٠,٣١٣(

ستبعادعمليات اال

ألف  قطري، وكان ٤٣٦,٩٢٧، قامت المجموعة باســتبعاد موجودات بقيمة ٢٠١٨ديســمبر ٣١خالل الســنة المنتهية في 

صافي القيمة الدفترية عند االستبعاد ال شيء.

شطب تكلفة فحص للفئة٢٠١٩مارس ٣١الفترة المنتهية في خالل  ألف ٦٨،٩٧٨بمبلغ إجمالي قدره "C" ، قامت المجموعة ب

سنة المنتهية في  شيء (ال ستبعاد ال  صافي القيمة الدفترية عند اال سمبر ٣١ قطري وكان  : تكلفة الموجودات ٢٠١٨دي

االستبعاد ال شيء.)ألف  وكان صافي القيمة الدفترية عند ١٤٤,٨١٨

٢٠١٩مارس ٣١ا في ـري كمـألف  قط٢٤،٢٩٧ة ـدام موجودات بقيمـتشمل العقارات واآلالت والمعدات حق استخ

: ال شيء).٢٠١٨ديسمبر ٣١(
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١٥

مشاریع مشتركةاالستثمارات في ٧

لدى المجموعة االستثمارات التالیة في المشاریع المشتركة:

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر ٣١
٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري

بلد التأسیس
نسبة الملكیة
(مدققة)(مراجعة)للمجموعة

٢٫٧٧٧٫٥٣١٢٫٧٤٢٫٠١٢٪٦٠قطر.ق.ش.مشركة نبراس للطاقة 
١٫١٢٨٫٢٥٨١٫٢٧١٫٣٦٢٪٦٠قطرأم الحول للطاقة ش.م.ق. 

٣٩٩٫٨٤١٣٨١٫٦٧٩٪٥٥قطر.ق.ش.مقطر للطاقة 
١٤٢٫٢٢٣٢٣١٫٧٥٨٪٤٥قطر.ق.ش.مشركة رأس قرطاس للطاقة 

٤٧٫٦٢٧٨٨٫٦١٨٪٤٠قطرش.م.ق.شركة مسیعید للطاقة 
٢٫١٨٧٢٫١٨٧٪٦٠قطر)١سراج للطاقة (

٤٫٤٩٧٫٦٦٧٤٫٧١٧٫٦١٦

:إیضاح
. ٢٠١٩مارس ٣١لتشغيل الفعلي بعد كما في تم إدراج االستثمار في سراج للطاقة بالتكلفة، حيث أن الشركة لم تبدأ ا)١(

إیجارات تمویلیة مدینة٨

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

مالخصمعدل. بنفسھابتشییدھاالمؤسسةقامتالتياإلنتاجمرافقعنالمحاسبةفي،٢٠٠٦ینایر ١أصبح ساري المفعول في 
ً٪٩٫٣٢: ٢٠١٨(سنویا٪٩٫٣٢ھوباستخدامھالتابعةالشركةقامتالذي موعددینةالمالتمویلیةاإلیجاراتتتخطىلم). سنویا

.الفترةنھایةفيقیمتھاتنخفضأواستحقاقھا

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر ٣١
٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة)(مراجعة)

١٫٨٠٩٫٢٢٥١٫٨٦٨٫٤٦٠إیجارات مناالستثمارإجمالي
)٦١٩٫٦١٥()٥٩١٫١٧٦(إیرادات تمویلیة غیر مكتسبة

١٫٢١٨٫٠٤٩١٫٢٤٨٫٨٤٥لیة للحد األدنى لإلیجارات المدینةالقیمة الحا
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١٦

(تابع)–إیجارات تمویلیة مدینة٨

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

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر ٣١
٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة)(مراجعة)

١٣٤٫٦٠٥١٣١٫٢١٩متداولجزء 
١٫٠٨٣٫٤٤٤١٫١١٧٫٦٢٦متداولجزء غیر 

١٫٢١٨٫٠٤٩١٫٢٤٨٫٨٤٥
النقد وما في حكمه ٩

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

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩

(مراجعة) 
٢٠١٨

(مدققة) 
ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٦٩٫٦١٥١٦٦٫٩٩٦حسابات جاریة وعند الطلب –نقد لدى البنوك 
٣٫٣١٠٫٦٩٩٣٫٩٥٠٫٦٤١)١(ودائع ألجل

٣٩٫٦٥٢٣١٦نقد في الصندوق

٣٫٥١٩٫٩٦٦٤٫١١٧٫٩٥٣أرصدة لدى البنوك ونقد
)٢٫٦٨٧٫٥٧٧()٢٫٦٧٢٫٣٦٧()٢(یوًما ٩٠أكثر من أجل استحقاق أصلي ذاتیخصم: ودائع ألجل 

٨٤٧٫٥٩٩١٫٤٣٠٫٣٧٦النقد وما في حكمھ

إيضاحات:

صيرة األجل فترات متفاوتة اعتمادا على المتطلبات النقدية الفورية للمجموعة والفائدة المحققة بالمعدالت )١( يتم إيداع الودائع ق

التجارية.

يوما وتحمل فوائد بأسعار السوق.٩٠ألجل التي تقوم بها المجموعة بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من الودائع )٢(
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١٧

رأس المال١٠
مارس ٣١

٢٠١٩
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

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

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

المعتمدة توزيعات األرباح النقدية )١(

٣١(ألف  قطري ٨٥٢,٥٠٠ قطري للسهم بإجمالي ٧,٧٥أرباح نقدية بواقع ل الفترة أعلنت الشركة عن توزيعخال

).٢٠١٧لسنة ألف  قطري٨٢٥,٥٠٠ قطري للسهم بإجمالي ٧,٧٥: ٢٠١٨مارس 

تقسيم األسهم

 قطري ١، وافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة على أن تكون القيمة االسمية للسهم العادي هي ٢٠١٩مارس ٦في 

سواق المالية.١٠بدالً من  سهم بعد حيث ينتظر موافقة هيئة قطر  قطري، وفقًا لتعليمات هيئة قطر لأل سيم األ لم يتم تطبيق تق

المالية، كما في نهاية فترة التقرير.لألسواق

قروض وتسھیالت تحمل فوائد ١١
مارس ٣١

٢٠١٩
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
١٫١٣٥٫٣٤٨١٫١٣٥٫٣٤٨)١القرض (
١٫٠٩٣٫٥٠٠١٫٠٩٣٫٥٠٠)٢القرض (
٩٩٩٫٧٤٩١٫٠٠٩٫٠٠٨)٣القرض (
٩١٥٫٦٢٣٩١٥٫٦٢٣)٤القرض (
٨٤٦٫٠٢١٨٥٤٫٩٧٣)٥القرض (
٥٣٦٫٧٥٦٥٣٦٫٧٥٦)٦القرض (
٥٠٨٫٣٢٥٥١٣٫٧٠٤)٧القرض (
٣٣١٫٥٧٣٣٣٤٫٦٦٠)٨القرض (
٢٦٧٫٧٩٧٢٦٧٫٧٩٧)٩القرض (
١٨٢٫٢٥٠١٨٢٫٢٥٠)١٠القرض (
٢٤٫٤٢٢-)١١القرض (

٦٫٨١٦٫٩٤٢٦٫٨٦٨٫٠٤١دإجمالي القروض والتسھیالت التي تحمل فوائ
)٥٨٫٢٥٨()٥٥٫٩٦٠(: تكالیف ترتیب التمویل یخصم

٦٫٧٦٠٫٩٨٢٦٫٨٠٩٫٧٨٣
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(تابع)–قروض وتسھیالت تحمل فوائد ١١

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

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر ٣١
٢٠١٨

ألف لایر قطريألف لایر قطري
(مدققة)(مراجعة)

٢٫٤٢٢٫٢٣٠٢٫٤٤٣٫٨٢٠حصة متداولة
٤٫٣٣٨٫٧٥٢٤٫٣٦٥٫٩٦٣حصة غیر متداولة

٦٫٧٦٠٫٩٨٢٦٫٨٠٩٫٧٨٣

عقود مبادلة أسعار الفائدة للتحوط١٢

للتدفقات النقدیةاحتیاطي التحوط)أ(
دیسمبر ٣١مارس ٣١یة في لفترة الثالثة أشھر المنتھ

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة))مراجعة((مراجعة)
)١٫٥٠٧٫٥٨٨()١٫٥٠٧٫٥٨٨()١٫٠٥٣٫٥٨٥(ینایر١في الرصید 

٣٨٢٫٧٠٨٤٢٤٫١٠٤)٢٦٧٫٣٧٤(حصة في إیرادات شاملة أخرى من المشاریع المشتركة
صافي التغیرات في القیمة العادلة من عقود تبادل أسعار 

٣١٫٦١٤٢٩٫٨٩٩)٢١٫٥٥١(الفائدة للتحوط لدى الشركة األم 
)١٫٠٥٣٫٥٨٥()١٫٠٩٣٫٢٦٦()١٫٣٤٢٫٥١٠(دیسمبر ٣١مارس / ٣١الرصید في 

أسعار الفائدة للتحوطتبادلعقود )ب(

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

٢٠١٩
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
الموجودات 

٨٫١٥٧٨٫١٥٧جزء متداول 
٢٢٫٨٠٢٣٧٫٢٣٦جزء غیر متداول 

٣٠٫٩٥٩٤٥٫٣٩٣
المطلوبات 

٤٫٦٤٠٤٫٦٤٠حصة متداولة
٢٣٫٠٨٦١٥٫٩٨٨حصة غیر متداولة

٢٧٫٧٢٦٢٠٫٦٢٨
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١٩

اإلیرادات١٣
مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مراجعة)(مراجعة)
عمالءاإلیرادات من العقود مع ال

٩٧٫٥٦١١١٣٫٧٤٠المحالةالماء مبیعات 
١٥٠٫٢٤٩٢٠٥٫٦٦١الكھرباءمبیعات 

العملیات والصیانة 
٤٦٫٨١٤٤٩٫٢٧٥الماء

٢٠٫٣٦٤٥٢٫٥٦٦الكھرباء
٣١٤٫٩٨٨٤٢١٫٢٤٢إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء 

ب تكالیف االستیعا–إیرادات اإلیجار التمویلي 
١٤٨٫٦٩٢١٤٨٫١٣٢الماء

٤٣٫٢٨٦٥٦٫٨٥٩الكھرباء
٥٠٦٫٩٦٦٦٢٦٫٢٣٣

يتم تحقيق اإليرادات من بيع المياه وبيع الكهرباء في وقت محدد.

ستخدام طريقة المخرجات. طبقت  ضاء الخدمات للعميل با صيانة على مدار الفترة الزمنية عند ر يتم تحقيق إيرادات العمليات وال

صدار فاتورة به، وهذا يتوافق  شأة إ سمح للمجموعة بتحقيق اإليرادات بالمبلغ الذي يحق للمن سيلة العملية التي ت المجموعة الو

ال يوجد التزام أداء غير مستوفاة للفترة المنتهية مباشرة مع القيمة المقدمة للعميل مقابل أداء المؤسسة للعمل المنجز حتى تاريخه.

يتم توليد كامل اإليرادات داخل دولة قطر.: ال شيء).٢٠١٨مارس ٣١(٢٠١٩مارس ٣١في 

على السھمالعائد١٤
مرجح لعدد على المتوسط الللسنةاألمالشركةلمساھميالمنسوب یحتسب الربح األساسي العائد على السھم بتقسیم صافي الربح 

:الفترةالل خاألسھم القائمة 
مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مراجعة)(مراجعة)
٣٠٩٫٠٦٨٣٩٤٫٣٨٤األمالشركةمساھميإلى العائدفترةربح ال

١١٠٫٠٠٠١١٠٫٠٠٠)القائمة خالل الفترة (یعرض عدد األسھم باآلالفالمتوسط المرجح لعدد األسھم 
٢٫٨١٣٫٥٩باللایر القطري)یعرضفف للسھم (العائد األساسي والمخ

المخفف للسھم العائد
.حیث أن الشركة األم لیس لدیھا أسھم مخففة محتملة، فإن العائد المخفف للسھم یعادل العائد األساسي للسھم
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٢٠

االلتزامات والمطلوبات المحتملة١٥
مارس ٣١

٢٠١٩
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
قطريألف لایرألف لایر قطري

(مدققة)(مراجعة)
االلتزامات:)أ(

٣١٫٩٠٠٥٠٫٤٤٩التزامات رأسمالیة 

:مطلوبات محتملة)ب(
٤٥٠٫٢٨٧٤٥٠٫٢٩٩مستندیھضمانات بنكیة وضمانات الشركة واعتمادات 

١٠٠٫١٦٠٩٩٫٥٤٥خطابات ضمان 
٥٥٠٫٤٤٧٥٤٩٫٨٤٤

:(ج) التزامات أخرى
مالیة مشتقة:أدوات

١٫٢٨٨٫٩٧٩١٫٢٩٩٫١٠٧عقود تبادل أسعار فائدة (المبلغ بالقیمة االسمیة)

فصاحات األطراف ذات العالقةإ١٦
والمساھمین الرئیسین وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفین الرئیسین باإلدارة الزمیلةاألطراف ذات العالقة الشركات تمثل

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

كالتالي:الربح أو الخسارة واإلیرادات الشاملة األخرى المرحلي الموحدالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان 

فترة الثالثة أشھر المنتھیة فيمالتطبیعة المعاطبیعة العالقة
مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف لایر قطريألف لایر قطري

(مراجعة)(مراجعة)

٢١٣٫٨٩٨٣١٦٫٠٤١بیع الكھرباءمساھمكھرماء
٢٩٠٫٥٨٧٣٠٧٫٠٤١بیع المیاه المحالة 

٣٢٫٤١٩٣٣٫٦٦١إیرادات إیجار محطة تولید 

٥٣٦٫٩٠٤٦٥٦٫٧٤٣

٢٫٤٨١٢٫٧٩٤بیع المیاه المحالة مساھمقطر للبترول

١٧٠٫٨٦٠١٦٩٫٠٣٥استخدام أو شراء الغاز/تكلفة الغاز المستھلكمساھمقطر للبترول

٣٧٫٤٨٢٢٤٫٣٠٤إیرادات فوائد بنك قطر الوطني 
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٢١

(تابع)–ت األطراف ذات العالقةفصاحاإ١٦
كالتالي: المرحلي الموحد األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي 

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١

طبیعة العالقة
ذمم تجاریة مدینة 

وأخرى

ذمم تجاریة 
دائنة ومصاریف 
مستحقة الدفع 

ذمم تجاریة مدینة 
وأخرى

تجاریة دائنة ذمم
ومصاریف 

مستحقة الدفع 
ألف 

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

٤٠١٫٢٠٧١٧٠-٤١٥٫٦٢٧مساھمكھرماء
-١٥٫٤٣٦-١٦٫١١٧مشروع مشتركش.م.ق.أم الحول للطاقة

-٢٫٠٠٤-٣٫٢٨١مشروع مشتركش.م.ق.للطاقةرطاسشركة راس ق
---١٫٩٨٣مشروع مشتركش.م.ق.نبراس للطاقة 
١٫٥٠٩٨٥٫٨٣٢٩٩٠٩٧٫٧٤٢مساھمقطر للبترول

---٤٦٨مشروع مشتركش.م.ق.شركة مسیعید للطاقة
-٥٫٤٣٩١٫١٣٤-مشروع مشتركش.م.ق.قطر للطاقة

٤٣٨٫٩٨٥٩١٫٢٧١٤٢٠٫٧٧١٩٧٫٩١٢

اإلدارةموظفيمكافأة كبار 

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

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
(مراجعة)(مراجعة)

٢٫٨٢٤٢٫٢٧٩مكافآت اإلدارة 
٢٫٩٣٧٢٫٩٣٨س اإلدارةمجلأعضاء أتعاب 

٥٫٧٦١٥٫٢١٧
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٢٢

القیم العادلة لألدوات المالیة١٧

الجدول القیمة العادلة. ال یتضمنتدرجمستویاتھا في ویوضح الجدول التالي القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، 
وجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة في الحالة التي تكون فیھا القیمة القیمة العادلة للمترتیب معلومات 

الدفتریة مقاربة على نحو معقول للقیمة العادلة.

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

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى )(مراجعة٢٠١٩مارس ٣١في 
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
:بالقیمة العادلةمقاسة موجودات مالیة 

استثمارات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
١٫٥٢٩٫٢٢٦--١٫٥٢٩٫٢٢٦اإلیرادات الشاملة األخرى 

٣٠٫٩٥٩-٣٠٫٩٥٩-مة العادلة الموجبة لعقود تبادل أسعار الفائدة القی

١٫٥٦٠٫١٨٥-١٫٥٢٩٫٢٢٦٣٠٫٩٥٩

:بالقیمة العادلةمالیة مقاسة مطلوبات 
أدوات مالیة مشتقة:

٢٧٫٧٢٦-٢٧٫٧٢٦-القیمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

-٢٧٫٧٢٦-٢٧٫٧٢٦

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

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠١٨دیسمبر ٣١
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
:بالقیمة العادلةمقاسة ة موجودات مالی

استثمارات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
١٫٥٥٨٫٥٥٣--١٫٥٥٨٫٥٥٣اإلیرادات الشاملة األخرى 

القیمة العادلة الموجبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 
٤٥٫٣٩٣-٤٥٫٣٩٣-للتحوط  

١٫٦٠٣٫٩٤٦-١٫٥٥٨٫٥٥٣٤٥٫٣٩٣

:بالقیمة العادلةلیة مقاسة مامطلوبات 

أدوات مالیة مشتقة:
٢٠٫٦٢٨-٢٠٫٦٢٨-القیمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة 

-٢٠٫٦٢٨-٢٠٫٦٢٨

لقیاس ٣و ١مستویات البین، ال توجد أیة تحویالت ٢٠١٨دیسمبر٣١و ٢٠١٩مارس ٣١المنتھیة في الفترة / السنة خالل 
القیمة العادلة.
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٢٣

(تابع)–القیم العادلة لألدوات المالیة١٧

عند قيامها بقياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب، تقوم المجموعة باستخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها ما أمكن 

يب العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أسالذلك. يتم تصنيف القيم العادلة في مختلف المستويات في ترتيب القيمة

التقييم على النحو التالي:

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

لة القيمة العادلة المسجتقنيات أخرى والتي تكون فيها جميع المدخالت التي لها تأثير هام على :٢المستوى ·

للموجودات والمطلوبات، واضحة بصورة مباشرة (أي مثل األسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة 

من األسعار) على جميع بياناتها.

التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات :٣لمستوى ا·

واضحة (مدخالت غير واضحة).سوقية

إذا كان من المحتمل أن يتم تصنيف المدخالت المستخدمة لقياس الموجود أو المطلوب في مستويات مختلفة من ترتيب القيمة 

ستوى للمدخل الهام  ستوى ترتيب القيمة العادلة كأدنى م صنيف قياس القيمة العادلة في مجمله في نفس م العادلة عندها يتم ت

س بأكمله.للقيا

تقنيات التقييم
في سوق نشط بناًء على أسعار السوق المدرجة أو عروض تداولها تم ييلموجودات والمطلوبات المالية التتعتمد القيم العادلة ل

أسعار المتعاملين. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تحدد المجموعة القيم العادلة باستخدام تقنيات التقييم.

ها ماثلة التي لمتقنيات التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع األدوات المالية التتضمن

ن المخاطر الية مخأسعار الفائدة الأسعار ملحوظة بالسوق. إن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في تقنيات التقييم تتضمن 

خرى المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار األسهم والسندات وأسعار صرف العمالت وهوامش االئتمان والعالوات األ

األجنبية والتقلبات والمخاطر. إن الهدف من استخدام تقنيات التقييم هو الوصول إلى القيمة العادلة التي تعكس سعر األداة 

لحر.المالية في تاريخ التقرير والتي يتم تحديدها على أساس سعر السوق ا


