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كلمة سعادة الدكتور  /محمد بن صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة
رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية
بمناسبة عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الكهرباء والماء القطرية
اإلثنين الموافق  26فبراير 2018م
قاعة المجلس  -فندق شيراتون  -الدوحة ،دولـة قطر

املساهمني الكــــرام ،
السادة /ممثيل إدارة مراقبة الرشكات التجارية،
األخوة أعضاء مجلس إدارة رشكة الكهرباء واملاء القطرية،
السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته،،،
باألصالة عــــــن نفيس وباإلنـــابة عن زماليئ أعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملني يف الرشكة ،يرسىن أن أرحب بكم ىف إجتامع الجمعية
العمومية العادية لرشكة لكهرباء واملاء القطرية ،ويرسين أن نلتقى معاً ملناقشة أداء وأنشطة ونتائج أعامل الرشكة عن العام املايل املنتهي يف
 31ديسمرب 2017م.
األخوة املساهمني
عىل الرغم من استمرار التذبذب يف معدالت النمو االقتصادي العاملي ،وما رافقها من تقلبات يف األسواق املالية اإلقليمية والعاملية ،باإلضافة إىل
إستمرار حالة عدم اليقني وزيادة املخاطر الجيو سياسية يف املنطقة العربية ،وتزايد انعكاساتها السلبية عىل املناخ اإلستثامرى ،وعىل الرغم من
الحصار الجائر الذى فرض عىل دولتنا الحبيبة  ،فقد واصلت الرشكة خالل عام 2017م تحقيق إنجازاتها وتنفيذ أهدافها وبرامجها التى تضمنتها
خطتها اإلسرتاتيجية دون أن تؤثر عليها تلك الظروف ،مرتكزة يف ذلك عىل دعم مساهميها ،وقوة ومتانة مركزها املايل ،وأثبتت قدرتها عىل
مواجهة مختلف التحديات ،كام أبدت درجة عالية من املرونة يف التأقلم مع األوضاع اإلقتصادية ومبا يتالءم وظروف املرحلة الراهنة ،وبرهنت
عىل قدرتها عىل توظيف املوارد املتاحة يف سعيها الحثيث لتحسني الكفاءة من أجل الحفاظ عىل حقوق املساهمني وتنميتها وزيادة عوائدهم.
وقد ساعدها يف ذلك ،إعتامد قطاع الكهرباء واملاء بالدولة عىل الغاز الطبيعي يف إنتاج الكهرباء واملاء  ،واملعروف أن دولة قطر من أكرب منتجى
الغاز الطبيعى يف العامل  ،فض ًال عن توافر وتصنيع الكثري من الكيامويات املطلوبة محلياً  ،وبالتايل فإن الحصار مل يؤثر نهائياً عىل قطاع الكهرباء
واملاء ،وتسري مشاريع الرشكة بشكل طبيعي جداً ووفق الجداول املحددة ،كام ساعد إفتتاح ميناء حمد اإلسرتاتيجي ووجود مطار حمد الدويل
يف تيسري عمليات إسترياد املواد الالزمة عن طريق الطائرات أو البواخر ،ومل تتأثر مرشوعاتها بأي شكل من األشكال ،ساهم يف ذلك أيضاً ما
أبدته الرشكات العاملية التي تتعاون معها رشكة الكهرباء واملاء القطرية ،من حرص شديد عىل إستمرار اإلستثامر مع الرشكة يف قطر وخارجها،
و عىل العكس فإن الحصار أسهم يف تعزيز التكاتف والتعاون بني املنتجني واملصنعني واملوردين ،مام رفع مستوى التنسيق و قلل من األثار
السلبية للحصار .
املساهمني الكرام
لقد متكنت رشكة الكهرباء واملاء القطرية بالتعاون مع املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء «كهرماء» ،من العمل عىل تأمني اإلحتياجات
الالزمة ملواكبة النهضة اإلقتصادية والعمرانية املتسارعة التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لسيدي حرضة صاحب السمو أمري
البالد املفدى «حفظه الله» ،وعملت عىل إنجاز كافة مشاريعها مبا يلبي الطلب عىل الكهرباء واملاء يف الدولة  ،كام واصلت الرشكة تجديد
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وإحالل املحطات القدمية مثل محطة رأس أبوفنطاس ،حيث يتم حالياً إيقافها بشكل تدريجي ،والبدء يف برنامج متكامل لبناء محطات جديدة
بعد خروج املحطات القدمية من الخدمة.
أما يف ما يتعلق باملرشوعات املحلية ،فقد تم تنفيذ وإستكامل مرشوع توسعـــة محطـــة تحليـــة مياه ( أ  ) 3مبجمع محطات رأس أبو فنطاس
بتقنية التناضح العكســـي  ،وتم إفتتاحـــه برعايـــة سعادة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتاريخ  18ابريل 2017م  ،بقدرة انتاجية 36
مليون جالون من املياه املحاله يومياً وبتكلفة إجاملية قدرها  1.750مليون ريال قطري.
وفيام يتعلق مبرشوع «أم الحول للطاقة» والذي يعترب من أكرب املشاريع عىل مستوى املنطقة و الذى سوف متثل قدرته اإلنتاجية بعد متام إكتامله
 % 25من إحتياج البالد من الكهرباء واملاء ،فقد تم تنفيذ ما يزيد عىل  % 98منه  ،حيث أكتملت املرحلتني األوىل والثانية «مياه» واملرحلة األوىل
«كهرباء»  ،ويتوقــع أن يكتمل املرشوع بكامـــل طاقتــــه البــــالغـــة  2.520ميجاوات مـــن الكهربـــاء و  136,50مليون جالون من املياه يف
 2يوليو 2018م ،بقيمة أجاملية تفوق  11مليار ريال قطرى.
وىف إطار تحقيق أهداف الخطة اإلسرتاتيجية الوطنية الشاملة (رؤية قطر  )2030بشأن مشاريع الطاقة املتجددة .فقد أكملت الرشكة إجراءات
إنشاء و تأسيس رشكة رساج للطاقة املتخصصة يف إنتاج الطاقة الكهربائية بإستخدام الطاقة الشمسية مبشاركة قطر للبرتول ،وبحصة نسبتها %60
و بنسبة قدرها  %40لقطر للبرتول ،وبرأس مال قدرة  500مليون دوالر أمرييك ،ويتوقع بدء تنفيذ اول مرشوع للرشكة قبل نهاية العام الحاىل و
بدء اإلنتاج يف  30أبريل 2020م بقدرة إنتاجية من الكهرباء تصل حتى  500ميجاوات.
وعم ًال عىل تنمية إستثامرات الرشكة الخارجية ،وإمياناً منها برضورة تعزيز اإلستثامر الخارجي للرشكة ،وخلق إيرادات طويلة املدى من خارج
دولة قطر ،فقد أنشأت الرشكة «نرباس للطاقة» ،وذلك بالتعاون مع جهاز قطر لإلستثامر ،حيث متلك الرشكة ما نسبته  % 60يف حني متتلك قطر
لألستثامر  ، % 40و قد أظهرت الرشكة منذ أنشائها قبل ثالثة اعوام نشاطاً ملحوظاً من خالل مرشوعاتها الخارجية ،حيث اصبحت الرشكة متتلك
ستة مرشوعات يف ثالث دول ،ويعترب رشاء حصة قدرها  % 3٦يف محطة بايتون لتوليد الكهرباء بإندونيسيا من أكرب مشاريع الرشكة خالل عام
2017م ،حيث متكنت الرشكة من جدولة الديون لهذه املحطة ،واعادة متويل ما قيمته  2.75مليار دوالر بأسعار مغرية ،مام يعكس الثقة
العالية يف املرشوع.
إن اإلستثامر من خالل نرباس للطاقة ميثل أهمية كبرية ،ويعد أحد ركائز الدعم املايل لرشكة الكهرباء واملاء القطرية يف املستقبل ،حيث نتوقع
خالل العرش سنوات إىل  15سنة القادمة ،أن ميثل صاىف أرباح إسثامرات نرباس يف املشاريع الخارجية ما يعادل  % 40من أرباح رشكة الكهرباء
واملاء القطرية.
األخوة املساهمني
عىل الرغم من التحديات والظروف املحيطة التي أرشنا إليها سلفاً  ،فقد أضافت الرشكة إىل سجل إنجازاتها عاماً آخر من النتائج املالية الجيدة،
دون أن يكون لتداعيات تلك الظروف تأثري عىل مسريتها بفضل ماتتمتع به من سياسات مالية متوازنة ،وقاعدة رأساملية جيدة ،مستند ًة يف ذلك
عىل خربتها الطويلة وإستخدامها األمثل ملواردها املالية والبرشية ،وإلدارتها للمخاطر ،وإللتزامها الدائم بتطبيق أفضل املامرسات واملعايري املهنية
يف مزاولة أنشطتها التشغيلية و اإلستثامرية.
ويبدو ذلك واضحاً من خالل ماحققته من نتائج مالية لهذا العام ،حيث بلغ إجاميل إيراداتها  3,795مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  3,623مليون
ريال قطري لعام 2016م ،كمـــا حققت صافــــي ربح مبلغ وقـــدره  1,616مليــون ريال قطري مقارنة مببلغ  1.542مليون ريال قطري لعام
 2016بزيادة نسبتها  ، %5كام هو موضح بالتقرير املايل.
وإنطالقاً من إميانها بدورها يف تنمية املجتمع والنهوض به واملحافظة عىل البيئة ساهمت الرشكة مساهمة فعالة مبنظومة املسؤولية اإلجتامعية
للرشكات ،وذلك من خالل دعم املؤمترات والندوات الخاصة بتوعية املجتمع بخطر املخدرات ،وتوعية املجتمع بالوقاية من األمراض ،كام تلتزم
الرشكة بتطبيق أعىل معايري األمن والسالمة املهنية العاملية من أجل توفري بيئة العمل الصحي واملناسبة ملوظفيها ،وال أدل عىل ذلك من إنتفاء
حاالت الوفاة أو اإلصابات الجسيمة خالل العام ،هذا باإلضافة إىل إستخدامها أحدث تقنيات ووسائل اإلنتاج صديقة البيئة املعروفة واملتبعة
عاملياً ،التزاماً منها بالتقيد بأعلــى معايري املحافظــــة عىل البيئة.
وحرصاً منها عىل تشجيع مجاالت البحث العلمى والتدريب ،فقد وقعت رشكة الكهرباء واملاء القطرية مذكرة تفاهم تتعاون مبوجبها مع جامعة
قطر لبناء قاعدة معرفية من أجل تحلية مياه البحر ،ولتطوير قاعدة لشبكة تقنية املياه مثل التناضح العكيس ،كام ستتعاون املؤسستان لبناء
وتطوير القدرات املحلية والقوى العاملة القطرية يف مجال معالجة املياه ،ولتطوير برامج للتدريب وتحويل وتنفيذ تقنية تصفية املياه ،باإلضافة
إىل ترقية وتسهيل البحوث واإلبتكار يف قطاع املياه واألنشطة ذات العالقة.
كام وقعت الرشكة إتفاقية مع رشكة ماروبيني اليابانية ،تتيح مبوجبها رشكة ماروبينى برامج تدريبية للمهندسني القطريني العاملني برشكة الكهرباء
واملاء القطرية ،لتوفري الخربة الالزمة لهم إلدارة وتشغيل وصيانة محطات الطاقة وتحلية املياه ،كام تتيح تبادل الخربات بشأن أحدث ما توصلت
إليه تكنولوجيا إنتاج الطاقة وتحلية املياه يف العامل.
األخوة املساهمني الكرام،
إن ما حققته الرشكة من انجازات خالل عام 2017م واألعوام السابقة مل يكن ليتحقق لوال السياسة الحكيمة لسيدى حرضة صاحب السمو
الشيخ /متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى « حفظه الله ورعاه»  ،ودعم حكومتـه الرشيـدة برئاسة معاىل الشيخ عبدالله بن ناصـر بن
خليفة آل ثاين  ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للقطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره يف دفع عجلة اإلقتصاد الوطني  ،فلهم منا
جزيل الشكر والعرفان ،والشكر موصول لكم أيها األخوة املساهمني الكرام عىل دعمكم وثقتكم مبجلس اإلدارة ،وحرصكم الدائم عىل املشاركة
بآرائكم ومقرتحاتكم البناءة لدعم مسرية الرشكة ،وكذلك أتوجه بالشكر للسادة أعضاء مجلس اإلدارة عىل جهودهم املخلصة يف إدارة الرشكة ،ملا
فيه صالح الرشكة ومساهميها ،كام أتوجه بالتحية إلدارة الرشكة وموظفيها عىل ما يبذلونه من جهد يف سبيل تنفيذ سياسات الرشكة ،وتوجيهات
مجلس اإلدارة من أجل تحقيق األهداف املرجوة.
شركة الكهرباء والماء القطرية
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أهداف
الشركة
رؤيتنا
رؤية شركة الكهرباء والماء القطرية هي أن تكون رائدة شركات
توليد الكهرباء وتحلية المياه في الشرق األوسط

مهمتنا
• • تحفيز موظفينا للعمل بشكل متناغم من أجل تحقيق النمو.
• • التعاون مع شركائنا لضمان النجاح .العمل في بيئة آمنة
ونظيفة.
• • تحقيق الثروة لمساهمينا.

قيمنا
المسئولية االجتماعية
إننا نقدر سالمة وصحة حياة موظفينا ونحترم البيئة المحيطة
بمكان عملياتنا
النزاهــة
إننا مسئولون عن قراراتنا وأفعالنا ونلتزم بتعهداتنا .إننا نتمتع
بالنزاهة واألمانة ونعامل اآلخرين كما نحب أن يعاملنا الناس
االبتكار
إننا نخلق عمليات وحلول إبداعية للدفع بإنتاجيتنا وللوفاء
بمتطلبات عمالئنا
العمل كفريق
إننا نقدر الخبرة والتفكير المتعدد الثقافات لموظفينا

شركة الكهرباء والماء القطرية

13

نبذة عن
شركــة
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شركة الكهرباء والماء القطرية من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة
التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه  ،وهي شركة مساهمة قطرية
عامة تأسست عام 1990م طبقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري  ،بغرض
إمتالك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها.

بلغ رأس مال الرشكة عند التأسيس مليار ريال قطري موزع عىل مائة مليون سهم بقيمة  10رياالت للسهم  ،وبناء
عىل قرار الجمعية العامة غري العادية بتاريخ  25فرباير 2014م بتوزيع عرشة ماليني سهم مجاين عىل املساهمني بواقع
سهم واحد لكل عرشة أسهم  ،فقد تم تعديل رأس مال الرشكة ليصبح مليار ومائة مليون ريال قطري مدفوع بالكامل
موزع عىل مائة وعرشة مليون سهم  ،حيث متتلك حكومة دولة قطر واملؤسسات التابعة لها ما يقارب  %60مـن رأس
املال و ميلك باقي املساهمني من الرشكات واألفراد حوايل ، %40ويتوىل إدارة الرشكة مجلس إدارة مكون مـن أحـد
عشـر عضـوا ً برئاسـة سعـادة الدكتور /محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة .
وتُع ّد رشكـــة الكهربـاء واملاء القطرية من أكرب الرشكات يف مجال انتاج الطاقة وتحلية املياه مبنطقة شامل إفريقيا
والرشق األوسط  ،فهي املز ّود الرئييس للكهرباء واملياه املحالة يف قطر ،وقد شهدت الرشكة منوا ً ملحوظاً خالل
العقد املايض متاشياً مع النمو املضطرد لإلقتصاد القطري وزيادة عددالسكان والزيادة املقابلة لذلك يف الطلب عىل
الكهرباءواملاء حيث تبلغ القدرة املتاحة من الرشكة ورشكات املشاريع املشرتكة ما يزيد عن  ١١,٠٨٧ميجاواط من
الكهرباء  ،و اكرث من  ٥٣٦.٥مليون جالون من املياه املحالة يومياً ( متضمن ًة املشاريع تحت اإلنشاء ) .
وتجدر اإلشارة إىل أن الرشكة قد فازت بجائزيت أفضل رشكة عربية يف قطاع الطاقة لعام  2017وكذلك أفضل فريق
إداري عريب يف قطاع الطاقة  2017ضمن جوائز” أفضل العرب “التي أقيمت يف نسختها الثانية مبدينة مراكش يف
اململكة املغربية وذلك تقديرا الدائها ومتيزها املهني يف مجال إنتاج الكهرباء وتحلية املياه.

مشروعات الشركة :
متتلك الرشكة وتدير عدد من املنشآت الرئيسية إلنتاج الكهرباء وتحلية املياه وهي :
محطة رأس أبوفنطاس (أ):

بقـــدرة إنتاجيــــة  497ميجاواط مــــن الكهربــــاء و  55مليون جالون من املياه يومياً.
محطة رأس أبوفنطاس (أ:)1

بقدرة انتاجية  45مليون جالون من املياه يومياً
محطة رأس أبو فنطاس (أ:)2

بقدرة إنتاجية  36مليون جالون من املياه يومياً

محطة رأس أبو فنطاس (أ:)3

بقدرة إنتاجية  36مليون جالون من املياه يومياً

محطة رأس أبوفنطاس (ب):

بقــــدرة إنتاجيــــــة  609ميجـــــــاواط من الكهربــــــاء و  33مليون جالون من املياه يومياً

محطة راس أبو فنطاس (ب:) 1

بقدرة انتاجية  376,5ميجاواط من الكهرباء

محطة رأس أبوفنطاس (ب:)2

بقدرة انتاجية  567ميجاواط من الكهرباء و 30مليون جالون من املياه
كذلك متتلك الرشكة وتدير محطة تحلية دخان بقدرة  2مليون جالون من املياه يومياً
كام متتـــلك الرشكة عددا ً من الحصص يف رشكات توليد الكهرباءوتحلية املياه املحلية عىل النحو التايل :
.1

 %80من رشكة رأس لفان للكهرباء املحدودة بقدرة إنتاجية  756ميجاواط من الكهرباء و  40مليون جالون من
املياه يومياً إضافة إىل إمتالكها لرشكة إيه إي إس رأس لفان للتشغيل بالكامل.

.2

 %55من رشكة قطر للطاقة بقدرة إنتاجية  1025ميجاواط من الكهرباء و 60مليون جالون من املياه يومياً.
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.3

 %40من رشكة مسيعيد للطاقة بقدرة  2007ميجاواط من الكهرباء.

.4

%45من رشكة رأس قرطاس للطاقة وهو أكرب املرشوعات باملنطقة بقدرة إنتاجية  2730ميجاواط من الكهرباء و 63مليون جالون من املياه.

.5

 %60من أسهم رشكة نرباس للطاقة

.6

 %60من رشكة أم الحول للطاقة (تحت اإلنشاء) بقدرة إنتاجية  2.520ميجاوات من الكهرباء و  136,50مليون جالون من املياه

.7

 %60من رشكة رساج للطاقة إلنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل ايل  ٥٠٠ميجاوات من الكهرباء بحلول عام ٢٠٢٠

إستثمارات الشركة وخططها المستقبلية:
تركزت استثامرات رشكة الكهرباء واملاء داخل قطريف العام املايل  2017م يف مرشوعني هامني هام مرشوع أم الحول لتوليد الكهرباء وتحلية املياه بقدرة
إجاملية  ٢٥٢٠ميجاوات من الكهرباء و ١٣٦,٥٠مليون جالون من املياه املحالة يومياً والذى أوشك عىل اإلنتهاء ،ومرشوع رشكة رساج للطاقة إلنتاج
الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل ايل  ٥٠٠ميجاوات من الكهرباء مبشاركة قطر للبرتول ،وقد تم استكامل إجراءات التأسيس
يف ابريل 2017م  ،كام أن لدى الرشكة استثامرات أخرى خارج قطر عرب رشكة نرباس للطاقة والتي تم تأسيسها برأس مال وقدره مليار دوالر أمرييك
مبشاركة كل من رشكة الكهرباء واملاء القطرية ( )%60و قطر القابضة ( )%40بغرض اإلستثامر عاملياً يف املشاريع الجديدة أو القامئة واألعامل املتعلقة
بهذا القطاع األمر الذي سيعزز وجود رشكة الكهرباء واملاء القطرية عاملياً يف ضوء دعم قطر القابضة وقطر للبرتول للتوسع يف قطاع توليد الطاقة عىل
مستوى العامل بإعتباره أحد القطاعات املهمة لدعم التطور اإلقتصادى للبالد من خالل تحقيق أرباح مادية جيدة  ،وكانت بداية استثامراتها امتالك %35
من أسهم رشكة شمس معان للطاقة يف اململكة األردنية الهاشمية عام 2014م  ،كام أنها قد استكملت ىف عام 2016م اإلستحواذ عىل حصــة قدرهــــا
 %35.51من أسهم رشكة  .IPM Indonesia B.Vو  %35من أسهم رشكة  IPM Asia PTE LTDمبرشوع محطة بايتون للطاقة بأندونيسيا بطاقة
إنتاجية  2045ميجاوات وبتكلفة قدرها  1.257مليون دوالر أمرييك .

مميزات وعوامل محفزة وجاذبة :
تتميّز الرشكة باستقرار سوق الرشاء وإنخفاض املخاطر لديها داخل قطاع البنية التحتية واملرافق يف قطر  ،كام تتمتع أسهم الرشكة بالثبات مع امكانية
إرتفاع قيمتها السوقية  ،خاصة بعد التطور امللحوظ يف اإلقتصاد املحيل وانجاز املشاريع خارج قطر  ،وباإلضافة إىل عائد التوزيعات املتنامي كأحد
العوامل اإليجابية التي تتميز بها الرشكة  ،فإنها متلك عدة عوامل ومميزات محفزة وجاذبة أهمها :

•

توفر رشكة الكهرباء واملاء القطرية تدفق مضمون من اإليرادات  ،خاصة يف ظل إتفاقيات رشاء الكهرباء واملياه مع املؤسسة العامة القطرية
للكهرباء واملاء  -كهرماء

•

تحتفظ الرشكة بعقود طويلة األمد إلمداد جميع املحطات بالوقود موقعة مع قطر للبرتول مام يضمن استقرار التكلفة الكرب عنرص متغري يف تكلفة
التشغيل مام يضمن استقرار تكلفة االنتاج  ،كام ان قطر للبرتول تعترب مصدر رئيىس ومعتمد عامليا إلمداد الكثري من دول العامل بالغاز الطبيعى
مم يضمن للرشكة إعتامدية عالية جدا ً إلمداد الغاز ملحطات التوليد والتحلية وبكفاءة حرارية عالية
سوا ًء بحالته الغازية أو عىل شكل غاز مسال َّ
مطابقة للمواصفات البيئية العاملية.

•

خربة رشكة الكهرباء واملاء القطرية الطويلة والتي تراكمت منذ تأسيسها عام 1990م املاضية وسمعتها املعروفة ،فانها تتمتع بفرص توسع متاحة
خارج قطر  ،مبنطقة شامل أفريقيا والرشق األوسط وكذلك اسواق رشق اسيا  ،والتي قد ترفع من تقييم الرشكة يف حالة تنفيذ مرشوعات ناجحة
بهذه األسواق.

ومن العوامل الجاذبة أن سياسة الرشكة يف توزيع االرباح متدرجة تصاعدياً سنويا وتتامىش مع االرباح املحققة وضمن خطة طويلة املدى متتد لعرش
سنوات يتم تحديثها كل فرتة.

السياسة المالية :
تتبنى الرشكة سياسة طويلة األجل لرفع إيرادات التشغيل ظهر أثرها من خالل ما حققته من نتائج يرجع الفضل األكرب فيها إىل كفاءة التشغيل
و التحكم األمثل يف تكاليف اإلنتاج حيث أستطاعت تحقيق زيادة مضطردة يف نتائجها املالية عىل مدى سنوات تشغيلها مكنتها من توزيع أرباح
للمساهمني بشكل متصاعد سنوياً األمر الذي أنعكس أثره إيجاباً عىل سعر أسهمها بالسوق املحلية ومكنها من املحافظة عىل إستقراره وعدم تأثره
بتقلبات األسعار  ،كام أنها اعتمدت سياسة متوازنة يف توزيع تلك األرباح ملقابلة إلتزاماتها املالية ولتمكينها من متويل مرشوعاتها الجديدة.
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المسئولية االجتماعية :
رشكة الكهرءاء واملاء القطرية لديها وعي كامل مبسئوليتها تجاه املجتمع واملواطن يف دولة قطر  ،وتؤمن بأن هناك أرتباط قوى بني أعامل الرشكة الناجحة
ومسئوليتها تجاه املجتمع  ،وقد واصلت إدارة الرشكة القيام باملسؤوليات املجتمعية  ،حيث وقعت الرشكة إتفاقيــة مع وزارة الداخلية كداعم وراعي
رئييس ملرشوع مكافحة املخدرات  ،وملدة خمس سنوات إعتبارا ً من عام  2013و بدعم يبلغ  5مليون ريال قطري  ،كام تقوم الرشكة بتقديم الدعم والتربع
لعدد من املراكز واملؤسسات الصحية والتعليمية والثقافية والفنية واالجتامعية واإلنسانية والرياضية والبيئية ،باإلضافة إىل رعاية ودعم بعض املؤمترات
مؤسسات املجتمع املدين مبختلف أنشطتها وغاياتها.
والندوات العلمية والفكرية التي تستهدف خدمة وتطوير ّ

التصنيف اإلئتماني للشركة:
جاء تقييم وكالة موديز العاملية فيام يتعلق بتصنيف الرشكة اإلئتامين السنوى لعام ٢٠١٧م عند مستوى A1و هو نفس تقييم العام املايض.

خـــــــــاتمـــــة :
إن إنتاج الكهرباء واملاء يعد من أهم عنارص دعم وتطوير اإلقتصاد الوطني  ،وتلتزم الرشكة بالعمل عىل تطوير انشطتها ومرشوعاتها طبقاً ألعىل املعايري
واملامرسات الدولية ،واإلستمرار باإللتزام مببادئ اإلفصاح والشفافية تجاه الجمهور واملساهمني ،وتحقيق أعىل معدالت الربح ملساهميها وقد حققت
الرشكة مستويات عالية يف األداء ساعدت عىل إستمرار مساهمتها لدورها يف دعم النهضة الشاملة يف البالد بشكل فعال  ،األمر الذي إنعكس إيجاباً عىل
نتائج إيراداتها وأرباحها املوزعة.
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تقريــر مجـــلس اإلدارة
عن نشاط شركة الكهرباء والماء القطرية
عن العام المالي المنتهي في 2017 /12/31
يسر مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية أن يقدم
للمساهمين الكرام تقريره السنـــوي عـــن نشاط الشركـــة ونتائجها
الماليـــة عـــن العام المالــي المنتهــــي في  31ديسمبر 2017م والمعد
وفقًا لمتطلبات نظام الحوكمة وقواعد التسجيل واإلدراج وأحكام
النظام األساسي للشركة مصحوبًا بالقوائم المالية المدققة
واإليضاحات ومتضمنًا تقرير الحوكمة عن نفس العام
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متكنت رشكة الكهرباء واملاء القطرية عىل مدى  27عاماً املاضية من إنجاز كافة مشاريعها مبا يلبي الطلب املتزايد عىل الكهرباء واملاء يف الدولة،
و استطاعت الرشكة بالتعاون مع املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء «كهرماء» من العمل عىل تأمني اإلحتياجات املتزايدة ملواكبة النهضة
اإلقتصادية والعمرانية غري املسبوقة التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحرضة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد الثاىن  -أمري البالد
املفدى.
وتقدم الرشكة تقريـــرها اإلحصايئ التالــــي لنتائـــج أعمــــال العــــام املايل املنتهـــي يف  31ديسمرب 2017م لتوثيق أنشطتها وإنجازاتها هي
والرشكات التابعة والزميلة وإظهار رؤيتها املستقبلية لتأمني إستدامة اإلمداد بالطاقة الكهربائية واملياه لجميع مرافق الدولة العامة والخاصة.

أو ً
ال  :النتائج الماليــــــــــة :
بلغت إيرادات التشغيل لعام 2017م مبلغ  3.071مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  3.103مليون ريال قطري لعام 2016م بإنخفاض بلغت نسبته
 ،%1كام بلغت اإليرادات من الرشكات املشرتكة  567مليــون ريال قطري مقارنة مببلغ 372مليون ريال قطري لعام 2016م بزيادة بلغت نسبتها
 ،%52كذلك بلغت إيرادات اإلستثامر واإليرادات األخرى 157مليون ريال قطري مقارنة مببلغ 148مليون ريال قطري لعام 2016م ،وبذلك فقد بلغ
إجاميل اإليـــرادات لعام 2017م مبلغ  3.795مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  3.623مليون ريال قطري لعام 2016م.
وقد بلغت املرصوفات التشغيلية لعام 2017م مبلغ وقدره  1.755مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  1.701مليون ريال قطري عن عام 2016م
بزيادة بلغت نسبتها  ، %3يف حني بلغت املرصوفات العمومية واإلدارية 220مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  201مليون ريال قطري يف عام 2016م
بزيادة نسبتها  %9كام بلغت املرصوفات التمويلية 180مليون ريال قطري مقارنة مببلغ 148مليون ريال قطري عن عام 2016م بزيادة نسبتها .%22
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وبنا ًء عىل ما تقدم فقد بلغ صايف أرباح رشكة الكهرباء واملاء القطرية لعام 2017م مبلغ وقدره  1.616مليون ريال قطري مقارنة مببلغ 1.542
مليون ريال قطري لعام 2016م بزيادة نسبتها .%5
(وميكن للمساهمني الكرام اإلطالع عىل البيانات املالية مفصلة بالتقرير املايل املعتمد من مجلس اإلدارة واملدقق الخارجي للرشكة).
وإستنادا إىل نتائج أعامل الرشكة ومعدالت األداء التي تحققت والتي أوضحتها مؤرشات امليزانية والحسابات الختامية عىل النحو املتقدم وإىل
النتائج املالية التي أمثرت عن تحقيق أرباح جيدة مع نهاية عام 2017م.
فإن مجلس اإلدارة يوىص بعرض توصية عىل الجمعيـــــة العامة للرشكة برصف أرباحاً نقديـــة للمساهمني عن العام املايل 2017م بنسبة 77.5
 %من القيمة اإلسمية لكل سهم.

ثانيـ ًا :مشاريع الشركة وخططها المستقبلية:
تركز نشاط الرشكة خالل عام 2017م عىل متابعة تطوير مرشوعاتها القامئة وتنفيذ املرشوعات الجديدة بإستخدام أحدث التقنيات العاملية ،
كتقنية التناضح العكيس  ،وإستغالل الطاقة النظيفة واملتجددة كالطاقة الشمسية ،لإلرتقاء بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية املياه يف الدولة،
وجعله أكرث مالمئه للبيئة  ،من خالل اإلستثامر يف محطات ذات كفاءة عالية وبتقنيـــات عاليــــة وإنبعاثات متدنيــة  ،وفقاً ألعىل املعايري البيئية
املحلية و العاملية ،إدراكاً من الرشكة بأهمية املحافظة عىل البيئة وخفض إنبعاث الغازات املسببة لإلحتباس الحراري .
كام وضعت الرشكة مؤخرا ً برنامجاً متكامالً لإلحالل والتجديد لبناء محطات جديدة وخروج املحطات القدمية جدا ً من الخدمة ،مثل محطة رأس
أبوفنطاس ( أ ) حيث يتم حالياً إيقافها بشكل تدريجي.
ويظهر البيان التايل مشاريع الرشكة وخططها املستقبلية عىل الصعيدين املحيل والدويل كام ييل:

المشاريع الحالية :
مشروع توسعة رأس أبو فنطاس ( أ : ) 3

تم إستكامل املرشوع بالكامل مبجمع محطات رأس أبو فنطاس بتقنية التناضح العكيس يف  16فرباير 2017م بقدرة إنتاجية  36مليون جالون من
املياه يومياً  ،وبتكلفة إجامليــــة  1.750مليون ريال قطري بتمويل من البنــــوك املحليـــة  ،وتم إفتتاحة برعاية سعادة رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية بتاريخ  18ابريل  2017م.
و يعد مرشوع محطة رأس أبوفنطاس (أ )3-واحدا ً من املشاريع الحيوية بالدولة  ،حيث يعد إنتاج قطر من املياه عن طريق هذه التقنية هو
األكرب يف املنطقة  ،وقد قامت بتنفيذه ثالث رشكات عاملية  ،هي رشكة ميتسوبييش اليابانية ورشكة اكسيونا اإلسبانية ورشكة يت .يت  .يس  .ال
التايلندية.
إنشاء محطة كهرباء وماء بالمنطقة اإلقتصادية ( أم الحول للطاقة ) :

تم إنجاز  %98من مرشوع محطة أم الحول لتوليد الكهرباء وتحلية املياه ،حيث أكتملت املرحلتني األوىل و الثانية (مياه) بقدرة إنتاجيــــة 60
مليـــون جالون يومياً  ،كام أكتملت املرحـــلــــة األوىل (كهرباء) بقدرة إنتاجية  1600ميجاوات ،يف حني يتوقع إكتامل املرشوع بالكامل يف شهر
يوليو 2018م بقدرة إنتاجية  2520ميجاوات من الكهرباء و  136,٥٠مليون جالون من املياه املحالة يومياً  ،وبتكلفة إجاملية تناهز  11مليار
ريال قطري.
وتعد محطة أم الحول واحدة من كربى محطات توليد الكهرباء وتحلية املياه باملنطقة ،و متتلك رشكة الكهرباء واملاء القطرية  %60منها ومتتلك
كل من قطر للبرتول ومؤسسة قطر  %5لكل منها ،يف حني ميتلك تحالف ميتسوبيىش و تيبكو نسبة  %30املتبقية  ،وسوف يؤمن هذا املرشوع %25
من احتياجات الدولة من الكهرباء و %30من إحتياجاتها من املياه عند متام إكتامله .

المشاريع المستقبلية :
المشاريع المحلية :
مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بإستخدام الطاقة الشمسية:
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تـــم توقيــــع إتفاقيــــة املساهميــــن مــــــــع قطــــر للبتــــرول فـــي  29نوفمرب  2016م إلنشاء رشكة «رساج» للطاقة الشمسية والتي
متتلك الرشكة فيها نسبة  ،%60وأستكملت إجراءات تأسيس الرشكة يف  25ابريل  2017م.
كام تـــم تخصيص أرض املشـــروع من وزارة البلدية والبيئة يف  30أغسطس  2017م مبنطقة الخرسعة ،وجارى تنفيذ إجراءات تسجيلها مع
املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء.
وسوف يتم توقيع إتفاقية املبادئ مع املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء وإتفاقية رشاء الطاقة و إتفاقيات تنفيذ املرشوع واإلتفاقيات
األخـــرى خالل عام 2018م.
ويتوقع إنتهاء املشـــروع عىل مرحلتني خالل عام  2020م بقدرة إنتاجية  500ميجاوات.
ويعترب مرشوع الطاقة الشمسية من املشاريع اإلسرتاتيجية الهامة بالدولة  ،حيث يضيف قيمة إقتصادية بتوفري تنويع ملصادر الطاقة وتقليل
اإلنبعاثات الكربونية.
تمديد العمل بإتفاقية تشغيل محطة رأس أبوفنطاس (أ):

نظرا ً إىل أن إتفاقية تشغيل محطة رأس أبو فنطاس (أ) وبيع إنتاجها للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء قد أنتهت يف  31ديسمرب 2017م،
وعليه فأن الرشكة تسعى حالياً اىل اإلستفادة من هذه املحطة إما من خالل محاولة متديد أإلتفاقية أو بيعها.
تمديد العمل بإتفاقية تشغيل محطة رأس أبوفنطاس (ب)

نظـــرا ً إلنتهــــاء العمـــل بإتفاقيـــة شـــراء إنتــاج محطة رأس أبو فنطاس (ب) املوقعة مع املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء يف 10
أكتوبر 2017م ،فقد أقرتحت الرشكة أن يتم متديد العمل باإلتفاقية ملـــدة  12عاماً حتـــى نهاية عام 2029م ،إال أن املؤسسة العامة القطرية
للكهرباء واملاء أقرتحت متديد العمل باإلتفاقية ملدة ( )8أشهر فقـــــــط تنتهي يف  30يونيو 2018م بنفس الرشوط واألحكام مع تعديل يف تعرفة
الرشاء ،وال تزال املفاوضات جارية مع املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء للتوصل إلتفاق نهايئ يف هذا الشأن.
مشروع برجي لوسيل :

يتمثل هذا املرشوع ببناء برج إداري عىل قطعة األرض اململوكة للرشكة مبنطقة لوسيل والتي تبلغ مساحتها  25,000مرت مربع  ،إلستغالل جزء منه
كمقر للرشكة ويستغل الباقي بشكل إستثامري ،وقد أكتمل التصميم األويل للمبنى يف  28فرباير 2017م  ،كام أكتمل التصميم التخطيطي والتصميم
املطور يف يوليو 2017م  ،وتم تأهيل الرشكات املتخصصة لألعامل التمهيدية يف أغسطس 2017م والتي من املتوقع أن تنتهى يف أغسطس 2018م
 ،ويتوقع إكتامل املرشوع يف  30يناير 2020م.
وتم تعيني رشكة ( )Colliers Internationalكإستشاري متخصص يف تقسيامت موقع محالت التجزئة و محالت املأكوالت واملرشوبات باملبنى
بغرض إضفاء قيمة تجارية لها ،مبوجب عقد بلغت قيمته  287.000ريال قطري .

المشاريع العالمية :
تعترب الرشكة إستثامرتها الخارجية عنرصا ً مهامً جدا ً مستقبالً حيث أن اإلستثامر الخارجي سوف ميثل املردود األكرب ألرباح الرشكة وذلك عرب
املشاريع الخارجية التي تشارك فيها الرشكة من خالل رشكة نرباس للطاقة التي متتلك الرشكة  %60من أسهمها ،وتتمثل يف املشاريع التالية :
مشروع شراء أسهم بمحطة رادس  2بالجمهورية التونسية:

الهدف من املرشوع هو رشاء  %60من أسهم محطة قرطاج للطاقة يف رادس (تونس) بقدرة إنتاجية  471ميجاوات ،وقد تم التوقيع عىل موافقة
الرشكاء و قرار مجلس اإلدارة يف رشكة تابكو بالتنازل عن األسهم لصالح رشكة نرباس.
وصدرت موافقة مجلس إدارة رشكة نرباس عىل رشاء أسهم قرطاج للطاقة مببلغ وقدره  10مليون دوالر أمرييك وتقوم نرباس للطاقة حالياً بالتفاوض
مع املصفي القانوين لرشكة  BTUحول السعر وإجراءات إمتام عملية الرشاء.
مشروع  IPPللطاقة الشمسية باألردن :

يهدف املرشوع إىل إنشاء محطة توليد كهرباء باألردن تعمل بالطاقة الشمسية تبلغ قدرتها اإلنتاجية  40ميجاوات ،حيث تبلغ حصة نرباس يف
املرشوع  ، %24وقد تم توقيع إتفاقية رشاء الكهرباء بني وزارة الطاقة والرثوة املعدنية األردنية وتحالف نرباس للطاقة يف شهر أبريل 2017م .كام
شركة الكهرباء والماء القطرية
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ت َّم توقيع إتفاقية املساهمني وعقد الرشاكة وعقد اإلنشاء مع املقاول الرئييس خالل شهر نوفمرب  2017م وجاري التفاوض عىل عقود التمويل مع
البنوك املمولة للمرشوع  ،ويتوقع بدء التشغيل التجاري للمرشوع يف يونيو 2019م.
عمن ،ومحطة  IPP4املناخر ،ومحطة شمس
وتأيت أهمية هذا املرشوع كونه رابع مرشوع لنرباس للطاقة يف اململكة األردنية بعد محطة رشق َّ
معان لتوليد الكهرباء ،وهو الثاين لها الذي يعمل بواسطة الطاقة الشمسية ،مام يؤكد عىل أهمية مشاريع الطاقة النظيفة لدى الرشكة والتزامها
بتعزيز إستثامراتها يف هذا القطاع.
إعادة تمويل مشروع محطة بايتون للطاقة بأندونيسيا:

متكنت رشكة نرباس للطاقة ورشكائها من خالل رشكة مينيجيسا كابيتال يب.يف ( - ).Minejesa Capital B.Vوالتي متتلك رشكة نرباس للطاقة حوايل
 %35.5منها -يف شهر أغسطس  2017م من تحقيق إغالق مايل ناجح تقدر قيمته  2.75مليار دوالر أمرييك لعملية إعادة متويل متعددة املصادر
بضامن املرشوع ،وت َّم إدراج السندات يف بورصة سنغافورة.
وقد ت َّم إستثامر التمويل يف رشكة يب يت بايتون للطاقة ( رشكة أندونيسية لتوليد الكهرباء  ،متتلك نرباس للطاقة بشكل غري مبارش  %35.5منها )،
والتي بدورها قامت بإستخدامه لتسديد قروض البنوك املمولة للمرشوع  ،وقروض املساهمني الثانوية  ،وغريها من األمور املتعلقة بالرشكة  ،ولقد
قامت رشكة يب يت بايتون بإعطاء ضامن غري مرشوط لقرض حزمة التمويل.
ومثلت هذه الصفقة الرائدة أول سندات ديون املشاريع اإلئتامنية اآلسيوية املدرجة يف أسواق رأس املال الدولية منذ ما يقارب من عرشة أعوام،
كام تعد أبرز صفقة مميزة أبرمت بأسعار تنافسية كأحد أكرب املعامالت يف اآلونة األخرية يف مجال السندات الخاصة باملشاريع  ،وكنتيجة لعملية
إعادة التمويل تسرتد رشكة نرباس مبلغ  600مليون دوالر .
مشروع ميدان للطاقة الكهربائية بأندونيسيا :

يهدف املرشوع إىل بناء وحدات عامئة لتخزين وإعادة تجهيز الغاز الطبيعي ملحق بها محطة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ  800ميجاوات،
حيث ت َّم عمل دراسة جدوى للمرشوع وتسليمها لرشكة الكهرباء الوطنية األندونيسية والتي ستكون الجهة املسؤلة عن رشاء انتاج املحطة من
الكهرباء.
وقد قامت نرباس للطاقة بتوقيع إتفاق إطاري للمرشوع مع كل من  PLNو  ،PJBكام ت َّم إرسال دعوات للمقاولني املؤهلني لتقديم عروضهم
لتنفيذ املرشوع  ،ومن املتوقع إستالم العروض من األطراف املهتمة أوائل عام 2018م  ،و يتوقع بدء التشغيل التجاري للمرشوع أواخر عام 2020م.

ثالث ًا :اإللتزام بنظام الحوكمة :
تلتزم الرشكة بتطبيق إجراءات الحوكمة الواردة بأحكام نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية  ،كام يقوم مجلس اإلدارة مبراجعة
مامرسات الحوكمة والعمل عىل تطويرها مبا يتناسب مع اإلحتياجات املتغرية .وسوف تتخذ الرشكة إجراءات تعديل نظامها األسايس وتوفيق
أوضاعها مبا يتوافق مع نظام الحوكمة الجديد الصادر مبوجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )5لسنة 2016م ويف غضون املهلة املحددة.
وقد سبق للرشكة تعديل نظامها األسايس مبوجب قرار الجمعية العامة غري العادية التي عقدت بتاريخ  6مارس 2017م واعتمدته من الجهات
املعنية يف  12يوليو 2017م  ،ليتامىش مع أحكام قانون الرشكات التجارية رقم  11لسنة 2015م.
كذلك تم اإلفصاح والنرش لكافة التقارير واملتطلبات املنصوص عليها بالنظام األسايس للرشكة ونظام الحوكمة الصادر عن الهيئة وقانون الرشكات
التجارية وفقاً لإلجراءات واملواعيد املقررة.
ومرفق بالتقرير السنوي تقرير الحوكمة عن عام 2017م للتصديق عليه من الجمعية العامة للرشكة.

رابع ًا :مسؤولية الشركة اإلجتماعية :
تحرص الرشكة عىل أداء دورها يف تنمية املجتمع والنهوض به واملحافظة عىل البيئة  ،من خالل مشاركتها الجادة والفعالة مبنظومة املسؤولية
اإلجتامعية للرشكات من منطلق التزامها باملسؤولية الوطنية  ،حيث توجه نسبة ثابتة ( %2.5مبوجب القانون) من صايف أرباحها السنوية لدعم
األنشطة التي تسهم يف تطوير املجتمع املدين  ،كام تقوم من جهــــة أخــــرى بتقديــــم املساهامت للربامج اإلجتامعية واملؤمترات والندوات
العلمية والثقافية واإلقتصادية واألنشطة الرياضية املختلفة  ،و قد بلغت جملة مساهامتها  2,549,462ريال قطري خالل عام 2017م ،وميكن
متابعة تلك املساهامت من خالل التقرير املايل للرشكة.
كذلك تلتزم الرشكة مبعايري السالمة املهنية وتوفري بيئة العمل الصحية واملناسبة ملوظفيها  ،لتمكينهم من إنجاز األعامل بسهولة ويرس مع متيز
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األداء ،كام تحرص الرشكة عىل التقيد بأعىل معايري املحافظة عىل البيئة من خالل إستخدام أحدث تقنيات ووسائل اإلنتاج املعروفة واملتبعة عاملياً،
كذلك تعمل الرشكة عىل تنسيق الجهود مع قطر للبرتول و املؤسسة العامة للكهرباء واملاء لوضع خطة لتدارك املهددات الخارجية و تدابري تأمني
قطاع الكهرباء واملاء يف حالة نشوء أي حادث طارئ.

خامس ًا :التطوير اإلداري والتـــقــطـيــر :
متثل عملية تقطري الوظائف الرئيسية سعياً لتنفيذ أهداف خطة قطر  2030تحدياً كبريا ً للرشكة ،ولتحقيق أهداف التقطري أنشأت الرشكة مع
الرشكات الزميلة اللجنة العليا للتقطري بهدف وضع سياسات موحدة وتحديد خطة متكاملة لتحقيق تقطري  % 50مع عام 2030م.
وتهدف إسرتاتيجية رشكة الكهرباء واملاء القطرية من خالل لجنة التقطري التي تضم رشكة الكهرباء واملاء القطرية والرشكات األخرى التابعة ،إىل
زيادة نسبة توظيف القطريني يف املشاريع والرشكات التابعـــة لها  ،عىل الرغم مام تواجهه من منافسة قويــــــة يف هذا الجانب  ،خاصة مع
زيادة الفرص الوظيفية املعروضة من قبل الرشكات الوطنية الكبرية واملؤسسات الحكومية التي يفضل املوظف اإلنتقال إليها من الرشكــــة ،كام
تعمــــــــل اللجنة عىل التعاون مع الجامعات ومعاهد ومراكز التدريب املعتمدة يف الداخل والخارج بهدف إبتعاث وتطوير وتدريب املوظفني
القطريني.
وقـــد بلغ عدد املوظفني القطريني تحت التطوير  11موظفاً  ،كام بلغ عدد املوظفيـــن املبتعثيـــن للدراسات العليــــا  8موظفني من املجموع
الكيل للموظفني القطريني البالغ عددهم 172موظفاً  ،مقارنة بالعدد الكيل ملوظفي الرشكة البالغ مجموعهم  862موظفاً مع نهاية عام 2017م .
ونتيجة لسعى الرشكة الدائم واملستمر لتطوير إدائها وإتباع أحدث الطرق واألساليب يف اإلدارة والتشغيل  ،فقد فازت بجائزيت أفضل رشكة عربية
يف قطاع الطاقة وكذلك أفضل فريق إداري عريب يف قطاع الطاقة لعام  2017م ضمن جوائز «أفضل العرب» يف نسختها الثانية التي أقيمت مبدينة
مراكش يف اململكة املغربية تقديرا ً ألدائها ومتيزها املهني يف مجال إنتاج الكهرباء وتحلية املياه.
كام حصل السيد /فهد حمد املهندي املدير العام للرشكة والعضو املنتدب بجائزة أفضل قائد فريق إداري عريب  ،األمر الذى يعكس املستوي الذي
وصلت اليه الرشكة  ،ويعزز مكانتها كرشكة رائدة يف مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية املياه  ،حيث حققت الرشكة العديد من اإلنجازات
املميزة يف األعوام السابقة  ،من خالل تنفيذ العديد من املشاريع الحيوية والريادية ذات األهمية اإلقتصادية  ،لالرتقاء بقطاع إنتاج الطاقة
الكهربائية وتحلية املياه إىل مستويات متطورة ومتقدمة  ،وذلك من خالل إلتزامها وتحملها ملسئولياتها بكفاءة ومهنية عالية إعتامدا عىل قدراتها
الذاتية وكوادرها املؤهلة  ،مام يسهم يف تحقيق ما تتطلع إليه الرشكة من تعزيز إلنجازاتها وتحقيق لتطلعاتها الراقية لبلوغ أهدافها حسب الخطط
املوضوعة .
هذا ويف ختام تقريرنا  ،فإن مجلس اإلدارة يؤكد حرصه عىل االستمرار يف خدمة اإلقتصاد الوطني بالجهود التي تم تكريسها واالستثامرات التي
تم رصدها خالل السنوات املاضية من أجل الوصول ألهدافها املخطط لها  ،مع التأكيد عىل تحقيق إنجازات جديدة مبهنية عالية و تتامىش مع
رؤية قطر  ،2030مدعومة مبجلس إدارتها وإدراتها التنفيذية وموظفيها ،من أجل خدمة ونهضة الرشكة وتعظيم املنفعة العائدة عىل مساهميها
عىل حد سواء .
د  /محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس اإلدارة

خالد بن سعيد الرميحي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير الحوكمة لشركة الكهرباء والماء
القطرية ش.م.ع.ق عن عام 201٧م
وفق ًا ألحكام نظام الحوكمة الجديد الصادر بموجب قرار
الهيئة رقم ( )٥لسنة ٢٠١٦م
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تقرير الحوكمة
رقم المادة

رقم البند
الفرعي

وضع
الشركة

تطبيقات الحوكمة

المادة 3
االلتزام بمبادئ الحوكمة

ملتزمة

يلتزم المجلس بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في نص المادة ()3
من نظام الحوكمة  ،كما يقوم المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات
الحوكمة بصورة مستمرة ومنتظمة ،وااللتزام بتطبيق أفضل مبادئ
الحوكمة  ،كما يلتزم بتطوير قواعد السلوك المهني التي تجسد
قيم الشركة  ،وبالمراجعة الدورية والمنتظمة لسياساتها  ،ومواثيقها ،
وإجراءاتها الداخلية التي يجب على أعضاء المجلس ،واإلدارة التنفيذية
العليا  ،والمستشارين  ،والموظفين اإللتزام بها.

المادة 4
تقرير الحوكمة

ملتزمة

تقرير الحوكمة جزء ال يتجزأ من التقرير السنوي للشركة يرفـــق به موقع ًا
من الرئيس وكان آخرها تقريــــر 2016م الـــذى أعتمدتـــه الجمعيـــة العامة
بتاريخ  6مارس 2017م والتقرير الحالي.
ويتضمن تقرير الحوكمة إفصاح الشركة عن اإللتزام بتطبيق أحكام
ّ
نظام الحوكمة  ،كما يتضمـــن جميع المعلومات المتع ّلقــة بتطبيق
مبادئه وأحكامه  ،و منها:
 .1اإلجراءات التي أتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام النظام.
 .2اإلفصاح عن المخالفات التي ارتُكبت خالل السنة ومن بينها
المخالفات والجزاءات التي وقعت عليها لعدم إلتزامها بتطبيق أي
من مبادئ أو أحكام هذا النظام  ،وبيان أسبابها  ،وطريقة معالجتها
وسبل تفاديهـــا فـــي المستقبل ( لم توجه للشركة أي مخالفات
خالل عام 2017م ).
 .3اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس ولجانه ،واإلدارة
التنفيذية العليا بالشركة وصالحياتهم ومسؤول ّياتهم وأعمالهم
خالل السنة ،ومكافآتهم ( بالتقرير السنوي).
 .4اإلفصاح عن إجراءات إدارة المخاطر  ،والرقابة الداخلية في الشركة بما
فيها اإلشراف على الشؤون المالية واإلستثمارات ،وما يتصل بها من
معلومات (بالتقرير السنوي).
 .5أعمال اللجان  ،متضمنة عدد إجتماعاتها وما أنتهت إليه من توصيات
(بالتقرير السنوي).
 .6اإلفصاح عن اإلجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد المخاطر التي قد
تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها  ،وتحليل مقارن لعوامل المخاطر
التي تواجهها الشركة ،ومناقشة األنظمة المعتمدة لمواجهة
التغييرات الجذريّة أو غير المتو َّقعة في السوق ( بالتقرير السنوي).
 .7اإلفصاح عن تقييم أداء المجلس ومدى التزام أعضائه بتحقيق
مصالح الشركة  ،والقيام بأعمال اللجان  ،وحضور إجتماعات
المجلس ولجانه ،واإلفصاح عن تقييم أداء اإلدارة التنفيذية العليا
بشـــأن تطبيــــق نظام الرقابة الداخل ّية وإدارة المخاطر بما فيها تحديد
عدد التظلمات  ،والشكاوى ،والمقترحات  ،والبالغات  ،والطريقة
التي عالج بها المجلس المسائل الرقابية ( موضح بالتقرير السنوي).
 .8اإلفصاح عن أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخل ّية كليا أو
جزئيا أو مواطن الضعف في تطبيقه ،واإلفصاح عن حاالت الطوارئ
التي أثّرت أو قد تؤثّر على األداء المالي للشركة ،واإلجراءات التي
أتبعتها الشركة في معالجة حاالت اإلخفاق في تطبيق نظام الرقابة
الداخل ّية (موضح بالتقرير السنوي).
 .9اإلفصاح عن مدى إلتزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم
اإلفصاح واإلدراج في السوق (ملتزمة باإلفصاحات الدورية).
 .10اإلفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون الشركة طرفا فيها بما فيها
التحكيم  ،والدعاوى القضائية (ال يوجد).
 .11اإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي تبرمها الشركــــة مع أي "
طرف ذي عالقة " (ال يوجد).
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تبرير عدم
االلتزام

تقرير الحوكمة

(تابع)

المادة 5
الشروط الواجب توافرها
في عضو المجلس

غير ملتزمة
جزئي ًا

المادة 6
تشكيل
المجلس

ملتزمة

المادة 7
حظر الجمع بين
المناصب

ملتزمة

بما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن  ،ليس هناك من بين أعضاء
مجلس اإلدارة سواء بشخصه أو بصفته من هو رئيس ًا للمجلس أو نائب ًا
للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة  ،وال
عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات تقع مراكزها الرئيسية في
الدولة  ،وال عضواً منتدب ًا لإلدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس
في الدولة  ،وال يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان
نشاط ًا متجانس ًا.
وال يمارس سعادة رئيس مجلس اإلدارة أي منصب تنفيذي بالشركة ،
أي من لجان المجلس .
وليس عضواً في ّ
وقد قدم كل من الرئيس وأعضاء المجلس إقراراً محفوظ ًا لدى أمين
السر في الحافظة المعدة لذلك  ،يقر فيه كــــل منهم بعدم الجمع بين
المناصب التي يُحظر الجمع بينها وفق ًا للقانون وأحكام نظام الحوكمة.

المادة 8
الوظائف والمهام
الرئيسية للمجلس

غير ملتزمة
جزئي ًا

لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وال يحد من سلطاته
إال ما نص عليه القانون أو النظام األساسي أو قرارات الجمعية العامة
ويكون أعضائه مجتمعين مسؤولون مسؤولية تضامنية مباشرة عما
يصدر عن المجلس من قرارات (المادة  32من النظام األساسي)  ،وقد
أعتمد المجلس ميثاق ًا يسمى "الئحة المجلس" يحدد فيه مهام المجلس
 ،وحقوق وواجبات الرئيس واألعضاء ومسؤولياتهم ،وفق ًا ألحكام
القانون ونظام الحوكمة  ،وتم نشره على الموقع اإللكتروني للشركة.
ومالم يرد به نص في الئحة المجلس يطبق بشأنه أحكام القانون ونظام
الحوكمة والنظام األساسي وفق ًا لنص المادة ( )29من الئحة المجلس.
وسوف يتم إجراء تعديل لالئحة المجلس لتعكس الوظائف والمهام
المنصوص عليها بالمادة ( )8من نظام الحوكمة الجديد.

جميع أعضاء المجلس يحملون مؤهالت عليا في تخصصاتهم ولهم
خبرة كبيرة في مجال عضوية مجالس اإلدارات تؤهلهم ألداء مهامهم
كاف من المعرفة باألمور اإلدارية
كل منهم بقدر
ٍ
بشكل فعال ،ويتمتع ٍ
فعالة  ،بما يحقق مصلحة
والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة ّ
الشركة وأهدافها وغاياتها (موضح بالسير الذاتية لألعضاء ).
يتضمن نص المادة ( )27من النظام األساسي للشركة كافة الشروط
الواردة بالمادة ( )5فيما عدا جزئية بسيطة في البند ( )2والبند ( )3سوف
يتم إضافتها عند تعديل النظام األساسي في إجتماع الجمعية غير
العادية لهذا العام وهي :

سيتم تعديل
النظام األساسي
بهذا الشأن

بند ()2
"أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة ( )40من القانـــــون رقم
( )8لسنة  2012بشأن هيئة قطر لألسواق المالية
بند()3
أو أن يكون ممنوع ًا من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة
الهيئة بموجب المادة ( 35فقرة  )12من القانون رقم ( )8لسنة 2012
المشار إليه".
وسوف يتم إضافتها عند تعديل النظام األساسي في إجتماع الجمعية
غير العادية لهذا العام .
مجلس اإلدارة الحالي منتخب بقرار من الجمعية العامة العادية بتاريخ
6مارس  ، 2017وقد تم إرسال قائمة المرشحين والسير الذاتية لهم
وصورة من متطلبات الترشيح للهيئة قبل  15يوم ًا من إجتماع الجمعية.
يُشكل المجلس وفق ًا للقانون والمادة ( )26النظام األساسي للشركة
 ،ويشكل األعضاء المستقلين أكثر من ثلثي المجلس  ،و جميع
األعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين فيما عدا المديــــر العــام والعضو
المنتـــدب السيد  /فهد حمد المهندي .
وتصدر قرارات المجلس باألغلبية وفق ًا لنص المادة ( )34من النظام
األساسي.

سيتم تعديل
الئحة المجلس
بهذا الشأن
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تقرير الحوكمة
المادة 9
مسؤوليات المجلس

المادة 10

(تابع)

غير ملتزمة
جزئي ًا

يمثــل المجلس كافة المساهمين  ،ويبذل العناية الالزمة في إدارة
الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء
والمساهمين ،وأصحاب المصالح ،ويحقق النفع العام وتنمية
االستثمار في الدولة ،وتنمية المجتمع ،و يتحمل مسؤولية حماية
المساهمين من األعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو
أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو
تمكن فئة من أخرى.
وقد تمت اإلشارة إلى مسؤوليات المجلس في النظام األساسي
للشركة ،و " الئحة المجلس " دون التفصيل الوارد بالمادة ( )9من نظام
الحوكمة.
وسوف يتم إجراء تعديل على النظام األساسي و الئحة المجلس
ليعكسا الوظائف والمهام المنصوص عليها بالمادة ( )9من نظام
الحوكمة الجديد.

ملتزمة

بما ال يخل بإختصاصات الجمعية العامة  ،ووفق ًا للمادتين ( )32و ()33
من النظام األساسي يتولى المجلس جميع الصالحيات والسلطات
الالزمة إلدارتها ؛ ويجوز له تفويض لجانه في ممارسة بعض صالحياته،
وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة و ينص في قرار
تشكيلها على طبيعة تلك المهام.

تفويض المهام

سيتم تعديل
النظام االساسي
والئحة المجلس
بهذا الشأن

وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس كما ورد بالمادة
( )69من النظام األساسي  ،وال يصدر المجلس أي تفويضات عامة أو غير
محددة المدة.

المادة 11

واجبات الرئيس

المادة 12

التزامات أعضاء المجلس

غير ملتزمة
جزئي ًا

وفق ًا للمادة ( )30من النظام األساسي الرئيس هو رئيس الشركة
ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء ،وهو المسؤول األول عن حسن إدارة
الشركة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة الشركة
والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح  ،و تتضمن المادة
( )6مـن " الئحة المجلس " مهــــام ومسؤوليات الرئيس  ،ويحل نائب
الرئيس محل الرئيس عند غيابه ،ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من
أعضاء المجلس في بعض صالحياته (مادة  30من النظام األساسي
)  ،وسوف يتم تعديل الئحة المجلس في أقرب وقت لتعكس كافة
أحكام المادة ( )11من نظام الحوكمة .

ملتزمة

يلتزم أعضاء المجلس بما يلي :
يلتزم أعضاء المجلس بإعالء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين
وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة .
وبحضور إجتماعات المجلس ولجانه وإجتماعات الجمعية العامة وال
يتغيب منهم أحد إال بموجب إعتذار رسمي كتابي (مادة  26من الئحة
المجلس).
كما يلتزم األعضاء بكل مسؤلياتهم تجاه الشركة وفق ًا للقانون
ونظام الحوكمة و يلتزمون بتنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن
المجلس.
ويقومون بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال كل
إجتماع ويدلوا بآرائهم كذلك يقوم األعضاء بتنفيذ المهام التي
يكلفهم بها المجلس وفي الحدود التي يرسمها لهم.
ويجوز ألعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة
تخص الشركة.
الشركة فيما يتع ّلق بأيّة مسألة
ّ

 28التقرير السنوي 2017

سيتم تعديل
الئحة المجلس
بهذا الشأن

تقرير الحوكمة
المادة 13

(تابع)

ملتزمة

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه  ،وعلى الرئيس أن يدعو المجلس
إلى اإلجتماع متى طلب ذلك إثنان من األعضاء على األقل  ،وتوجه
الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول األعمال قبل التاريخ المحدد
إلنعقاده بأسبوع على األقل  ،ويجوز ألي عضو طلب إضافة بند أو
أكثر إلى جدول األعمال وفق ًا لنص المادة ( )34من النظام األساسي
والمواد (15و16و )17من الئحة المجلس.

ملتزمة

وفق ًا لنص المادة ( )34من النظام األساسي والمادة ( )16من الئحة
المجلس يعقد المجلس ستة إجتماعات  -على األقل  -خالل السنة
 ،وال يجوز أن تنقضي ثالثة أشهر دون عقد إجتماع  ،وال يكون إجتماع
المجلس صحيح ًا إال بحضور أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم
الرئيس أو نائب الرئيس.

الدعوة لإلجتماع

المادة 14

إجتماعات المجلس

وللعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في
الحضور والتصويت  ،على أنه ال يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من
عضو ،وإذا تغيب عضو المجلس عن حضور ثالثة إجتماعات متتالية  ،أو
أربعة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقي ً
ال -
مادة ( )36من النظام األساسي.
ويجوز المشاركة في إجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل
التقنية الحديثة المتعارف عليها  ،تمكن المشارك من اإلستماع
والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس وإصدار القرارات.
عقد مجلس اإلدارة  5إجتماعات فقط خالل عام  2017حيث تم إلغـــاء
أحــــد اإلجتماعـــات لعدم إكتمال النصاب وتم إخطار الهيئة والبورصة
في حينه.

المادة 15
قرارات المجلس

ملتزمة

المادة 16
امين السر

ملتزمة

يتولـــى المستشار القانوني بالشركــة ( خبرة أكثر من  30عام ًا ) مهام
بناء على قرار المجلس رقم ( )15بتاريخ 2014/7/14م
أمين سر المجلس
ً
ويقوم بتسجيل وتنسيق جميع محاضر إجتماعات المجلس وسجالته
ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه.

المادة 17
مهام وواجبات أمين السر

ملتزمة

يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما
يقومون به من مهام ،ويلتزم بتسيير كافة أعمال المجلس وفق ًا لنص
المادة ( )12من الئحة المجلس والمادة ( )17من نظام الحوكمة.

بما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن ،تصدر قرارات المجلس
بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين ،وعند تساوي األصوات يرجح
الجانب الذي منه رئيس اإلجتماع وفق ًا لنص المادة ( )34من النظام
األساسي  ،ويحرر محضر لكل إجتماع  ،يحدد فيه أسماء األعضاء
الحاضرين والغائبين ،ويبين ما دار باإلجتماع  ،ويوقع من رئيس اإلجتماع
وأمين السر ،وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار أتخذه المجلس أن
يثبت إعتراضه في محضر اإلجتماع  -مادة ( )39من النظام األساسي.
ويجوز للمجلس ،في حالة الضرورة ولدواعي اإلستعجال ،إصدار بعض
قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضائه كتابة على تلك القرارات،
وعلى أن تعرض في اإلجتماع التالي للمجلس ،لتضمينها محضر
إجتماعه  -مادة ( )20من الئحة المجلس.
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تقرير الحوكمة

(تابع)

ملتزمة

المادة 18
لجان المجلس

شكل المجلس ثالث لجان هي كالتالي:
أو ً
ال  :لجنة الترشيحات :
بموجب قرار من مجلس اإلدارة رقم ( )2لعام 2017م مشتم ً
ال على إطار
عملها ووظائفها وفق ًا لنص المادة ( )18من نظام الحوكمة برئاسة
سعادة السيد /عبد اهلل بن عبد العزيز العطية وعضوية كـــل من
سعادة الشيخ /حمد بن جاسم آل ثاني والسيد  /فهد بن حمد
المهندي ،و تتوافر فيهم الخبرة الالزمة لممارسة إختصاصاتها.
قدمت اللجنة تقريرها للمجلس متضمن ًا تلقى وفحص وقبول طلبات
الترشيح لعضوية المجلس وذلك فـــي اجتماعه األول بتاريخ  1فبراير
2017م.
ثاني ًا  :لجنة المكافآت :
بموجب قرار من مجلس اإلدارة رقم ( )2لعام 2017م مشتم ً
ال على إطار
عملها ووظائفها وفق ًا لنص المادة ( )18من نظام الحوكمة برئاسة
السيد /ناصر بن خليل الجيدة وعضوية كل من السيد  /سلمان بن عبد
اهلل آل عبد الغنى والسيــد /خالد بن سعيد الرميحي  ،و تتوافر فيهم
الخبرة الالزمة لممارسة إختصاصاتها.
قدمت اللجنة تقريرها للمجلس متضمن ًا التوصية بتحديد مكافآت
أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام وذلك في إجتماعه األول بتاريخ 1
فبراير 2017
ثالث ًا  :لجنة التدقيق :
بموجب قرار من مجلس اإلدارة رقم ( )2لعام 2017م مشتم ً
ال على إطار
عملها ووظائفها وفق ًا لنص المادة ( )18من نظام الحوكمة برئاسة
سعادة الشيخ /حمد بن جبر آل ثاني (مستقل) وعضوية كل من
سعادة الشيخ فيصل بن سعود آل ثاني والسيد  /عادل على بن
على  ،ولم يسبق ألي منهم تدقيق حسابات الشركة خالل السنتين
السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر،
و تتوافر فيهم الخبرة الالزمة لممارسة اختصاصات اللجنـــة  ،وقدمت
اللجنــــة تقريرهـــا للمجلس وذلك فـــي إجتماعه األول بتاريخ  1فبراير 2017
متضمن ًا ترشيح المدقق الخارجي.

المادة 19
عمل اللجان

ملتزمة

المادة 20
الرقابة الداخلية

ملتزمة

وفق ًا لقرار تشكيل اللجان المشار اليه في البند ( ، )18ال يتولى أحد من
األعضاء رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي شكلها المجلس  ،ورئيس
لجنة لتدقيق ليس عضواً في أي لجنة أخرى.
وال يكون إنعقاد اللجنة صحيح ًا إال بحضور رئيسها وأغلبية أعضاءها،
ويحرر محضر لكل إجتماع  ،يبين فيه ما دار باإلجتماع  ،ويوقع من رئيس
اللجنة.
وترفع كل لجنة تقريراً سنوي ًا إلى المجلس بما قامت به من أعمال وما
أنتهت إليه من توصيات.
ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان  ،وتضمين تقرير
الحوكمة ما قامت به من أعمال.
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مجلس اإلدارة هو المسئول كلي ًا عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة
تم وضع سياسات وإرشادات وضوابط تحديد حدود المسئوليــة
فقد َّ
واألداء لمراقبة اآلليات  ،وتعتبر اإلدارة العامة بالشركـ ــة هي المسئولة
عن الرقابة العامة لهذه األنظمة مع مديري اإلدارات  ،ورؤساء األقسام ويتم
تقييم األعمال من خالل المراقب المالي الداخلي والمراقب الخارجي.

تقرير الحوكمة

(تابع)

تعقد الشركة أهمية قصوى لتطوير إطار إدارة األعمال بشكل هيكلي
ومنظم من أجل تحديد وتقييم وتخفيف وإدارة المخاطر بالشركة
ويتولى مهمة تقييم المخاطر التشغيلية المستشار الفني بالشركة
كما يتولى تقييم المخاطر المالية المراقب الداخلي وبالتنسيق مع
اإلدارة المالية ويتم إدراج التقييم ضمن التقرير السنوي للشركة الذى
تسلم نسخة منه للمساهمين.
ملتزمة

لدى الشركة قسم كامل مستقل للتدقيق الداخلي يرأسه محاسب
متخصص مؤهل وذو خبرة معين من قبل مجلس اإلدارة ويتبع لرئيس
مجلس اإلدارة مباشرة و يتولى أعمال التدقيق المالي وتقييم األداء
وإدارة المخاطر ويرفع تقاريره إلي لجنة التدقيق كل ثالثة أشهر متضمن ًا
أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت مع اإلجراء المقترح الواجب إتخاذه.

المادة 22
تقارير الرقابة الداخلية

ملتزمة

يرفع المدقق الداخلي تقريراً كل ثالثة أشهر عن أعمال الرقابة الداخلية
بالشركة إلى لجنة التدقيق متضمنة ما يأتي:

المادة 23
الرقابة الخارجية

ملتزمة

المادة 24
مهام ومسؤوليات مراقب
الحسابات

ملتزمة

المادة 21
وحدة الرقابة الداخلية

 -1إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون المال ّية واإلستثمارات وإدارة
المخاطر.
تطور عوامل المخاطر فـــي الشركـــة ومـــدى مالءمة
 -2مراجعة
ّ
وفاعلية األنظمة المعمول بها في
الشركة في مواجهة التغييرات الجذريّة أو غير المتو َّقعة في السوق.
 -3تقييم شامل ألداء الشركة بشأن االلتزام بتطبيق نظام الرقابة
الداخل ّية ،وأحكام هذا النظام.
 -4مدى إلتزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج
في السوق.
 -5مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخل ّية عند تحديد المخاطر
وإدارتها.
 -6المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تم
بشأنها.
 -7المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مراقبي الحسابات
المسجلين بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة  ،وترفع إلى
المجلس توصية مسببة باختيار عرض أو أكثر لتعيين مدقق ًا خارجيـــ ًا
للشركة  ،وفور إعتماد المجلس التوصيــــة يتــم إدراجها بجـــدول
أعمــال إجتماع الجمعيـــة العامـــــة للشركة (تم تنفيــــذه خالل إجتمــــاع
الجمعيــــة العامـــة العاديــــة بتاريـــخ  6مارس 2017م ).
وقد قام المساهمون من خالل إجتماع الجمعية العامة العادية
تم تكليف مكتب ارنست ويونج
بتعيين مراقب حسابات الشركة  ،وقد َّ
كمراقبين لحسابات الشركة لمدة عام بإجتماع الجمعية العامة
العادية بتاريخ  ، 2017/3/6وقد قام بإجراء مراجعة ربع و نصف سنوية
وسنوية للبيانات المالية للشركة لعام 2017م وفق ًا لما هو مقرر
بالقوانين واإلجراءات المتعلقة .
تتضمن المواد من ( )59إلى ( )62من النظام األساسي للشركة مهام
ومسؤوليات مراقب الحسابات وقد قدم مراقب الحسابات تقريره
للجمعية العامة في  2017/3/6وتاله عليها  ،كما تم إرسال نسخة منه
إلى الهيئة ،متضمن ًا كل أعمال الرقابة وفق ًا لما هو وارد بنص المادة 24
من نظام الحوكمة وتم إعتماده من قبل الجمعية العامة .
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تقرير الحوكمة

(تابع)

المادة 25
اإلفصاح

ملتزمة

المادة 26
تضارب المصالح

ملتزمة

المادة 27
الشفافية وإعالء مصلحة
الشركة

ملتزمة

موضح بالبند السابق  ،وال يدعى لحضور إجتماعات مجلس اإلدارة
إال من يرى المجلس ضرورة حضوره  ،وال تبرم أي صفقات إال من خالل
لجنة المناقصات وبعد إعتماد مجلس اإلدارة بالشركة وبما يتوافق مع
الصالح العام للشركة ومساهميها .

المادة 28
اإلفصاح عن عمليات
التداول

غير ملتزمة

يلتزم أعضاء المجلس  ،واإلدارة التنفيذية العليا وجميع األشخاص
المطلعين وأزواجهم وأوالدهم القصر باإلفصاح عن عمليات التداول
التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها المال ّية األخرى
 ،ويجب أن يعتمد المجلس قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول
األشخاص المطلعين على األوراق المالية التي تصدرها الشركة.

المادة 29
المساواة بين
المساهمين في الحقوق

ملتزمة

المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية
السهم وفق ًا ألحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ويتضمن النظام األساسي للشركة اإلجراءات والضمانات الالزمة
لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم  ،وبوجه خاص حق التصرف
في األسهم ،وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح األسهم ،
وحق حضور الجمعية العامة واإلشتراك فـــي مداوالتهــا والتصويت على
قراراتها  ،وحــــق الوصـــول إلى المعلومـــات وطلبهــــا بما ال يضر
بمصالح الشركة.
وذلك وفق أحكام المواد  56 - 54 - 47- 44- 40-19-11-9من النظام
األساسي.

المادة 30
مراجعة سجل
المساهمين

ملتزمة

تتقدم الشركة شهري ًا وكلما دعت الحاجة بطلب لجهة اإليداع
للحصول على نسخة محدثة من سجل المساهمين واإلحتفاظ به
لديها.

تلتزم الشركة بمتطلبات اإلفصاح بما فيها التقارير المال ّية ،وعدد
األسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس  ،واإلدارة
التنفيذية العليا  ،وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين ،
وكذلك اإلفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس
ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية ،وما إذا
كان أي ًا منهم عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى أو باإلدارة التنفيذية
العليا لها أو عضواً بأي من لجان مجلس إدارتها ( في البيانات األساسية
الدورية).
وال يتم نشر أي معلومات أو اإلفصاح عنها إال بعد عرضها على مجلس
اإلدارة إلعتمادها.
أعتمدت الشركة ونشرت على موقعها الئحة تعارض المصالح لضمان
إلتزام كل من الشركة وموظفيهــا وأعضاء مجلس إداراتهــــا بالقواعـــــد
والمعايــيــر
والضوابط المهنية المتعارف عليها عالمي ًا لتعزيز ثقة الغير في نزاهة
الشركة والعاملين بها على كافة المستويات  ،كما شكلت لجنة
خاصة لمتابعة تنفيذ أحكام تلك الالئحة ووفق ًا للمادة  28من الئحة
المجلس ال يجوز أن يكون للرئيس أو أي عضو مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في العقود أو الصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها
وتلزم المادة  40من النظام األساسي مجلس اإلدارة بوضع كشف خاص
بالمعلومات المالية تحت تصرف المساهمين قبيل الجمعية العامة
بأسبوع بما في ذلك العمليات التي يكون فيها ألحد أعضاء مجلس
اإلدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
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سوف يعرض األمر
على المجلس
للنظر في إصدار
قواعد واجراءات
التداول المطلوبة
في أقرب وقت.

تقرير الحوكمة

(تابع)

المادة 31
حق المساهم في
الحصول على
المعلومات

ملتزمة

تتضمن المادتين ( )9و ( )40من النظام األساسي للشركة حق
المساهم في الحصول المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه
كاملة بما ال يخل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة ،
وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة  ،وبتوفير
كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة
حقوقهم على الوجه األكمل ويتـــم نشرها على موقع الشركــــة
اإللكترونى وموقــــع البورصة كما تلتزم الشركـــة بنشر المعلومات
الدورية بالصحف اليومية أيض ًا.

المادة 32
حقوق المساهمين
المتعلقة بالجمعية
العامة

ملتزمة

تتضمن المواد ( 44و 47و 48و  49و 51و 54و ) 56من النظام األساسي
للشركة ،تنظيم حقوق المساهميـــــن المتعلقة بإجتماع الجمعية
العامة بنوعيها شاملة البنود المنصوص عليها بنظام الحوكمة.

المادة33
تيسير سبل المشاركة
الفعالة في الجمعية
العامة

ملتزمة

يتم إختيار أنسب األماكن والمواعيــد إلنعقاد الجمعية العامة
 ،وتستخدم الشركة وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع
المساهمين تيسيراً لمشاركة أكبر عدد منهم في إجتماع الجمعية
العامة مشاركة فعالة.

المادة 34
حقوق المساهمين
المتعلقة بالتصويت

ملتزمة

المادة 35
حقوق المساهمين
المتعلقة بإنتخاب أعضاء
المجلس

ملتزمة

تلتزم الشركة بمتطلبات اإلفصاح فيما يتعلق بالمرشحين لعضوية
المجلس  ،و بإطالع المساهمين على كافة المعلومات الخاصة
بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم
الذاتية قبل الموعد المحدد إلنعقاد الجمعية العامة بوقت كاف.
وقدتم نشر معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة على موقع
بورصة قطر وموقع الشركة اإللكتروني قبل إجراء التصويت في
إجتماع الجمعية العادية في  6مارس  ، 2017كما تم تعليق كشف
المرشحين بالقاعة قبل إجتماع الجمعية وأثناء عملية تسجيل
الحضور وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس باإلقتراع السري
ووفق ًا إلسلوب التصويت التراكمي وفق ًا لنص المادة ( ) 26من
النظام األساسي.

المادة 36
حقوق المساهمين
المتعلقة بتوزيع األرباح

ملتزمة

تحدد المواد ( 66و 67و ) 68من النظام األساسي للشركة السياسة
التي تحكم توزيع األرباح بكل وضوح ويتم اإللتزام بتطبيقها حرفي ًا
سنوي ًا عند التوزيع

وتخطر الشركة المساهمين بالموضوعات المدرجة بجدول األعمال
وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكنهم من إتخاذ
قراراتهم من خالل نشره في الصحف اليومية وموقع الشركة والبورصة
قبل اإلجتماع  ،وفق ًا لنص المادة ( )47من النظام األساسي  ،وكذلك
تمكنهم من اإلطالع على محضر إجتماع الجمعية العامة ونتائجها
بنفس الطريقة  ،وتفصح عن نتائج الجمعية العامة فور إنتهائها،
وتودع نسخة من محضر اإلجتماع لدى الهيئة فور إعتماده.
وفق ًا لنص المادة ( )44من النظام األساسي للشركة فإن التصويت
حق للمساهم  -يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانون ًا  -ال يجوز
التنازل عنه وال يمكن إلغاؤه.
وال يوجد بأنظمة الشركة أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة إستخدام
المساهم لحقه في التصويت  ،وتلتزم بتمكين المساهم من ممارسة
حق التصويت وتيسير إجراءاته  ،و تستخدم في ذلك وسائل التقنية
الحديثة.
ويسمح نظام الشركة بالتصويت بالوكالة ويتم إثبات الحضور
بالتوكيل بمحضر الجمعية العامة .
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تقرير الحوكمة

(تابع)

وتضمينها في التقرير المالي السنوي للشركة الموزع على
المساهمين ويتم مناقشتها بالجمعية العامة.
وتكون األحقية في الحصول على األرباح التي أقرت الجمعية العامة
سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية لمالكي األسهم
توزيعها
ً
المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة اإليداع في يوم إنعقاد
الجمعية العامة.

المادة 37
حقوق المساهمين
المتعلقة بالصفقات
الكبرى

المادة 38
حقوق أصحاب المصالح
من غير المساهمين

تضمن المادة ( )69من النظام األساسي للشركة حماية حقوق
المساهمين بصفة عامة واألقلية بصفة خاصة حال وجود أي أخطاء
قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة.
وتلتزم الشركة باإلفصاح الدوري عن هيكل رأس مال الشركة وكل
إتفاق تجريه بشأنه في حينه وفق ًا لإلجراءات المحددة ،واإلفصاح عن
المالكين ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
تحـــرص الشركـــــــة على إحتـــــرام حقوق أصحاب المصالح والمحافظة
عليها من خالل توفير كافة المعلومات الموثقة الالزمة عن كل
تعامالتها سواء بالنشر بالصحف وموقع الشركة اإللكتروني وموقع
البورصة أو من خالل اإلتصال المباشر.
ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة
بمصلحته  ،وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت
المناسب وبالقدر الذي ال يهدد مصالح اآلخرين أو يضر بمصالحها.
وتتولى إدارة العالقات العامة مسؤلية تلقى الشكاوى والمقترحات
والمالحظات لعرضها على اإلدارة العليا إلتخاذ الالزم بشأنها كما
تتلقى لجنة عالقات الموظفين شكاوى وتظلمات ومقترحات
الموظفين للنظر فيها و اتخاذ القرار بشأنها .

المادة 39
حق المجتمع

تحرص الشركة على أداء دورها في تنمية المجتمع والنهوض
به والمحافظة على البيئة  ،من خالل مشاركتها الجادة والفعالة
بمنظومة المسؤولية اإلجتماعية للشركات من منطلق إلتزامها
بالمسؤولية الوطنية  ،حيث توجه نسبة ثابتة  %2.5من صافي أرباحها
السنوية لدعم األنشطة التي تسهم في تطوير المجتمــــع واألنشطة
الرياضية المختلفــــة ( بموجب القانون )  ،فض ً
ال عـــن مساهمتها في
دعم لجنة مكافحة المخدرات واألنشطة المجتمعية األخرى  ،ويمكن
متابعة تلك المساهمات من خالل التقرير المالي للشركة.

يعتمد
د  /محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس اإلدارة
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المؤشرات
المالية
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المؤشرات المالية
للسنة (مليون ريال قطري)

2017

2016

2015

2014

2013

اإليرادات التشغيلية

3,071

3,103

2,983

2,898

2,904

الربح اإلجمالي

1,316

1,403

1,303

1,276

1,306

صافي الربح

1,616

1,542

1,501

1,530

1,384

في نهاية السنة (مليون ريال قطري)
إجمالي الحقوق

15,800

15,226

13,450

12,949

11,026

إجمالي حقوق المساهمين

8,982

8,275

7,346

6,782

6,111

قروض طويلة األجل

4,543

4,736

3,860

3,793

3,414

القيمة للسهم الواحد
األرباح الموزعة للسهم ( ريال قطري)
ربحية السهم

7.75
14.69

7.5٠
14.02

7.5٠
13.65

7.5٠
13.91

7.5٠
12.58

النسب
العائد على حقوق المساهمين (* )%
العائد على رأس المال المستثمر (**)%
نسبة االقتراض

18.73
12.83
0.51

19.74
13.61
0.57

*صافي الربح مقسم ًا على متوسط حقوق المساهمين
**(صافي الربح  +مصاريف التمويل) مقسم ًا على متوسط رأس المال العامل

اإليرادات التشغيلية
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21.25
14.70
0.53

23.73
16.14
0.56

24.54
16.83
0.56

المؤشرات المالية

(تابع)

صافي الربح

نمو حقوق المساهمين

نمو األرباح الموزعة

العائد على السهم
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البيانات المالية
الموحدة وتقرير مدقق
الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلي السادة المساهمين في شركة الكهرباء والماء القطرية (ش.م.ع.ق).
الدوحة ،دولة قطر

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة لرشكة الكهرباء واملاء القطرية ش.م.ع.ق .ورشكاتها التابعة (يشار إليهم جميعاً بــ “املجموعة”) والتي تتضمن بيان
املركز املايل املوحد كام يف  31ديسمرب  2017وبيان الدخل الشامل املوحد ،وبيان التغريات يف حقوق املساهمني املوحد ،وبيان التدفقات النقدية املوحد
للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وإيضاحات حول البيانات املالية املوحدة تتضمن ملخص للسياسات املحاسبية الهامة.
يف رأينا أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بعدالة ،من كافة النواحي املادية ،املركز املايل املوحد للمجموعة كام يف  31ديسمرب  2017وأدائها املايل
املوحد وتدفقاتها النقديـة املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية (.)IFRSs

أساس الرأي
لقد قمنا بأعامل التدقيق وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق ( .)ISAsويرد الحقاً يف هذا التقرير بيان ملسؤولياتنا مبوجب تلك املعايري يف فقرة “مسؤولية
مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة” .وفقاً ملعايري أخالقيات املحاسبني املهنيني الصادرة عن مجلس املعايري األخالقية الدولية (IEBSA
 )Codeفإننا كيان مستقل عن املجموعة ،وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا األخالقية األخرى املتعلقة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة وفقاً للمتطلبات
املهنية ذات الصلة يف دولة قطر ،ولقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً ملعايري أخالقيات املحاسبني املهنيني الصادرة عن مجلس املعايري األخالقية
الدولية .يف رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساساً مالمئاً ميكننا من إبداء رأينا.

أمور التدقيق الهامة
إن األمور الهامة حول أعامل التدقيق ،يف تقديرنا املهني ،هي تلك األمور األكرث أهمية خالل تدقيق البيانات املالية املوحدة للفرتة الحالية .وقد تم تناول
هذه األمور خالل تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل ويف تكوين رأينا حولها ،كام وأننا ال نقدم رأياً منفصالً بشأن هذه األمور .وفيام ييل وصف لكيفية
تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعامل التدقيق.
لقد وفينا باملسؤوليات املوضحة يف فقرة “مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة” من هذا التقرير فيام يتعلق بهذه األمور.
وبنا ًء عليه ،تضمنت أعامل التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إجراءات تهدف إىل االستجابة لتقييمنا ملخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية املوحدة .تقدم
نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة ملعالجة األمور املوضحة أدناه ،أساساً لرأينا حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
املرفقة.
األمور الهامة حول أعمال التدقيق
تقييم االستثمارات العقارية:

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي:

العقارات واآلالت والمعدات للمجموعة كما هو مبين باإليضاح ()5
للبيانات المالية الموحدة ،تمثل نسبة  ٪36من إجمالي موجودات
المجموعة ،وبالتالي يمثل مخصص االستهالك للسنة  ٪20من
إجمالي مصروفات المجموعة.

 الحصول على أدلة مالئمة وكافية للتدقيق فيما يتعلق بالرصيداالفتتاحي للعقارات واآلالت والمعدات ،بما في ذلك المبادئ
المحاسبية المختارة والمطبقة؛

وهناك بعض األمور التي يؤثر فيها ممارسة اإلدارة للتقديرات
واألحكام على القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات،
وتشمل تلك األمور ما يلي:
   قرار الرسملة أو تحميل التكاليف؛   مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات ،بما في ذلك التأثير علىالتغيرات في استراتيجية المجموعة؛ و
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 تقييم تصميم الضوابط الهامة المتعلقة بالعقارات واآلالتوالمعدات ،بما في ذلك إجراءات إدراج الموجودات في
سجل العقارات واآلالت والمعدات ،وتصنيف الموجودات،
واألعمار اإلنتاجية للموجودات.
 تقييم معايير االعتراف المطبقة على التكاليف المتكبدةوالمرسملة خالل السنة المالية وتماشيها مع متطلبات
المعايير المحاسبية ذات الصلة.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
   تقييم مؤشرات االنخفاض في القيمة وتحديد المبالغ القابلةلالسترداد.
ونظراً لحجم أرصدة العقارات واآلالت والمعدات في البيانات
المالية الموحدة واستخدام الحكم الشخصي في تحديد القيمة
الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات ،لذلك اعتبرنا هذه المسألة
أحد أمور التدقيق الهامة.

(تابع)

 مقارنة العمر اإلنتاجي المقدر لكل محطة إنتاج للتأكدمن تماشيها مع المدة الواردة باتفاقية شراء الكهرباء
والمياه ( )PWPAالمبرمة بين الشركة والمؤسسة القطرية
العامة للكهرباء والماء (كهرماء) (تمثل محطات اإلنتاج ٪98
من العقارات واآلالت والمعدات للمجموعة).
 إعادة احتساب تكلفة االستهالك ،على أساس عينة الفحص،لتبيان أرصدة االستهالك الهامة المدرجة في البيانات المالية
الموحدة.
 تقييم طبيعة األعمال قيد التنفيذ التي تم تحويلها إلى مرافقإنتاج خالل السنة ،والتحقق مما إذا كان االهالك المحتسب
لمحطة اإلنتاج التي تم ضمها حديث ًا للخدمة يتم تسجيله بما
يتماشى مع المعايير المحاسبية المطبقة.
 تقييم أثر مرافق اإلنتاج التي ينتهي سريان اتفاقيات شراءالكهرباء والماء المتعلقة بها خالل السنة   .
 الفحص الوافي لتقييم المجموعة للمؤشرات الداخليةوالخارجية المحتملة النخفاض القيمة فيما يتعلق بمرافق
اإلنتاج ،مثل التقادم وانخفاض القيمة السوقية والخسائر
التشغيلية إلخ ،وذلك بحسب علمنا واعتقادنا وخبرتنا في
القطاع وفهمنا التفاقية شراء الكهرباء والمياه (.)PWPA

أمر آخر
تم تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة كام يف وللسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2016من قبل مكتب تدقيق آخر ،والذي أبدى رأياً غري متحفظ حول
تلك البيانات املالية يف تقريره الصادر بتاريخ  1فرباير .2017

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2017
تتكون املعلومات األخرى من املعلومات املدرجة يف التقرير السنوي ،ولكنها ال تشمل البيانات املالية املوحدة وتقرير مراقبي الحسابـات حـولها .إن
اإلدارة مسؤولة عن املعلومات األخرى.
إن رأينا حول البيانات املالية ال يتضمن املعلومات األخرى ،وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.
فيام يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع عىل املعلومات األخرى واألخذ يف االعتبار ،خالل ذلك ،ما إذا كانت هذه
املعلومات ال تتاميش بصورة مادية مع البيانات املالية املوحدة أو املعلومات التي حصلنا عليها خالل أعامل التدقيق ،أو أنها تبدو كأخطاء مادية .يف حال
توصلنا إىل وجود خطأ مادي بناء عىل أعامل التدقيق التي قمنا بها ،فإن علينا إدراج تلك الوقائع يف تقريرنا .ليس لدينا ما يستوجب إدراجه يف تقريرنا
فيام يتعلق بهذا الشأن.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة حول البيانات المالية الموحدة
إن مسؤولية اإلدارة هي إعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ،وهي كذلك مسؤولة عن إجراءات
الرقابة الداخلية التي تراها رضورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء املادية ،سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات املالية املوحدة تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة املجموعة عىل االستمرار يف عملياتها وفقاً ملبدأ االستمرارية وكذلك اإلفصاح ،عند
الحاجة ،عن األمور املتعلقة مببدأ االستمرارية واستخدام أساس مبدأ االستمرارية املحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية املجموعة أو إنهاء عملياتها،
أو أنه ليس لديها بديل واقعي غري ذلك.
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلرشاف عىل عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا يف الحصول عىل تأكيد معقول بأن البيانات املالية املوحدة ككل خالية من األخطاء املادية ،سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ ،وكذلك إصدار
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

(تابع)

تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد املعقول هو تأكيد عايل املستوى ،ولكنه ال يعد ضامناً بأن أعامل التدقيق التي تم القيام بها وفقاً
للمعايري الدولية للتدقيق ( )ISAsسوف تقوم دامئاً بتبيان األخطاء املادية عند وقوعها .قد تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ وتعترب األخطاء مادية،
بصورة فردية أو إجاملية ،إذا كان من املحتمل أن تؤثر عىل القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون بنا ًء عىل هذه البيانات املالية املوحدة.
وكجزء من أعامل التدقيق وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق ( ،)ISAsفإننا نقوم مبامرسة تقديرنا املهني ونحافظ عىل التزامنا املهني خالل جميع مراحل
التدقيق .كام قمنا أيضاً مبا ييل:
•

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية املوحدة ،سوا ًء الناتجة عن احتيال أو خطأ ،وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق استجابة
لهذه املخاطر ،وكذلك الحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومالمئة توفر أساساً إلبداء رأينا .تعد مخاطر عدم تبيان األخطاء املادية الناتجة عن االحتيال
أعىل من املخاطر الناتجة عن الخطأ ،حيث قد يشمل االحتيال التواطؤ أو التزوير أو الحذف املتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.

•

فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعامل التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة ،وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة الرقابة الداخلية للمجموعة.

•

تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املستخدمة ومعقولية التقديرات املحاسبية واالفصاحات ذات الصلة املعدة من قبل اإلدارة.

•

إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية املحاسبي ،بنا ًء عىل أدلة التدقيق التي حصلنا عليها ،وكذلك تحديد ما إذا كان
هناك أحداث أو ظروف مادية تلقى بالشك عىل قدرة املجموعة عىل االستمرار وفقاً ملبدأ االستمرارية .يف حال اتضح لنا وجود شك مادي ،فإن
علينا لفت االنتباه يف تقرير مراقب الحسابات إىل االفصاحات ذات الصلة يف البيانات املالية املوحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االفصاحات غري
كافية .كام وتعتمد نتيجة املراجعة عىل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ التقرير .ومع ذلك قد تؤدي أحداث أو ظروف مستقبلية
إىل عدم استمرار املجموعة وفقاً ملبدأ االستمرارية.

•

تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات املالية املوحدة ،مبا يف ذلك االفصاحات ،وتحديد ما إذا كانت البيانات املالية املوحدة تظهر املعامالت
واألحداث الهامة بصورة عادلة.

• الحصول عىل أدلة تدقيق كافية بشأن املعلومات املالية لرشكات املجموعة أو األنشطة التجارية للمجموعة إلبداء رأي حول البيانات املالية
املوحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلرشاف وأداء أعامل التدقيق للمجموعة ،ونبقى نحن فقط مسؤولون عن رأينا حول أعامل التدقيق.
قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيام يتعلق ،إىل جانب أمور أخرى ،بنطاق العمل املحدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعامل التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك
أوجه القصور املادية يف الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدها خالل أعامل التدقيق.
قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيام يتعلق ،إىل جانب أمور أخرى ،بنطاق العمل املحدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعامل التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك
أوجه القصور املادية يف الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدها خالل أعامل التدقيق.
كام نقدم بياناً ملجلس اإلدارة يفيد بأننا قد التزمنا مبسؤولياتنا األخالقية فيام يتعلق باالستقاللية ،وقمنا بالتواصل معهم حول أية عالقات أو أمور أخرى
قد يعتقد أنها تؤثر عىل استقالليتنا ،وكذلك تقديم اإلجراءات الوقائية ذات الصلة عند الرضورة.
ومن بني األمور التي تم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة ،قمنا بتحديد األمور التي تعد أكرث أهمية خالل تدقيق البيانات املالية املوحدة للفرتة الحالية وبالتايل
نعتربها أمور التدقيق الهامة .ونقوم ببيان هذه األمور يف تقرير مراقب الحسابات ،إال يف حال وجود قانون أو تعليامت متنع اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو
عندما نقرر ،يف حاالت استثنائية للغاية ،أنه ال يجب اإلفصاح عن أمر يف تقريرنا ألنه من املحتمل أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف املصلحة العامة من االفصاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ويف رأينا أن الرشكة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة ،وقد أجري الجرد وفقاً لألصول املرعية ،وأن البيانات املالية تراعي أحكام قانون الرشكات التجارية
القطري رقم  11لسنة  2015والنظام األسايس للرشكة .لقد حصلنا عىل كافة املعلومات وااليضاحات التي رأيناها رضورية ألغراض تدقيقنا ،وحسب علمنا
واعتقادنا مل تقع خالل السنة أية مخالفات ألحكام القانون املذكور أعاله أو النظام األسايس للرشكة عىل وجه قد يكون له تأثري مادي عىل املركز املايل
للمجموعة أو أدائها املايل.
 31يناير 2018
الدوحة
دولة قطر
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عن إرنست ويونـغ
زيــــــــــــــــــــــــــاد نــــــــــادر
سجل مراقبي الحسابات رقم ()258

بيان المركز المالي الموحد
			
كما في  31ديسمبر 2017

			

إيضاحات  31ديسمبر 2017
أألف ريال قطري

 31ديسمبر 2016

ألف ريال قطري

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات

5

استثمارات عقارية

6
7
8
9
10
22

موجودات غير الملموسة والشهرة
استثمارات في مشاريع مشتركة
موجودات مالية متاحة للبيع
ذمم تأجير تمويلي مدينة
القيمة العادلة الموجبة لعقود مبادالت معدالت فائدة
للتحوط

11

موجودات أخرى

5.744.593
174.901
102.455
3.136.097
701.577
1.248.845
34.856

6.130.389
174.901
108.425
2.824.638
511.144
1.366.332
-

17.843
11.161.167

19.858
11.135.687

الموجودات المتداولة
مخزون
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
ذمم تأجير تمويلي مدينة
القيمة العادلة الموجبة لعقود مبادالت معدالت فائدة
للتحوط
أرصدة لدى البنوك ونقد
إجمالي الموجودات

12
13
10
22

230.828
852.134
117.487
2.374

280.994
674.013
124.273
-

14

3.436.017
4.638.840
15.800.007

3.011.031
4.090.311

15.225.998

يتبع بيان المركز المالي الموحد في الصفحة التالية.

اإليضاحات من  1إلى  37تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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بيان المركز المالي الموحد
			
كما في  31ديسمبر 2017

(تابع)

			

إيضاحات

 31ديسمبر 2017

ألف ريال قطري

 31ديسمبر 2016
أألف ريال قطري

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي عام
احتياطي التحوط
احتياطي القيمة العادلة

15
16
17
18
19

أرباح مدورة
حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

20

إجمالي حقوق الملكية

1.100.000
550.000
3.241.834
()1.507.588
123.124
5.474.510
8.981.880
250.218
9.232.098

1.100.000
550.000
3.241.834
()1.557.002
219.328
4.720.969
8.275.129
253.871
8.529.000

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض وسلف تحمل فوائد
القيمة العادلة السالبة لعقود مبادالت معدالت فائدة للتحوط
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

21
22
23

4.441.794
27.069
73.985
4.542.848

4.674.587
8.282
52.803
4.735.672

المطلوبات المتداولة
قروض وسلف تحمل فوائد
القيمة العادلة السالبة لعقود مبادالت معدالت فائدة للتحوط
دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

21
22
24

1.424.286
15.297
585.478
2.025.061
6.567.909
15.800.007

1.237.363
20.277
703.686
1.961.326
6.696.998
15.225.998

متت املوافقة عىل هذه البيانات املالية واعتامدها من جانب مجلس إدارة الرشكة األم يف  31يناير  2018ووقعها بالنيابة عن املجلس كل من:
السيد /خالد بن سعيد علي الرميحي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد  /فهد بن حمد المهندي
العضو المنتدب

اإليضاحات من  1إلى  37تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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بيان الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة
األخرى الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
إيضاحات

 31ديسمبر
2017

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

25
26

3.070.742
()1.754.838

3.103.149
()1.700.590

1.315.904

1.402.559

إيرادات أخرى

27

156.671

147.814

مصروفات عمومية وإدارية

28

()219.667
1.252.908
()180.278
566.863

()200.976
1.349.397
()148.364
372.312

1.639.493

1.573.345

اإليرادات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح

ربح التشغيل

29
8

تكاليف تمويل
حصة من ربح مشاريع مشتركة
الربح للسنة

 31ديسمبر
2016

اإليرادات الشاملة األخرى:
إيرادات شاملة أخرى يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:
حصة من اإليرادات الشاملة األخرى لمشاريع مشتركة
الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لعقود مبادالت
معدالت فائدة التحوط
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

8

25.991

103.697

18
9

23.423
()96.204
()46.790
1.592.703

98.780
44.084
246.561
1.819.906

اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل
الربح العائد إلى:

1.616.176
23.317
1.639.493

مالكي الشركة األم
حصص غير مسيطرة

1.541.988
31.357
1.573.345

إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى:

1.569.386
23.317
1.592.703

مالكي الشركة األم
حصص غير المسيطرة

1.788.549
31.357
1.819.906

العائد للسهم:
العائد األساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)

30

14.69

14.02

اإليضاحات من  1إلى  37تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

		
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

			

								

االحتياطي العام احتياطي
التحوط
للتدفقات
النقدية
ألف ريال قطري

()1.557.002
49.414
49.414
-

ألف ريال قطري

3.241.834
-

3.241.834

االحتياطي
القانوني

ألف ريال قطري

550.000
-

550.000

رأس المال

ألف ريال قطري

1.100.000

-

-

1.100.000

احتياطي القيمة
العادلة

ألف ريال قطري

219.328
()96.204
()96.204
-

()1.507.588

األرباح المدورة

ألف ريال قطري

4.720.969
1.616.176
1.616.176
()825.000

123.124

اإلجمالي

ألف ريال قطري

8.275.129
1.616.176
()46.790
1.569.386
()825.000

()37.635
5.474.510

حصص غير
مسيطرة

253.871
23.317
23.317
()26.970

()37.635
8.981.880

إجمالي حقوق
الملكية

ألف ريال قطري ألف ريال قطري

8.529.000
1.639.493
()46.790
1.592.703
()851.970

250.218

حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة األم

الرصيد في  1يناير 2017

الربح للسنة

إيرادات ( /خسائر) شاملة أخرى

إجمالي الدخل الشامل للسنة

توزيعات أرباح متعلقة بسنة 2016
(إيضاح )31

مساهمات لصندوق دعم األنشطة
االجتماعية والرياضية لسنة 2017
(إيضاح )32

الرصيد في  31ديسمبر 2017

()37.635
9.232.098

يتواصل بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد في الصفحة التالية
اإليضاحات من  1إلى  37تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

			

(تابع)
								

االحتياطي العام احتياطي
التحوط
للتدفقات
النقدية
ألف ريال قطري

()1.759.479
202.477
202.477
-

ألف ريال قطري

3.241.834
-

3.241.834

االحتياطي
القانوني

ألف ريال قطري

550.000
-

550.000

رأس المال

ألف ريال قطري

1.100.000

-

-

1.100.000

احتياطي القيمة
العادلة

ألف ريال قطري

175.244
44.084
44.084
-

()1.557.002

األرباح المدورة

ألف ريال قطري

4.038.710
1.541.988
1.541.988
()825.000

219.328

اإلجمالي

ألف ريال قطري

7.346.309
1.541.988
246.561
1.788.549
()825.000

()34.729
4.720.969

حصص غير
مسيطرة

256.048
31.357
31.357
()33.534

()34.729
8.275.129

إجمالي حقوق
الملكية

ألف ريال قطري ألف ريال قطري

7.602.357
1.573.345
246.561
1.819.906
()858.534

253.871

حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة األم

		
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

الرصيد في  1يناير 2016

الربح للسنة

إيرادات ( /خسائر) شاملة أخرى

إجمالي الدخل الشامل للسنة

توزيعات أرباح متعلقة بسنة 2015
(إيضاح )31

مساهمات لصندوق دعم األنشطة
االجتماعية والرياضية لسنة 2016
(إيضاح )32

الرصيد في  31ديسمبر 2016

()34.729
8.529.000

اإليضاحات من  1إلى  37تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

بيان التدفقات النقدية الموحد
					
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

إيضاحات

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

األنشطة التشغيلية

1.639.493

الربح للسنة

1.573.345

تعديالت للبنود التالية:
استهالك عقارات وآالت ومعدات
حصة من أرباح مشاريع مشتركة
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

5
8
23

إيرادات مؤجلة
إيراد أرباح موزعة من موجودات مالية متاحة للبيع
ربح من موجودات مالية متاحة للبيع

27
27

ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
مخصص مخزون بطيء الحركة
إطفاء موجودات غير متداولة
إيراد فوائد
مصروف فوائد

7
12
28
27
29

األرباح  /الخسائر التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

444.831
()566.863
27.380
()16.052
()337
5.970
48.408
2.015
()94.733
173.148
1.663.260

418.922
()372.312
6.249
()6.792
()11.940
()2.676
()14.398
5.970
33.035
2.013
()42.769
144.306
1.732.953

التغيرات في رأس المال العامل:
مخزون
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
ذمم تأجير تمويلي مدينة
دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

23

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

1.758
()178.121
124.273
()155.843
1.455.327
()6.198
1.449.129

()136.134
213.975
146.477
()80.526
1.876.745
()2.377
1.874.368

األنشطة االستثمارية
شراء عقارات وآالت ومعدات

5

متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات
توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع
توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة
استثمارات في مشروع مشترك
شراء موجودات مالية متاحة للبيع

27
8
8
9

()59.190
492

16.052
283.582
()2.187
()286.637

يتواصل بيان التدفقات النقدية الموحد في الصفحة التالية
اإليضاحات من  1إلى  37تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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()835.400
14.398
11.940
278.205
()139.956

بيان التدفقات النقدية الموحد

(تابع)

				
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

إيضاحات
متحصالت من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع

27

فوائد مستلمة
صافي الحركة في ودائع تستحق خالل أكثر من  90يوم ًا
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

94.733
()625.702

20.007
42.769
()1.945.911

()578.857

()2.553.948

األنشطة التمويلية
صافي الحركة في قروض وسلف تحمل فوائد
توزيعات أرباح
توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة

31
20

فوائد مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي النقص في النقد وما في حكمه
نقد وما في حكمه في  1يناير
نقد وما في حكمه في  31ديسمبر

14

()45.870
()825.000
()26.970
()173.148
()1.070.988

996.742
()825.000
()33.534
()144.306
()6.098

()200.716
764.737
564.021

()685.678
1.450.415
764.737

اإليضاحات من  1إلى  37تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
.1

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية
رشكة الكهرباء واملاء القطرية ش.م.ع.ق«( .الرشكة») هي رشكة مساهمة قطرية تأسست يف دولة قطر مبوجب السجل التجاري رقم  .14275بدأت
الرشكة عملياتها التجارية يف مارس  .1992يقع مكتب الرشكة املسجل يف شارع املرخية ،مدينة خليفة الشاملية املنطقة ،الدوحة ،دولة قطر .إن
أسهم الرشكة مدرجة يف بورصة قطر منذ  3مايو .1998
كانت الرشكة تعرف سابقاً باسم رشكة الكهرباء واملاء القطرية ش.م.ق ،.ووفقاً لقانون الرشكات التجارية القطري رقم  11لسنة  ،2015تم تغيري
الوضع القانوين للرشكة إىل «رشكة مساهمة عامة قطرية» بعد التعديل الذي أدخل عىل النظام األسايس بتاريخ  6مارس .2017
تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات امللية للرشكة ولرشكاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ «املجموعة» ومنفردة بـ «رشكات املجموعة»).
يتمثل النشاط الرئييس للمجموعة ،والذي مل يتغري منذ السنة املاضية ،يف إنتاج الكهرباء وإنتاج املياه املحالة لتوفريها للمؤسسة العامة القطرية
للكهرباء واملاء («كهرماء») اململوكة للدولة.
لدى املجموعة الرشكات التابعة التالية وحصص امللكية كام يف تواريخ التقارير الحالية واملقارنة:
االسم

النشاط الرئيسي

بلد
التأسيس

نسبة
الملكية
٢٠١٧

نسبة
الملكية
٢٠١٦

شركة رأس لفان للتشغيل ذ.م.م.

توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة

قطر

٪100

٪100

شركة رأس لفان للطاقة ش.م.ق.

توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة

قطر

٪80

٪80

لدى الشركة المشاريع المشتركة التالية وحصص الملكية كما في تواريخ التقارير الحالية والمقارنة:
االسم

النشاط الرئيسي

بلد
التأسيس

نسبة
الملكية
٢٠١٧

نسبة
الملكية
٢٠١٦

شركة قطر للطاقة ش.م.ق.

توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة

قطر

٪55

٪55

شركة مسيعيد للطاقة ش.م.ق.

توليد الكهرباء

قطر

شركة رأس قرطاس للطاقة
ش.م.ق.

توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة

قطر

٪40
٪45

٪40
٪45

نبراس للطاقة ش.م.ق

االستثمار في مشاريع الكهرباء والمياه
خارج دولة قطر

قطر

٪60

٪60

شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق

توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة

قطر

سراج للطاقة

تحديد وتقييم وتطوير فرص إنتاج الطاقة
الشمسية

قطر

٪60
٪60

٪60
-

تم الترصيح بإصدار البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2017من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  31يناير .2018
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(تابع)

 .2المعامالت واالتفاقيات الرئيسية للمجموعة
فيام ييل املعامالت واالتفاقيات الرئيسية للمجموعة مرتبة حسب الرتتيب الزمني:
( )1يف  10فرباير  1999أبرمت الرشكة اتفاقية مع حكومة دولة قطر لرشاء محطة توليد الكهرباء يف رأس أبو فنطاس “ب” (راف ب) .استنادا إىل
االتفاقية تم تكليف الرشكة بتشغيل وإدارة محطة الطاقة .انتهى رسيان االتفاقية بتاريخ  10أكتوبر  ،2017واتفق الطرفان عىل متديد االتفاقية
إيل  30يونيو .2018
( )2يف أبريل  2001أبرمت الرشكة اتفاقية رشاء الكهرباء مع املؤسسة العامة للكهرباء واملاء (يشار إليها فيام بعد بـ “كهرماء”) لإلمداد بالطاقة
الكهربائية من محطة راس أبو فنطاس “ب( ”1/راف ب )1/والتي بدأ تشغيلها تجارياً يف  29أغسطس .2002
( )3يف يناير  2003قامت الرشكة برشاء املحطات األربع التالية من املؤسسة العامة للكهرباء واملاء (كهرماء) مببلغ  600مليون ريال قطري ،وتم توقيع
اتفاقية رشاء كهرباء وماء مع كهرماء لإلمداد بالكهرباء واملاء املحىل من املحطات التالية:
• محطة رأس أبو فنطاس “ أ “
• الوجبة
• السيلية
• جنوب الدوحة سوبر
أوقفت الرشكة عمليات محطة الوجبة خالل عام  2010يف أعقاب تلقي تعليامت من حكومة دولة قطر .كام تم إيقاف مرافق محطتي السيلية وجنوب
الدوحة سوبر حيث أن العقود ذات الصلة مع كهرماء قد انتهت يف  31ديسمرب .2014
تنص املادة  6من االتفاقية عىل أن االتفاقية مرشوطة ومن ضمن الرشوط أال يرسي مفعول االتفاقية ما مل يصدر مرسوم أمريي مينح الرشكة امتيازا ً
الستخدام األرض التي تقع عليها املحطات وأن يكون املرسوم ساري املفعول واألثر .كام تنص املادة  2/6من االتفاقية املذكورة عىل أنه يف حالة عدم
صدور املرسوم حتى  1يونيو  2003يجب أن تجتمع األطراف للمناقشة واالتفاق عىل حل ما وأن يتم تعديل االتفاقية املذكورة إىل املدى الالزم الذي
يعكس الحل املطلوب .كام يف نهاية فرتة التقرير مل تحصل الرشكة عىل املرسوم األمريي .إن إدارة الرشكة واثقة من أنه سيتم إصدار املرسوم األمريي يف
املستقبل القريب وإال فسوف يتم االتفاق عىل إجراء تعديالت عىل االتفاقية املربمة مع كهرماء .كام يف تاريخ هذه البيانات املالية املوحدة مل يتم إصدار
املرسوم األمريي كام مل يتم إجراء تعديالت عىل اتفاقية رشاء الكهرباء واملاء.
أوقفت الرشكة عمليات محطة رأس أبو فنطاس “أ” اعتبارا من  31ديسمرب  2017مع انتهاء االتفاقية ذات الصلة املربمة مع كهرماء يف  31ديسمرب .2017
( )4يف يناير  2003قامت الرشكة برشاء محطة تحلية املياه بدخان التابعة ملؤسسة قطر للبرتول مقابل مبلغ إجاميل قدره  71.66مليون ريال قطري.
وبعد إبرام اتفاقية الرشاء أبرمت الرشكة أيضا اتفاقية تأجري األرض ،واتفاقية رشاء مياه ،اتفاقية تزويد بالوقود مع قطر للبرتول فيام يتعلق مبحطة
التحلية يف دخان.
( )5يف  27يناير  2005تم تأسـيس رشكة قطـر للطاقة ش.م.ق كمشـروع مشرتك إلنتاج الكهرباء واملياه املحالة من محطة رأس لفان (ب) املوحدة
للامء والكهرباء .النسبة املئوية مللكية رشكة قطر للطاقة ش.م.ق كام يف تواريخ التقرير الحايل ولفرتة املقارنة كالتايل:
٪55
• رشكة الكهرباء واملاء القطرية ش.م.ع.ق.
٪40
		
• انرتناشونال باور يب ال يس
٪5
		
• شيوبو اليكرتيك باور كومباين
( )6يف أكتوبر  2005أبرمت الرشكة “اتفاقية رشاء كهرباء وماء” مع كهرماء لتوفري الكهرباء واملياه املحالة من محطة رأس أبو فنطاس ب.2
( )7يف  15يناير  2007تم تأسيس رشكة مسيعيد للكهرباء ش.م.ق كمرشوع مشرتك بني الرشكة ورشكة ماروبيني و قطر للبرتول إلنتاج الكهرباء واملياه
املحالة من محطة مسيعيد .ويف مايو  2009التحقت شيوبو اليكرتيك باور كومباين كرشيك باملرشوع املشرتك .املساهمة الحالية يف رشكة مسيعيد
للطاقة ش.م.ق عىل النحو التايل:
٪40
• رشكة الكهرباء واملاء القطرية ش.م.ع.ق.
٪30
			
• رشكة ماروبيني
٪20
			
• قطر للبرتول
٪10
		
• شيوبو اليكرتيك باور كومباين
( )8يف مايو  2007دخلت الرشكة يف “اتفاقية رشاء مياه” مع كهرماء لتوريد مياه من محطة الرشكة يف راس أبو فنطاس أ( 1/وهي توسعة لرأس أبو
فنطاس أ).
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 .2المعامالت واالتفاقيات الرئيسية للمجموعة (تابع)
( )9يف  25مارس  2008تم تأسيس رشكة راس قرطاس للطاقة ش.م.ق .كمرشوع مشرتك إلنتاج الكهرباء واملاء من محطة راس لفان ج .النسبة املئوية
للمساهمة يف رشكة راس قرطاس للطاقة ش.م.ق عىل النحو التايل:
٪45
• رشكة الكهرباء واملاء القطرية ش.م.ع.ق.
٪40
		
• رشكة آر إل يس باور هولدينج
٪15
			
• قطر للبرتول
( )10يف  20مايو  2013تم تأسيس رشكة نرباس للطاقة ش.م.ق كمرشوع مشرتك بغرض اقتناء مشاريع إنتاج الكهرباء واملاء خارج دولة قطر .النسبة
املئوية للمساهمة يف نرباس للطاقة ش.م.ق عىل النحو التايل:
( ٪60 :2017و )٪2016:60
• رشكة الكهرباء واملاء القطرية ش.م.ع.ق.
( ٪0 :2017و )٪20 :2016
		
• قطر للبرتول العاملية املحدودة
( ٪40 :2017و )٪20 :2016
• قطر القابضة ش.م.م		
( )11يف  13مايو  2015تم تأسيس رشكة أم الحول للطاقة ش.م.ق كمرشوع مشرتك بغرض إنتاج الكهرباء واملياه املحالة من مرافق محطة د .النسبة
املئوية للمساهمة يف رشكة أم الحول للطاقة ش.م.ق عىل النحو التايل:
٪60
		
• رشكة الكهرباء واملاء القطرية ش.م.ع.ق
٪5
			
• قطر للبرتول العاملية املحدودة
٪5
		
• مؤسسة قطر للتعليم والعلوم وتنمية املجتمع
• يك 1للطاقة املحدودة ،رشكة مؤسسة يف اململكة املتحدة ٪30
( )12يف  13أكتوبر  2015أبرمت الرشكة “اتفاقية رشاء ماء” مع كهرماء لتوفري املياه املحالة من محطة رأس أبو فنطاس أ.3/
( )13يف  25سبتمرب  ،2017تم تأسيس “رساج للطاقة” كمرشوع مشرتك لغرض تحديد وتقييم وتطوير فرص إنتاج الطاقة الشمسية يف دولة قطر .تبلغ
حصة امللكية يف رساج للطاقة  ٪60كام يف تاريخ التقرير املايل للسنة الحالية ( :2016ال يشء).
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 3أسس إعداد البيانات المالية
(أ) بيان االلتزام
تم إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملتطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية .تستويف هذه البيانات املالية املوحدة متطلبات املعايري
الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايري املحاسبة الدولية واملتطلبات املعمول بها لقانون الرشكات التجارية القطري رقم  11لسنة .2015
(ب) أساس القياس
تم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء املوجودات املالية املتاحة للبيع واملشتقات املالية حيث يتم قياسها بالقيمة
العادلة.
(ج) العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة .تم تقريب جميع املبالغ إىل أقرب ألف
ريال قطري ،ما مل تتم اإلشارة إىل خالف ذلك.
(د) استخدام التقديرات واألحكام
إن إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من اإلدارة أن مامرسة بعض التقديرات واالفرتاضات واألحكام التي
تؤثر عىل املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املوحدة واإليضاحات املرفقة بها .تستند التقديرات واالفرتاضات إىل الخربة التاريخية وعوامل أخرى يعتقد
أنها معقولة يف ظل الظروف التي تشكل نتائجها أساساً إلصدار األحكام حول القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات التي يصعب الحصول عليها
بسهولة من مصادر أخرى .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مامرسة األحكام من قبل اإلدارة فيام يتعلق بالتطورات والقرارات واإلفصاح عن السياسات املحاسبية الهامة للمجموعة وتطبيق هذه السياسات
والتقديرات .تتم مراجعة األحكام والتقديرات واالفرتاضات بصورة مستمرة .تدرج تعديالت التقديرات املحاسبية يف الفرتة التي يتم فيها تعديل
التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط عىل تلك الفرتة ،أو يف فرتة التعديل والفرتات املستقبلية إذا كان التعديل يؤثر عىل كل من الفرتة الحالية
واملستقبلية.
املعلومات حول املجاالت الهامة التي تتضمن درجة عالية من األحكام أو التعقيد أو املجاالت التي تنطوي عىل مخاطر هامة من أن ينتج من
االفرتاضات أو التقديرات تعديالت كبرية عىل املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية هي كالتايل:
مبدأ االستمرارية
قامت إدارة املجموعة بتقييم قدرة املجموعة عىل االستمرار يف أعاملها وفقاً ملبدأ االستمرارية واقتنعت بأن املجموعة لديها املوارد الرضورية ملواصلة
أنشطتها يف املستقبل املنظور .باإلضافة إىل ذلك ،فإن اإلدارة ليست عىل علم بأي أمور قد تلقي بالشك املادي حول قدرة املجموعة عىل مواصلة
أعاملها وفقاً ملبدأ االستمرارية .وعليه ،تم إعداد البيانات املالية عىل أساس مبدأ االستمرارية.
األعامر االنتاجية واآلالت واملعدات
يتم إهالك بنود لعقارات واآلالت واملعدات عىل مدى أعامرها اإلنتاجية املقدرة .يتم تحديد األعامر اإلنتاجية استنادا إىل االستخدام املتوقع لألصل
وهو يستند عموما عىل فرتة اتفاقية رشاء الكهرباء واملاء املوقعة مع كهرماء واالهالك والتقادم الفعيل والفني والتجاري وآثار مرصوف اإلهالك
السنوي املعرتف به يف البيانات املالية املوحدة وتقوم اإلدارة مبراجعة األعامر االنتاجية لتلك املوجودات عىل أساس سنوي .ال تقوم اإلدارة بإعطاء قيم
متبقية لبنود العقارات واآلالت واملعدات حيث أنها قد توصلت إىل نتيجة بناء عىل سوابق بأن مثل هذه املبالغ غري هامة .قد يتم تعديل مرصوف
اإلهالك املستقبيل بصورة كبرية عندما تعتقد اإلدارة بأن األعامر اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
انخفاض قيمة الشهرة
إن تحديد ما إذا كان هناك انخفاض يف قيمة الشهرة يتطلب عمل تقدير للقيمة عند االستخدام لوحدات إنتاج النقد التي تم توزيع الشهرة عليها.
يتطلب حساب القيمة عند االستخدام أن ميارس أعضاء مجلس اإلدارة تقديرات حول التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من وحدة إنتاج النقد
ومعدل خصم مناسب لغرض حساب القيمة الحالية .عندما تكون التدفقات النقدية املستقبلية الفعلية أقل من املتوقع ،قد تنشأ خسائر انخفاض
مادي.
انخفاض قيمة االستثامرات املتاحة للبيع
تعامل املجموعة االستثامرات املتاحة للبيع عىل أنها منخفضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض “هام” أو “متواصل” يف القيمة العادلة ألقل
من تكلفتها أو عندما يوجد دليل موضوعي آخر عىل انخفاض القيمة .إن تحديد االنخفاض “الهام” أو “املتواصل” يتطلب مامرسة أحكام هامة.
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انخفاض قيمة االستثامرات يف املشاريع املشرتكة
يف تاريخ كل تقرير تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي عىل أن االستثامر يف املشاريع املشرتكة قد انخفضت قيمته .يف هذه
الحالة ،تقوم املجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض يف القيمة عىل أساس الفرق بني القيمة القابلة لالسرتداد للمشاريع املشرتكة وقيمتها املدرجة،
وتقوم بإدراج هذا املبلغ يف “حصة يف نتائج مشاريع مشرتكة” يف بيان الدخل املوحد.
ذمم التأجري التموييل املدينة
تقوم إدارة املجموعة بتحديد التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة فيام يتعلق برسوم السعة التشغيلية لحساب معدل الفائدة الفعيل للتأجري
التموييل .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ يف االعتبار االنقطاع املجدول والجربي إلمدادات الطاقة يف السنوات املقبلة .تقوم اإلدارة مبراجعة
التقديرات بشكل سنوي ،وأي فرق بني إيرادات التأجري التموييل املقدرة وإيرادات التأجري التموييل الفعلية يتم تحميله مبارشة يف بيان الدخل
الشامل للفرتة ذات الصلة.
انخفاض قيمة املوجودات غري املالية (بخالف املخزون والعقارات واآلالت واملعدات)
القيم الدفرتية للموجودات غري املالية للرشكة (عقارات ومعدات وقطع غيار اسرتاتيجية) تتم مراجعتها يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك
أي مؤرش عىل انخفاض قيمتها .يتطلب تحديد ما يعترب عىل أنه قد انخفضت قيمته استخدام التقديرات واألحكام .كام يف تاريخ التقرير مل تحدد
اإلدارة أي دليل من التقارير الداخلية يشري إىل انخفاض قيمة موجود أو فئة موجودات وليس هناك أية تغيريات سلبية هامة يف السوق ميكن أن
يكون لها أثر سلبي عىل موجوداتها .يف حالة وجود مثل هذا املؤرش عندها يتم أداء اختبار النخفاض القيمة من جانب اإلدارة .يتطلب تحديد املبالغ
القابلة لالسرتداد من اإلدارة القيام بإجراء أحكام وتقديرات وافرتاضات.
انخفاض قيمة املخزون
عندما تصبح البضاعة قدمية أو غري صالحة لالستخدام يتم إجراء تقدير لصايف قيمتها القابلة للتحقق .بالنسبة للمبالغ الهامة بصفة فردية يتم إجراء
التقدير عىل أساس فردي .املبالغ غري الهامة بصفة فردية ولكنها قد أصبحت قدمية أو غري صالحة لالستخدام يتم تقديرها بصورة جامعية ووضع
مخصص لها وفقا لنوع املخزون ودرجة التقادم أو عدم الصالحية استنادا إىل أسعار البيع التاريخية .تتطلب رضورة ووضع مخصص للبضاعة البطيئة
الحركة والغري صالحة لالستخدام درجة كبرية من التقدير.
انخفاض قيمة الذمم املدينة
يتم إجراء تقدير للمبالغ املمكن تحصيلها من الذمم املدينة عندما ال يكون من املحتمل تحصيل املبالغ بالكامل .يتم هذا التقدير للمبالغ املدينة
الهامة عىل أساس فردي .أما بالنسبة للمبالغ الفردية غري الهامة ولكنها استحقت السداد منذ فرتة طويلة فيتم تقديرها بصورة جامعية ويحتسب
لها مخصص بناء عىل طول الفرتة الزمنية التي مضت عىل استحقاقها.
القيمة العادلة لألدوات املالية
عندما ال ميكن الحصول عىل القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املسجلة يف بيان املركز املايل من أسواق نشطة  ،يتم تحديد القيمة
العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم تتضمن مناذج محاسبية .تؤخذ مدخالت هذه النامذج من األسواق الواضحة عندما يتاح ذلك ،ولكن عند
عدم توافرها فإنه يتطلب درجة من الحكم للحصول عىل القيمة العادلة .تتضمن األحكام اعتبارات السيولة واملدخالت النموذجية مثل االرتباط
والتذبذب بالنسبة للمشتقات طويلة األجل.
التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
إن السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد هذه البيانات املالية تتامىش مع السياسات املحاسبية املتبعة للسنة املالية السابقة ،باستثناء املعايري الجديدة
واملعدلة التالية الصادرة عن مجلس معايري املحاسبة الدولية وتفسريات لجنة املعايري الدولية للتقارير املالية والسارية اعتبارا ً من  1يناير .2017
إن طبيعة وتأثري كل من املعايري والتفسريات الجديدة واملعدلة موضحة أدناه:
تعديالت معيار املحاسبة الدويل  7بيان التدفقات النقدية :مبادرة اإلفصاح
تتطلب تلك التعديالت أن تقوم املؤسسات باإلفصاح عن التغريات يف مطلوباتها الناشئة عن أنشطة التمويل ،مبا يف ذلك التغريات الناشئة عن التدفقات
النقدية والتغريات غري النقدية (مثل أرباح أو خسائر رصف العمالت األجنبية).
تعديالت معيار املحاسبة الدويل  12رضيبة الدخل :تحقيق موجودات الرضيبة املؤجلة للخسائر غري املحققة
توضح التعديالت أنه يجب عىل املؤسسة تحديد ما إذا كان قانون الرضائب يفرض قيودا ً عىل مصادر أرباحها الخاضعة للرضيبة والتي عىل أساسها قد
تقوم املؤسسة بالخصم عند رد الفروقات املؤقتة القابلة للخصم .باإلضافة إىل ذلك ،تقدم هذه التعديالت إرشادات حول كيفية تحديد املؤسسة األرباح
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الخاضعة للرضيبة يف املستقبل وإيضاح الظروف التي قد يشمل الربح الخاضع للرضيبة فيها اسرتداد بعض املوجودات مقابل مبالغ تزيد عن قيمتها
الدفرتية .قامت املجموعة بتطبيق التعديالت بأثر رجعي .إن تطبيق هذه التعديالت ليس له أي تأثري عىل املركز املايل للمجموعة أو أدائها املايل ،حيث
ال يوجد لدى املجموعة فروقات أو موجودات مؤقتة قابلة للخصم تقع يف نطاق التعديالت.
دورة التحسينات السنوية 2014-2016
تعديالت املعيار الدويل للتقارير املالية  12اإلفصاح عن الحصص يف الرشكات األخرى :توضيح نطاق متطلبات اإلفصاح يف املعيار الدويل للتقارير املالية
12
توضح هذه التعديالت أن متطلبات اإلفصاح الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية  ،12باستثناء تلك الواردة يف الفقرات رقم (ب-10ب ،)16تنطبق
عىل حصة املؤسسة يف رشكة تابعة أو رشكة زميلة (أو جزء من حصتها يف مرشوع مشرتك أو رشكة زميلة) مصنفة (أو مدرجة ضمن مجموعة استبعاد
مصنفة) كمحتفظ بها للبيع .كام يف  31ديسمرب  ،2017مل يكن لهذه التعديالت أي تأثري عىل البيانات املالية للمجموعة.
املعايري املصدرة ولكن مل تصبح سارية املفعول بعد
فيام ييل املعايري والتفسريات التي أصدرت ومل يرس مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار البيانات املالية للمجموعة .تنوي املجموعة تطبيق هذه املعايري،
إذا كانت رضورية ،عندما تصبح سارية املفعول.
المعيار

تاريخ السريان

المعيار الدولي للتقارير المالية  15اإليرادات من العقود مع العمالء

 1يناير 2018

المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية

 1يناير 2018

المعيار الدولي للتقارير المالية  :2تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم  -تعديالت المعيار الدولي
للتقارير المالية 2

 1يناير 2018

تحويالت االستثمارات العقارية  -تعديالت معيار المحاسبة الدولي 40

 1يناير 2018

المعيار الدولي للتقارير المالية  16اإليجارات

 1يناير 2019

المعيار الدولي للتقارير المالية  17عقود التأمين

 1يناير 2021

دورة التحسينات السنوية 2016-2014
 المعيار الدولي للتقارير المالية  :1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى  -حذف اإلعفاءات قصيرةاألجل للشركات التي تقوم بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى

 1يناير 2018

 معيار المحاسبة الدولي  :28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  -توضيح أن قياس الشركاتالمستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يكون بالخيار حسب كل استثمار

 1يناير 2018

 تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية  4عقود التأمين -تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 4

 1يناير 2018

 -تفسير اللجنة الدولية لتفسيرات اإلبالغ المالي رقم  :22المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة

 1يناير 2018

 -تفسير اللجنة الدولية لتفسيرات اإلبالغ المالي رقم  :23عدم اليقين حول معالجة ضريبة الدخل

 1يناير 2019

مل تقم املجموعة مبكرا ُ بتطبيق أية معايري أو تفسريات أو تعديالت تم إصدارها ولكن مل تصبح سارية املفعول بعد .إال أن املجموعة قامت بإجراء
تقييم لتأثري تطبيق املعايري الهامة عىل بياناتها املالية ،مثل املعيار الدويل للتقارير املالية  9األدوات املالية واملعيار الدويل للتقارير املالية 15
اإليرادات من العقود مع العمالء واملوضحة أدناه:
املعيار الدويل للتقارير املالية  9األدوات املالية
يف يوليو  ،2014أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية النسخة النهائية من املعيار الدويل للتقارير املالية  9األدوات املالية والتي تحل محل معيار
املحاسبة الدويل  39األدوات املالية “التحقيق والقياس” وكافة اإلصدارات السابقة للمعيار الدويل للتقارير املالية  .9يجمع املعيار الدويل للتقارير
املالية  9جميع العنارص الثالثة ملحاسبة مرشوع األدوات املالية :التصنيف والقياس ،واالنخفاض يف القيمة ،ومحاسبة التحوط .يرسي مفعول املعيار
الدويل للتقارير املالية  9للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير  ،2018مع السامح بالتطبيق املبكر.
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تعتزم املجموعة تطبيق املعيار الجديد عند حلول تاريخ رسيانه ولن تقوم بتعديل معلومات املقارنة .خالل عام  ،2017أجرت املجموعة تقييامً عايل
املستوى ألثر العوامل الثالثة للمعيار الدويل للتقارير املالية  .9اعتمد التقييم عىل املعلومات املتوفرة حالياً والتي قد تكون عرضة لتغريات تنشأ من
تحاليل تفصيلية أو معلومات مؤيدة إضافية تتاح للمجموعة خالل عام  2018عندما تقوم املجموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم .9
وبصورة عامة ،ال تتوقع املجموعة تأثريا ً مادياً عىل مركزها املايل أو حقوق امللكية باستثناء تأثري تطبيق متطلبات االنخفاض يف القيمة وفقاً للمعيار
الدويل للتقارير املالية  .9تتوقع املجموعة أن تؤدي الزيادة يف مخصص الخسارة إىل تأثري سلبي عىل حقوق املساهمني كام هو مبني أدناه .باإلضافة
إىل ذلك ،ستقوم املجموعة بتطبيق التغيريات يف تصنيف بعض األدوات املالية.
(أ) التصنيف والقياس
ال تتوقع املجموعة تأثريا ً مادياً عىل املركز املايل أو حقوق امللكية للمجموعة من تطبيق متطلبات التصنيف والقياس يف املعيار الدويل للتقارير املالية
 .9وتتوقع االستمرار يف قياس جميع املوجودات املالية املحتفظ بها حالياً بالقيمة العادلة .إن أسهم امللكية املدرجة املحتفظ بها حالياً كمتاحة للبيع
مع تسجيل األرباح والخسائر يف اإليرادات الشاملة األخرى سوف تستمر كذلك حيث أن املجموعة سوف تطبق خيار عرض التغريات يف القيمة
العادلة يف اإليرادات الشاملة األخرى ،وبالتايل فإن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  9لن يكون له تأثري هام عىل تصنيف املوجودات املالية.
الذمم التجارية املدينة والودائع ألجل يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،ويتوقع أن يزيد ذلك من التدفقات النقدية مستقبالً
يف املدفوعات التي متثل فقط مدفوعات املبلغ األسايس والفوائد .قامت املجموعة بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لتلك األدوات،
وباعتقادها أنها تستويف معايري قياس التكلفة املطفأة وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية  .9وبالتايل ،فإنه ال يجب إعادة تصنيف هذه األدوات.
(ب) االنخفاض يف القيمة
يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية  9أن تقوم املجموعة بتسجيل الخسائر االئتامنية املتوقعة من سندات الدين والقروض والذمم التجارية
املدينة وذمم اإليجار املدينة .تتوقع املجموعة أن تقوم بتطبيق النهج املبسط بتسجيل الخسائر املتوقعة عىل مدى أعامر جميع الذمم املدينة،
والنهج العام لتحديد الخسائر االئتامنية للودائع ألجل وذمم اإليجار املدينة.
(ج) محاسبة التحوط
ترى املجموعة أن جميع عالقات التحوط القامئة واملصنفة حالياً يف عالقات تحوط فعالة سوف تظل مؤهلة ملحاسبة التحوط وفقاً للمعيار الدويل
للتقارير املالية  .9قررت املجموعة عدم تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  9بأثر رجعي فيام يتعلق بالتحول إىل التحوطات ،حيث قامت
املجموعة باستبعاد النقاط اآلجلة من تصنيف التحوط مبوجب معيار املحاسبة الدويل  .39وحيث أن املعيار الدويل للتقارير املالية  9ال يغري املبادئ
األساسية حول كيفية احتساب املؤسسة لحسابات التحوط الفعال ،فال تتوقع املجموعة تأثريا ً هاماً عىل البيانات املالية املوحدة نتيجة تطبيق املعيار
الدويل للتقارير املالية .9
(د) األثر املتوقع
ترى املجموعة أن تأثري االنتقال إىل املعيار الجديد سيكون يف حدود  ٪0.٥إىل  ٪0.٨من الرصيد االفتتاحي لألرباح املدورة يف تاريخ التطبيق املبديئ
نتيجة للخسائر االئتامنية املتوقعة عىل املوجودات املالية.
املعيار الدويل للتقارير املالية  15اإليرادات من العقود مع العمالء
تم إصدار املعيار الدويل للتقارير املالية  15يف مايو  2014وتم تعديله يف أبريل  ،2016ويضع هذا املعيار منوذجاً من خمس خطوات لحساب
اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء .وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية  ،15يتم تحقيق اإليرادات بالقيمة التي تعكس املبلغ الذي تتوقع
املؤسسة الحصول عليه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات للعميل .يحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع املتطلبات الحالية لتحقيق اإليرادات
وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ،ويجب تطبيقه بأثر رجعي إما بصورة كاملة أو بصورة معدلة للفرتات املحاسبية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير
 ،2018ويسمح بالتطبيق املبكر .خالل عام  ،2017قامت املجموعة بتقييم أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  .15قد يتغري التأثري الفعيل
لتطبيق املعايري يف  1يناير .2018
تتمثل أنشطة املجموعة يف إنتاج الكهرباء واملياه املحالة لتوريدها إىل املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء (املعروفة باسم “كهرماء”) مبوجب
اتفاقيات رشاء الكهرباء واملياه.
قامت اإلدارة بتقييم آثار تطبيق املعيار الجديد عىل البيانات املالية للمجموعة وحددت املجاالت التالية التي سوف تتأثر باملعيار:
توريد الكهرباء واملياه املحالة
اإليرادات من توفر السعات
الدخل من التأجري التموييل
قامت املجموعة بتقييم أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  15وتتوقع أال يكون للمعيار أي تأثري مادي عند تطبيقه عىل البيانات املالية
املوحدة للمجموعة.
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 3أسس إعداد البيانات المالية (تابع)
تعتزم املجموعة تطبيق املعيار الجديد يف  1يناير  ،2018إلزامياً للسنوات املالية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير  .2018تعتزم املجموعة تطبيق
املعيار باستخدام نهج التعديل بأثر رجعي ،مام يعني أنه سيتم إدراج األثر الرتاكمي للتطبيق يف األرباح املدورة اعتبارا ً من  1يناير  2018ولن
يتم تعديل بيانات املقارنة.
املعيار الدويل للتقارير املالية  16اإليجارات
تم إصدار املعيار الدويل للتقارير املالية  16يف يناير  2017ليحل محل معيار املحاسبة الدويل  17اإليجارات ،وتفسري لجنة تفسريات التقارير
املالية الدولية  4محدد ًة ما إذا كان الرتتيب يتضمن عقود تأجري ،وتفسري لجنة التفسريات القامئة  15اإليجارات التشغيلية  -الحوافز ،وتفسري
لجنة التفسريات القامئة  27تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية لعقد التأجري .يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية  16مبادئ
التحقيق والقياس والعرض واإلفصاح لعقود التأجري ويتطلب من املستأجرين احتساب جميع عقود اإليجار وفقاً لنموذج فردي ضمن املركز املايل
كام هو الحال يف محاسبة عقود التأجري التموييل وفقاً ملعيار املحاسبة الدويل .17
يتضمن املعيار حالتني يجوز فيهام اإلعفاء من تحقيق اإليجارات وهي إيجارات موجودات “منخفضة القيمة” (مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية)
واإليجارات قصرية املدى (أي اإليجارات لفرتة  12شهرا ً أو أقل) .يف تاريخ بداية عقد التأجري ،يجب عىل املستأجر تسجيل مطلوب لسداد دفعات
اإليجار (أي التزام اإليجار) وموجود ميثل الحق يف استخدام املوجود خالل فرتة اإليجار (أي حق استخدام املوجود) .يجب عىل املستأجرين تسجيل
الفائدة عىل مطلوب اإليجار ومرصوف االستهالك عىل حق استخدام املوجود بشكل منفصل.
يجب أيضاً عىل املستأجرين إعادة قياس مطلوب اإليجار عند وقوع أحداث معينة (مثل تغيري مدة اإليجار أو تغيري مدفوعات اإليجار املستقبلية
نتيجة تغري أحد املؤرشات أو املعدل املستخدم يف تحديد تلك املدفوعات) .سوف يقوم املستأجر عموماً بتحقيق مبلغ إعادة قياس مطلوب اإليجار
كتعديل يف حق استخدام املوجود.
تبقى املعالجة املحاسبية بالنسبة للمؤجر وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية  16كام هي إىل حد كبري مقارنة باملعالجة املحاسبية الحالية وفقاً
ملعيار املحاسبة الدويل  .17ويستمر املؤجرين يف تصنيف جميع اإليجارات وفقاً ملبدأ التصنيف يف معيار املحاسبة الدويل  17مع التمييز بني نوعني
من اإليجارات :اإليجارات التشغيلية واإليجارات التمويلية.
أيضاً يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية  16أن يقوم املستأجرين واملؤجرين باإلفصاح بشكل أكرث تفصيالً مام هو مطلوب وفقاً ملعيار املحاسبة
الدويل  .17تقوم املجموعة حالياً بإجراء تقييم أويل لألثر املحتمل لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  16عىل البيانات املالية املوحدة.
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(تابع)

 4ملخص السياسات المحاسبية الهامة
فيام ييل أهم السياسات املحاسبية املطبقة يف إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وقد تم تطبيقها بثبات عىل كلتا السنتني املعروضتني يف هذه
البيانات املالية املوحدة.
(أ) أساس التوحيد
تجميع األعامل
تحاسب املجموعة عن تجميع األعامل باستخدام طريقة االستحواذ عند تحويل السيطرة إىل املجموعة (راجع “الرشكات التابعة” أدناه) .عموما
يقاس املقابل املحول يف االستحواذ بالقيمة العادلة كام هو الحال بالنسبة لصايف املوجودات املستحوذ عليها .أية شهرة تنشأ يتم فحصها عىل أساس
سنوي لتبيان انخفاض القيمة .أي مكسب من مشرتيات املساومة يتم االعرتاف به مبارشة يف الربح أو الخسارة .يتم رصف تكاليف املعاملة فيام
عدا إىل الحد الذي تتعلق فيه بإصدار أية أوراق دين أو حقوق ملكية.
الرشكات التابعة
الرشكات التابعة هي رشكات تسيطر عليها املجموعة .تسيطر املجموعة عىل رشكة عندما تكون معرضة أو لديها حقوق يف العائدات املتغرية من
استثامرها يف الرشكة ويكون لديها املقدرة عىل التأثري عىل تلك العائدات من خالل سلطتها عىل الرشكة .يتم إدراج البيانات املالية للرشكات التابعة
يف البيانات املالية املوحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه تلك السيطرة وإىل تاريخ توقفها.
املساهامت غري املسيطرة
يتم قياس املساهامت غري املسيطرة بحصتها التناسبية يف صايف املوجودات القابلة للتحديد للرشكة املستحوذ عليها يف تاريخ االستحواذ.
فقدان السيطرة
عندما تفقد املجموعة السيطرة عىل رشكة تابعة ،فإنها تقوم بإلغاء االعرتاف مبوجودات ومطلوبات الرشكة التابعة ،وأية مساهامت غري مسيطرة
ذات صلة وغريها من عنارص حقوق امللكية .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة يف الربح أو الخسارة .يتم قياس أي حصة محتفظ بها يف الرشكة
التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
الحصص يف املشاريع املشرتكة
املشاريع املشرتكة هي نوع من اتفاق مشرتك حيث يكون لألطراف التي لها سيطرة مشرتكة يف االتفاق حق االنتفاع من صايف املوجودات للمرشوع
املشرتك .السيطرة املشرتكة هي تقاسم متفق عليه تعاقديا للسيطرة عىل التنظيم ،والذي يتواجد فقط عندما تتطلب القرارات موافقة باإلجامع
بشأن األنشطة ذات الصلة من األطراف التي تتقاسم السيطرة.
االعتبارات املتخذة يف تحديد التأثري الهام أو السيطرة املشرتكة هي مامثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة عىل الرشكات التابعة.
تتم املحاسبة يف استثامرات املجموعة يف مرشوعها املشرتك بطريقة حقوق امللكية.
وفقاً لطريقة حقوق امللكية  ،يتم تحقيق االستثامرات يف املرشوع املشرتك مبدئيا بالتكلفة .القيمة الدفرتية لالستثامر يتم تعديلها لتحقيق التغريات
يف حصة املجموعة يف صايف املوجودات للمرشوع املشرتك منذ تاريخ االستحواذ .الشهرة املتعلقة باملرشوع املشرتك تدخل ضمن القيمة الدفرتية
لالستثامر وال يتم اطفاؤها أو إجراء فحص انخفاض منفرد لها.
يعكس بيان الدخل املوحد حصة املجموعة يف نتائج العمليات للمشاريع املشرتكة .عندمـا يكون هناك تغري كان قد تم تحقيقه مبارشة يف حقوق
امللكية للمشاريع املشرتكة ،تحقق املجموعة حصتها من التغري يف بيان التغريات يف حقوق امللكية ،عند الرضورة .األرباح والخسائر غري املحققة
الناتجة من العمليات بني املجموعة واملشاريع املشرتكة يتم استبعادها بنا ًء عىل نسبة حصة املجموعة يف املشاريع املشرتكة.
يظهر إجاميل حصة املجموعة يف الربح أو الخسارة من مرشوع مشرتك يف بيان الدخل املوحد بخالف الربح التشغييل وميثل الربح أو الخسارة بعد
خصم الرضائب والحصص غري املسيطرة يف الرشكات التابعة للمرشوع املشرتك.
البيانات املالية للمشاريع املشرتكة يتم تحضريها لنفس الفرتة املالية للمجموعة .ويتم تعديل السياسات املحاسبية لتتسق مع السياسات للمجموعة
عند الرضورة .بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية  ،تقوم املجموعة بتحديد ما اذا كان من الرضوري تحقيق خسائر االنخفاض الستثامراتها يف
املشاريع املشرتكة .يف كل تاريخ البيانات املالية  ،تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان هناك دليل عىل االنخفاض لالستثامرات يف املشاريع املشرتكة.
يف حالة وجود دليل  ،تقوم املجموعة باحتساب قيمة االنخفاض وهو الفرق بني القيمة القابلة لالسرتداد للمشاريع املشرتكة وقيمتها الدفرتية .ومن
ثم  ،تدرج الخسارة كــ “حصة من أرباح” املشاريع املشرتكة يف بيان الربح أو الخسارة.
عند فقدان السيطرة املشرتكة عىل املرشوع املشرتك  ،تقوم املجموعة بقياس وإدراج أي استثامر محتفظ به بقيمته العادلة .يتم إدراج أي فرق بني
القيمة الدفرتية للمرشوع املشرتك بنا ًء عىل خسارة التأثري الهام أو السيطرة املشرتكة والقيمة العادلة لالستثامرات املحتفظ بها واملتحصالت من
االستبعاد يف بيان الربح أو الخسارة.
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املعامالت املستبعدة عند التوحيد
يتم استبعاد األرصدة واملعامالت وأي دخل غري محقق ونفقات ناشئة عن املعامالت بني رشكات املجموعة .يتم استبعاد األرباح غري املحققة
الناتجة عن املعامالت مع الرشكات املستثمر فيها التي تتم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية يف مقابل االستثامر بقدر حصة املجموعة يف
الرشكة املستثمر فيها .يتم استبعاد الخسائر غري املحققة بنفس الطريقة التي تستبعد بها األرباح غري املحققة ،ولكن فقط إىل الحد الذي ال يوجد
فيه دليل عىل انخفاض القيمة.
(ب) العقارات واآلالت واملعدات
التحقق والقياس
تقاس بنود العقارات واآلالت واملعدات بالتكلفة ناقصاً اإلستهالك املرتاكم وخسائر االنخفاض يف القيمة املرتاكمة.
تتضمن التكلفة املرصوفات التي تنسب بصفة مبارشة إىل االستحواذ عىل املوجود .الربمجيات املشرتاة والتي تشكل جزءا مكمال لوظيفة املعدة
ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من تلك املعدة.
التكاليف املبدئية لقطع الغيار املدرجة ضمن قطع الغيار الرأساملية املستلمة لصيانة املولدات التوربينية الثالثة يف راف ب 2تتم رسملتها.
لو كان ألجزاء هامة من بنود العقارات واآلالت واملعدات أعامر إنتاجية مختلفة عندها تتم املحاسبة عنها كبنود منفصلة (مكونات رئيسية)
للعقارات واآلالت واملعدات.
املرصوفات الالحقة
يتم االعرتاف بتكلفة استبدال أحد بنود مكونات العقارات واآلالت واملعدات يف القيمة الدفرتية للبند لو كان من املحتمل تدفق منافع اقتصادية
مستقبلية مضمنة يف ذلك املكون إىل الرشكة ومن املمكن قياس التكلفة بصورة موثوقة .يتم إلغاء االعرتاف بالقيمة الدفرتية للمكون املستبدل.
يتم االعرتاف بتكاليف الخدمة اليومية للعقارات واآلالت واملعدات يف الربح أو الخسارة عند تكبدها.
اإلستهالك
يتم احتساب اإلستهالك لشطب تكلفة بنود العقارات واآلالت واملعدات ناقصا قيمها الباقية املقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت عىل مدى
عمرها اإلنتاجي املقدر ويتم االعرتاف بها يف الربح أو الخسارة.
األعامر اإلنتاجية املقدرة للعقارات واآلالت واملعدات للفرتة الحالية وفرتات املقارنة عىل النحو التايل:
مرافق اإلنتاج:
 17.75سنة
 رأس أبو فنطاس ب “ راف ب” رأس أبو فنطاس ب “ 1راف ب 20 ”1/سنة 12سنة
 رأس أبو فنطاس أ “راف أ” 25سنة
 رأس أبو فنطاس أ “ 1راف أ”1/ 25سنة
 رأس أبو فنطاس أ “ 2راف أ”2/ 25سنة
		
 محطة تحلية املياه بدخان رأس أبو فنطاس ب “ 2راف ب 25 ”2/سنة 25سنة
 رأس أبو فنطاس أ “ 3راف أ”3/ األثاث والرتكيبات واملعدات املكتبية  7-3سنوات 4سنوات
			
 السيارات 5-3سنوات
		
 تكاليف الفحص “ج”ال يتم احتساب استهالك عىل األعامل الرأساملية قيد التنفيذ .مبجرد اكتامل هذه املوجودات يعاد تصنيفها إىل الفئة الصحيحة من العقارات
واآلالت واملعدات وإهالكها وفقا لذلك .ال يتم احتساب استهالك عىل األرض.
تتم مراجعة طرق اإلهالك والقيم الباقية واألعامر اإلنتاجية يف تاريخ كل تقرير وتسويتها ،حسبام يكون مالمئا.
إلغاء التحقيق
يتم إلغاء تحقيق بنود العقارات واآلالت واملعدات عند استبعادها أو يف حالة عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها .يتم تحديد
أرباح وخسائر استبعاد بنود العقارات واآلالت واملعدات مبقارنة متحصالت استبعادها مع قيمها الدفرتية ذات الصلة ويتم االعرتاف بها يف الربح
أو الخسارة.
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(ج) االستثامرات العقارية
االستثامر العقاري هو عقارات يتم االحتفاظ بها إما لجني إيرادات إيجار أو للزيادة الرأساملية أو لكال الغرضني معاً ،ولكنها ليست للبيع يف إطار
النشاط االعتيادي لألعامل أو االستخدام يف إنتاج أو توريد بضائع وخدمات أو ألغراض إدارية.
التحقيق والقياس
مبدئيا يتم تحقيق االستثامر العقاري بتكلفة االستحواذ متضمنة تكاليف املعاملة ويف أعقاب ذلك يتم قياسه بالتكلفة ناقصاً اإلستهالك املرتاكم
وخسائر االنخفاض يف القيمة ،إن وجدت.
العقار الذي يتم تشييده الستخدامه يف املستقبل كاستثامر عقاري تتم املحاسبة عنه عىل أساس أنه عمل رأساميل قيد التنفيذ ضمن االستثامر
العقاري إىل أن يكتمل اإلنشاء أو التطوير وحينئذ يعاد تصنيفه كاستثامر عقاري ويتم تسجيله بالتكلفة.
املرصوفات الالحقة
تتم رسملة املرصوفات الالحقة فقط إذا كان من املحتمل تدفق املنافع االقتصادية املستقبلية املصاحبة لتك املرصوفات إىل املجموعة.
إلغاء التحقيق
يتم إلغاء تحقيق بند االستثامرات العقارية عند استبعاده أو لو كان من غري املحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه .يتم تحديد
أرباح وخسائر استبعاد بنود االستثامرات العقارية مبقارنة متحصالت االستبعاد مع قيمها الدفرتية ذات الصلة ويتم االعرتاف بها يف الربح أو
الخسارة.
(د) املوجودات غري امللموسة والشهرة
التحقيق والقياس
الشهرة الناشئة من االستحواذ عىل رشكات تابعة يتم قياسها بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض يف القيمة املرتاكمة ،إن وجودت.
املوجودات غري امللموسة األخرى التي تشتمل عىل اتفاقيات رشاء طاقة ومياه التي اقتنتها املجموعة ولها عمر إنتاجي محدد يتم قياسها بالتكلفة
ناقصا اإلطفاء املرتاكم وأية خسائر تراكمية النخفاض القيمة ،إن وجودت.
املرصوفات الالحقة
تتم رسملة املرصوفات الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع االقتصادية املستقبلية املضمنة يف املوجود املحدد الذي تتعلق به .يتم االعرتاف بجميع
املرصوفات األخرى ،مبا يف ذلك املرصوفات املتكبدة عىل يف الشهرة والعالمات التجارية األخرى املطورة داخلياً ،يف الربح أو الخسارة عند تكبدها.
اإلطفاء
يحتسب اإلطفاء لشطب تكلفة املوجودات غري امللموسة ناقصا قيمها الباقية املقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت عىل مدى أعامرها اإلنتاجية
املقدرة ويتم االعرتاف بها يف الربح أو الخسارة .ال يتم إطفاء الشهرة.
العمر اإلنتاجي املقدر التفاقية رشاء الطاقة هو  25سنة.
طرق اإلطفاء واألعامر اإلنتاجية املقدرة والقيم الباقية تتم مراجعتها يف تاريخ كل تقرير وتسويتها ،حسبام يكون مالمئا.
(هـ) الذمم املدينة من اإليجارات التمويلية
عند تطبيق التفسري رقم  4الصادر عن لجنة تفسري املعايري الدولية “تحديد ما إذا كان الرتتيب يحتوي عىل إيجار” قررت املجموعة أن اتفاقيتها
مع كهرماء لتوفري الطاقة تتضمن إيجار ،وبناء عىل ذلك قامت الرشكة باملحاسبة عن تكلفة املحطة عىل أنها ذمم إيجار متوييل مدينة وفقا ملعيار
املحاسبة الدويل رقم “ 17اإليجارات”.
التحقيق املبديئ
قامت املجموعة بعرض املحطة املحتفظ بها مبوجب إيجار متوييل يف بيان املركز املايل عىل أنها “ذمم إيجار متوييل مدينة” وذلك مببلغ يعادل
قيمتها العادلة (تكلفة اإلنشاء) أو القيمة الحالية للحد األدىن من مدفوعات اإليجار التي ستدفعها كهرماء للرشكة عىل مدى  25سنة التفاقية رشاء
الكهرباء واملاء ،أيهام أقل.
القياس الالحق
تهدف املجموعة إىل تخصيص مدفوعات اإليجار من جانب كهرماء للمجموعة عىل مدى فرتة اإليجار ( 25سنة) عىل أساس منتظم ومعقول .يستند
تخصيص هذه اإليرادات إىل النمط الذي يعكس عائدا دوريا ثابتا عىل استثامر املجموعة يف اإليجار التموييل .مدفوعات اإليجار املتعلقة بالسنة
يتم تطبيقها يف مقابل االستثامر اإلجاميل يف اإليجار لتخفيض كل من املبلغ األصيل وإيرادات التمويل غري املكتسبة.
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(و) املخزون
تشتمل مواد املخزون عىل قطع غيار ومواد كيميائية ومواد استهالكية وهي تقاس عىل أساس التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق ،أيهام أقل.
تستند تكلفة املخزون عىل طريقة املتوسط املرجح وهي تتضمن املرصوفات التي تم تكبدها لرشاء املخزون والوصول بكل مادة من مواد املخزون
إىل موقعها ووضعها الحاليني .صايف القيمة القابلة للتحقق هي السعر املقدر للبيع ملواد املخزون ناقصاً جميع التكاليف املتكبدة حتى البيع .
(ز) األدوات املالية
قامت املجموعة بتصنيف موجوداتها املالية غري املشتقة يف الفئات التالية :قروض وذمم مدينة (مدينون تجاريون وأرصدة لدى البنوك) وموجودات
مالية متاحة للبيع .قامت املجموعة بتصنيف مطلوباتها املالية غري املشتقة يف فئة املطلوبات املالية األخرى (قروض ودائنون تجاريون) يف فئة
املطلوبات املالية األخرى .تقوم املجموعة بتصنيف مطلوباتها املالية املشتقة (مبادالت أسعار الفائدة للتحوط) إىل فئة تحوطات التدفق النقدي.
املوجودات املالية واملطلوبات املالية غري املشتقة – التحقيق وإلغاء التحقيق
تدرج املجموعة القروض والذمم املدينة مبدئياً يف تاريخ نشوئها ،وتدرج املوجودات واملطلوبات املالية األخرى مبدئياً يف تاريخ املتاجرة.
تقوم املجموعة بإلغاء تحقيق باملوجودات املالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من املوجودات أو تقوم بتحويل حقوقها
الستالم التدفقات النقدية التعاقدية يف معاملة يتم فيها تحويل جميع املخاطر واملنافع املرتبطة مبلكية املوجودات املالية بشكل جوهري ،أو
أنها ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع امللكية وال تحتفظ بالسيطرة عىل املوجودات املحولة .يتم تحقيق أي منافع من تلك
املوجودات املالية غري املستبعدة التي يتم إنشاؤها أو االحتفاظ بها من قبل املجموعة كموجودات أو مطلوبات منفصلة.
تقوم املجموعة بإلغاء تحقيق املطلوبات املالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها.
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويعرض صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املوحد فقط عندما يكون للمجموعة حق قانوين يف مقاصة
املبالغ وتنوي إما تسويتها عىل أساس الصايف أو تحقيق املوجودات وتسوية املطلوبات يف نفس الوقت.
املوجودات املالية غري املشتقة  -القياس
القروض والذمم املدينة
يتم االعرتاف بهذه املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها التكاليف املتعلقة مبارشة باملعاملة وبعد التحقيق املبديئ يتم قياسها بالتكلفة
املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعيل.
املوجودات املالية املتاحة للبيع
يتم تحقيق تلك املوجودات بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف متعلقة مبارشة باملعاملة .وبعد التحقيق املبديئ يتم قياسها بالقيمة العادلة
ويتم إدراج أية تغيريات عليها ،بخالف خسائر االنخفاض يف القيمة ،يف االيرادات الشاملة األخرى ويتم تجميعها يف احتياطي القيمة العادلة
للموجود املايل املتاح للبيع .عند االعرتاف بهذه املوجودات تتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة املرتاكمة يف حقوق امللكية إىل الربح أو الخسارة.
املطلوبات املالية غري املشتقة  -القياس
مبدئيا يتم االعرتاف باملطلوبات املالية غري املشتقة بالقيمة العادلة مخصوما منها أية تكاليف متعلقة مبارشة باملعاملة .بعد التحقيق املبديئ يتم
قياس هذه املطلوبات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعيل.
القروض
تدرج القروض مبدئياً بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف املعاملة املتكبدة .والحقاً يتم تسجيل القروض بالتكلفة املطفأة مع االعرتاف بأي فرق
بني املتحصالت (صايف تكاليف املعاملة) وقيمة االسرتداد يف الربح أو الخسارة عىل مدى فرتة االقرتاض باستخدام معدل الفائدة الفعيل.
األدوات املالية املشتقة ومحاسبة التحوط
تحتفظ املجموعة بأدوات مالية للتحوط عن مخاطر معدالت الفائدة لديها.
مبدئيا يتم االعرتاف باملشتقات بالقيمة العادلة ويتم االعرتاف بأية تكاليف متعلقة مبارشة باملعاملة يف الربح أو الخسارة عند تكبدها .وبعد
التحقيق املبديئ تقاس املشتقات بالقيمة العادلة.
عندما يتم تخصيص املشتقة كأداة تحوط للتدفق النقدي ،يتم االعرتاف بالجزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة لألداء املشتقة يف اإليرادات
الشاملة األخرى ويتم تجميعه يف مخصص التحوط .أي جزء غري فعال من التغريات يف القيمة العادلة لألداء املشتقة يتم االعرتاف به مبارشة يف
الربح أو الخسارة.
املبلغ املرتاكم يف حقوق امللكية يتم االحتفاظ به يف اإليرادات الشاملة األخرى ويعاد تصنيفه إىل الربح أو الخسارة يف نفس الفرتة أو الفرتات التي
يؤثر فيها البند املتحوط له عىل الربح أو الخسارة.
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يف الحالة التي تتوقف فيها أداة التحوط عن استيفاء معايري محاسبة التحوط أو انتفائها أو انتهائها أو بيعها أو إنهاءها أو مامرستها أو يف حالة
إبطال التخصيص ،عندها يتم إيقاف أداة التحوط بأثر مستقبيل .يف حالة عدم توقع حدوث املعاملة املتوقعة عندها فإنه تتم إعادة تصنيف املبلغ
املرتاكم يف حقوق امللكية إىل الربح أو الخسارة.
(ح) انخفاض القيمة
املوجودات املالية غري املشتقة
املوجودات املالية ،مبا فيها املساهمة يف الرشكات املستثمر فيها التي تتم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية ،يتم تقييمها يف تاريخ كل تقرير
لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي عىل انخفاض القيمة.
يتضمن الدليل املوضوعي عىل انخفاض قيمة املوجودات املالية ما ييل:
	•تعرث أو تأخري من جهة املقرتض؛
	•إعادة جدولة املبلغ املستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت املجموعة لتأخذها يف االعتبار؛
	•مؤرشات عىل أن املقرتض أو املصدر سيدخلون حالة إفالس؛
	•غياب السوق النشطة للورقة املالية؛ أو
	•وجود بيانات قابلة للمالحظة عىل أن هناك انخفاض ميكن قياسه يف التدفقات النقدية املتوقعة من مجموعة املوجودات املالية.
بالنسبة لالستثامر يف أسهم حقوق امللكية يتضمن الدليل املوضوعي عىل انخفاض القيمة االنخفاض الهام أو املستمر يف قيمتها العادلة ملا دون
تكلفتها.
املوجودات املالية املسجلة بالتكلفة املطفأة
تقوم املجموعة بتقييم وجود أدلة عىل انخفاض قيمة املوجودات عىل املستوى الفردي والجامعي .يتم تقييم كافة املوجودات الهامة بشكل فردي
لتحديد االنخفاض يف القيمة ،ويتم إجراء تقييم جامعي للموجودات التي مل تنخفض قيمتها لتبيان وجود أي انخفاض يف القيمة ال ميكن تحديده
بشكل فردي .املوجودات غري الهامة بصورة فردية يتم تقييمها بشكل جامعي لتبيان االنخفاض يف القيمة .يتم إجراء التقييم الجامعي من خالل
وضع املوجودات التي لها خصائص مخاطر متشابهة يف مجموعات.
عند تقييم االنخفاض الجامعي تستخدم املجموعة املعلومات التاريخية حول توقيت اسرتداد املبالغ ومبلغ الخسارة املتكبدة ،وتقوم بتعديلها
يف حال كانت الظروف االقتصادية واالئتامنية الحالية تشري إىل أن الخسائر الفعلية سوف تكون أكرب أو أقل مام تشري إليه االتجاهات التاريخية.
تحتسب خسارة االنخفاض يف القيمة عىل أنها الفرق بني القيمة الدفرتية للموجود والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة
مبعدل الفائدة الفعيل األصيل للموجود .يتم االعرتاف بالخسائر يف الربح أو الخسارة وعرضها يف حساب املخصص .عندما تعترب املجموعة أنه ليس
هناك إمكانية السرتداد املوجود يتم شطب املبالغ ذات الصلة .يف الحالة التي تنقص فيها خسارة االنخفاض يف القيمة وميكن أن يعزى النقص
بصورة موضوعية لحدث وقع بعد االعرتاف بخسارة االنخفاض يف القيمة وعندها يتم رد خسارة االنخفاض يف القيمة املعرتف بها سابقا من خالل
الربح أو الخسارة.
املوجودات املالية املتاحة للبيع
يتم االعرتاف بخسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع بإعادة تصنيف الخسائر املرتاكمة يف احتياطي القيمة العادلة إىل الربح أو
الخسارة .املبلغ املعاد تصنيفه هو الفرق بني تكلفة االستحواذ (بعد خصم دفعات املبلغ األصيل واإلطفاء) والقيمة العادلة الحالية ،ناقصا أية خسارة
انخفاض يف القيمة معرتف بها سابقا يف الربح أو الخسارة .والحقاً يف حال ارتفعت القيمة العادلة ملوجودات مالية متاحة للبيع منخفضة القيمة
وكان ميكن أن يعزى االرتفاع بشكل موضوعي لحدث يقع بعد االعرتاف بخسارة االنخفاض يف القيمة ،فإنه يتم عكس خسارة االنخفاض يف القيمة
من خالل الربح أو الخسارة أو بدال عن ذلك ،من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
الرشكات املستثمر فيها التي تتم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية
تقاس خسارة انخفاض قيمة الرشكة املستثمر فيها التي تتم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية من خالل مقارنة املبلغ القابل لالسرتداد لالستثامر
مع قيمته الدفرتية .يتم االعرتاف بخسارة االنخفاض يف القيمة يف الربح أو الخسارة ويتم عكسها إذا كان هناك تغري إيجايب يف التقديرات املستخدمة
لتحديد املبلغ القابل لالسرتداد.
املوجودات غري املالية
يف تاريخ كل تقرير تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات غري املالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤرش عىل انخفاض قيمتها .يف حالة
وجود مثل هذا املؤرش عندها يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد لذلك األصل .يتم فحص الشهرة سنويا لتبيان انخفاض القيمة.
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ألغراض فحص انخفاض القيمة يتم تجميع املوجودات معا يف مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام املستمر
وذلك بصورة مستقلة عىل نحو كبري عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات املنتجة للنقد األخرى .الشهرة التي تنشأ من تجميع األعامل يتم
تخصيصها للوحدات املنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات املنتجة للنقد التي يتوقع لها أن تستفيد من متالزمات تجميع األعامل.
القيمة القابلة لالسرتداد للموجود أو للوحدة املنتجة للنقد هي قيمته عند االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع ،أيهام أعىل .تستند
القيمة عند االستخدام إىل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة إىل قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ملا قبل الرضيبة الذي يعكس
التقييامت السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املحددة لذلك املوجود أو الوحدة املنتجة للنقد.
يتم االعرتاف بخسارة انخفاض القيمة يف الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفرتية للموجود أو للوحدة املنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسرتداد.
يتم االعرتاف بخسائر االنخفاض يف القيمة يف الربح أو الخسارة .يتم تخصيصها أوال لتخفيض القيمة الدفرتية ألية شهرة مخصصة للوحدة املنتجة
للنقد ومن ثم لتخفيض املبالغ الدفرتية للموجودات األخرى يف الوحدة املنتجة للنقد وذلك عىل أساس النسبة والتناسب.
ال يتم رد خسارة االنخفاض يف القيمة املتعلقة بالشهرة .بالنسبة للموجودات األخرى يتم رد خسارة االنخفاض يف القيمة فقط إىل الحد الذي
ال تزيد فيه القيمة الدفرتية للموجود عن القيمة الدفرتية التي كان من املمكن تحديدها ،بالصايف من اإلستهالك واإلطفاء ،لو مل يتم االعرتاف
بخسارة انخفاض يف القيمة.
(ط) النقد وما يف حكمه
يشتمل النقد وما يف حكمه يف بيان املركز املايل املوحد عىل النقد لدى البنوك والنقد يف الصندوق وودائع قصرية األجل ذات فرتات استحقاق
لثالثة اشهر أو أقل.
ألغراض بيان التدفقات النقدية املوحد ،يشتمل النقد وما يف حكمه عىل نقد وودائع قصرية األجل حسب التعريف أعاله ،بعد خصم حسابات
السحب عىل املكشوف من البنوك.
(ي) رأس املال
األسهم االعتيادية التي تصدرها الرشكة يتم تصنيفها كحقوق ملكية.
(ك) مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفني
تقوم املجموعة بتكوين مخصص ملكافآت نهاية الخدمة فيام يتعلق مبوظفيها األجانب وفقا لقانون العمل القطري .يستند االستحقاق لهذه
املكافآت إىل آخر راتب للموظف وطول فرتة خدمته برشط إكامل حد أدىن من الخدمة ،وهي تستحق الدفع للموظفني عند إنهاء خدماتهم.
تستحق التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت عىل مدى فرتة خدمة املوظف.
بالنسبة ملوظفيها القطريني ،تقوم املجموعة بدفع اشرتاكات لهيئة قطر للتقاعد واملعاشات كنسبة مئوية من رواتب املوظفني ووفقا ملتطلبات
القوانني املحلية ذات الصلة بالتقاعد واملعاشات .حصة املجموعة من االشرتاكات يف هذه الربامج ،يتم تحميلها يف الربح أو الخسارة يف السنة
املتعلقة بها .باإلضافة إىل ذلك ،تقدم املجموعة مكافآت نهاية الخدمة ملوظفيها القطريني وفقا ملتطلبات القوانني املحلية املعمول بها والتوجيهات
ذات الصلة .يكون استحقاق هذه املكافآت بناء عىل أخر راتب للموظف وطول مدة الخدمة ،رشيطة إمتام  20عاماً من الخدمة وانتهاء خدمات
املوظف .يتم تحميل التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت عند إمتام  20عام من الخدمة لكل عام بعد إمتام هذه الفرتة.
(ل) املخصصات
يتم تحقيق املخصصات عندما يكون عىل املجموعة التزام (قانوين أو حكمي) نتيجة لحدث سابق وتكون تكاليف تسوية االلتزام محتملة وميكن
قياسها بصورة موثوقة.
(م) التحقيق اإليرادات
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق االستالم ،وهي متثل املبالغ املستحقة مقابل بيع خدمات يف إطار النشاط
االعتيادي للمجموعة .تعرتف املجموعة باإليرادات عندما يكون باإلمكان قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة أو يكون من املحتمل تدفق املنافع
االقتصادية إىل املجموعة وعند الوفاء مبعايري محددة لكل نشاط من أنشطة املجموعة كام هو موضح أدناه:

•
•
•

مبيعات الكهرباء واملياه املحالة
تحتسب مبيعات الكهرباء واملاء كإيرادات وفقاً لرشوط االتفاقيات املتعلقة بها ،وهي كالتايل:
تتم املحاسبة عن املبيعات من محطة (رأف ب) عىل أساس الرشوط املتفق عليها بني كهرماء والرشكة واملتعلقة باالتفاقية املعتمدة يف  1يونيو
.2000
تتم املحاسبة عن املبيعات من (رأف ب )1/عىل أساس جدول التعرفة الوارد يف اتفاقية رشاء الطاقة مع كهرماء.
تتم املحاسبة عن املبيعات من محطات (رأف أ) والسيلية وجنوب الدوحة سوبر وفقاً لرشوط اتفاقية رشاء الطاقة واملاء مع كهرماء.
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•
•
•
•
•

تتم املحاسبة عن املبيعات من محطات (رأف أ )1/وفقاً لرشوط اتفاقية رشاء الطاقة واملاء مع كهرماء.
تتم املحاسبة عن املبيعات من محطة دخان لتحلية املياه وفقاً التفاقية رشاء املاء املوقعة مع قطر للبرتول.
تتم املحاسبة عن املبيعات من محطة (رأف ب )2/وفقاً لرشوط اتفاقية رشاء الطاقة واملاء مع كهرماء.
تتم املحاسبة عن املبيعات من محطة (رأف أ )2/وفقاً لرشوط اتفاقية رشاء الطاقة واملاء مع كهرماء.
تتم املحاسبة عن املبيعات من محطة (رأف أ )3/وفقاً لرشوط اتفاقية رشاء الطاقة واملاء مع كهرماء.
إيرادات األرباح املوزعة
يتم االعرتاف بإيرادات األرباح املوزعة من االستثامرات عند استحقاق املساهم الستالم املدفوعات.
إيرادات الفائدة
تستحق إيرادات الفوائد عىل األساس الزمني بالرجوع إىل املبلغ األصيل القائم ومبعدل الفائدة الفعيل املطبق وهو معدل الفائدة الذي يخصم متاماً
املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر اإلنتاجي املقدر للموجود املايل إىل صايف القيمة الدفرتية لذلك املوجود عند االعرتاف املبديئ.

(ن) اإليجارات التشغيلية
اإليجارات التي يتم فيها االحتفاظ بجزء كبري من مخاطر ومنافع امللكية من جانب املؤجر يتم تصنيفها عىل أنها إيجارات تشغيلية .املدفوعات
مبوجب إيجارات تشغيلية (بالصايف من أي حوافز مستلمة من املؤجر) يتم تحميلها يف الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت عىل مدى فرتة
اإليجار.
(س) تكاليف االقرتاض
يتم االعرتاف بتكاليف االقرتاض يف بيان الربح أو الخسارة يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.
(ع) معامالت وأرصدة العمالت األجنبية
املعامالت بعمالت أجنبية خالل السنة يتم تحويلها إىل العملة الوظيفية للرشكة بأسعار الرصف السائدة يف تواريخ املعامالت .املوجودات واملطلوبات
النقدية بالعمالت األجنبية يف نهاية السنة يتم تحويلها إىل العملة الوظيفية بسعر الرصف السائدة يف تاريخ التقرير .يتم االعرتاف بفروق العمالت
األجنبية يف الربح أو الخسارة.
(ف) توزيع األرباح عىل مساهمي الرشكة
يتم االعرتاف بتوزيع األرباح عىل مساهمي الرشكة كمطلوب يف البيانات املالية املوحدة للرشكة يف السنة التي يتم فيها املوافقة عىل توزيعات
األرباح من قبل مساهمي الرشكة.
(ص) قياس القيمة العادلة
متثل القيمة العادلة السعر الذي سوف يستلم مقابل بيع موجودات أو يدفع لتحويل التزامات يف معاملة بني متعاملني يف السوق يف تاريخ القياس.
إن قياس القيمة العادلة يتم بناء عىل افرتاض أن املعاملة لبيع املوجودات أو لتحويل املطلوبات تحدث إما:
• يف السوق الرئييس للموجودات أو املطلوبات  ،أو
• يف غياب سوق رئيسية ،أي يف السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو املطلوبات.
يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل ميكن الوصول إليها أو دخولها من قبل املجموعة.
(ق) تصنيف املتداول وغري املتداول
تعرض املجموعة املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز املايل بناء عىل تصنيف متداول  /غري متداول  ،وتكون املوجودات متداولة عندما:
•
•
•
•

يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها يف دورة التشغيل العادلة.
محتفظ بها أساساً لغرض املتاجرة.
يتوقع أن تتحقق خالل اثني عرش شهرا بعد فرتة التقرير  ،أو
تكون نقد أو ما يف حكمه  ،مامل يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامها لتسوية مطلوبات ملدة أقلها اثني عرش شهرا بعد فرتة التقرير.
جميع املوجودات األخرى تصنف غري متداولة .يتم تصنيف املطلوبات كمتداولة عندما:

•
•
•
•

يتوقع أن يتم تسويتها يف دورة التشغيل العادية  ،أو
تكون محتفظ بها أساساً لغرض املتاجرة  ،أو
تكون مستحقة التسوية خالل اثنى عرش شهرا بعد تاريخ التقرير  ،أو
ال يوجد حق غري مرشوط يؤخر تسوية املطلوبات ملدة ال تقل عن اثني عرش شهرا بعد تاريخ التقرير.
تصنف املجموعة جميع املطلوبات األخرى كمطلوبات غري متداولة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .5عقارات وآالت ومعدات

مرافق إنتاج ()1

أثاث
وتجهيزات
ومعدات
مكتبية

سيارات

تكاليف
الفحص “ج”

أعمال
قطع
رأسمالية
غيار
رأسمالية قيد التنفيذ

اإلجمالي

التكلفة
في  1يناير 2017
إضافات
إعادة تصنيف
استبعادات
في  31ديسمبر 2017

10.686.488
419.896
11.106.384

34.080
495
34.575

284.251 6.702
1.465 2.007
(- )1.871
285.716 6.838

50.487
50.487

417.333
55.223
()419.896
52.660

11.479.341
59.190
()1.871
11.536.660

اإلهالك المتراكم
في  1يناير 2017
اإلستهالك
إستبعادات
في  31ديسمبر 2017

5.104.377
384.771
5.489.148

30.359
1.214
31.573

183.437 5.885
54.549
760
(- )1.716
237.986 4.929

24.894
3.537
28.431

5.348.952
444.831
()1.716
5.792.067

-

صافي القيمة
الدفترية:
في  31ديسمبر 2017

5.617.236

3.002

1.909

47.730

22.056

52.660

5.744.593

التكلفة:
في  1يناير 2016
إضافات
إعادة تصنيف
استبعادات
في  31ديسمبر 2016

9.617.966
1.096.505
()27.983
10.686.488

33.619
461
34.080

6.920
181
()399
6.702

284.251
284.251

50.487
50.487

10.672.323
679.080
835.400
834.758
(- )1.096.505
()28.382
11.479.341
417.333

اإلهالك المتراكم:
في  1يناير 2016
اإلستهالك
إستبعادات
في  31ديسمبر 2016

4.777.258
355.102
()27.983
5.104.377

28.364
1.995
30.359

5.567
717
()399
5.885

125.855
57.582
183.437

21.368
3.526
24.894

4.958.412
418.922
()28.382
5.348.952

-

صافي القيمة
الدفترية:
في  31ديسمبر 2016

5.582.111

3.721

817

100.814

25.593

417.333

6.130.389
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(تابع)

 .5عقارات وآالت ومعدات
(أ) مرافق اإلنتاج
( )1تحولت امللكية القانونية ملحطات رأس أبو فنطاس “أ” (رأف أ) ومحطات األقامر الصناعية (الوجبة والسيليه وجنوب الدوحة سوبر) إىل الرشكة
عند توقيع اتفاقية اإلستحواذ مع كهرماء .وفقاً لرشوط هذه االتفاقية ال تستطيع الرشكة بيع أي من هذه املحطات أو الترصف فيها حتى تسدد
قيمة البيع بالكامل.
( )2األرض التي تقع عليها محطة (راف ب) مؤجرة للرشكة من قبل الحكومة بدون مقابل ملدة  50سنة اعتبارا ً من  5يوليو  1990وذلك مبوجب
املرسوم األمريي رقم  24لسنة .2001
مل يصدر حتى اآلن مرسوم أمريي مينح الرشكة امتيازا ً الستخدام األرض التي تقع عليها محطة (راف أ) ومحطات األقامر الصناعية (إيضاح .))3( 2
األرض التي تقع عليها محطة دخان لتحلية املياه تم تأجريها للرشكة من قبل مؤسسة قطر للبرتول ملدة  25سنة من تاريخ االستحواذ عىل املحطة.
( )3تم جزئيا إكامل أعامل اإلنشاء يف محطة راس أبو فنطاس أ( 3راف أ )3يف سنة  2016وبدأت جني إيرادات أثناء عملها الجزيئ .لذا ،خالل 2017
متت إعادة تصنيف تكلفة البناء من أعامل رأساملية قيد التنفيذ إىل مرافق إنتاج.
( )4أوقفت الرشكة أعامل محطة رأس أبو فنطاس راف “أ” اعتبارا ً من  31ديسمرب  2017مع انتهاء االتفاقية مع كهرماء يف  31ديسمرب  .2017إن صايف
القيمة الدفرتية للمحطة كام يف  31ديسمرب  2017هي ال يشء ( 209 :2016ألف ريال قطري).
خالل السنة ،ساهمت املحطة مببلغ  404.021ألف ريال قطري ( 438.028 :2016ألف ريال قطري) إىل إيرادات املجموعة ،كام ساهمت مببلغ
 182.431ألف ريال قطري ( 250.507 :2016ألف ريال قطري) يف تكلفة املبيعات.
(ب) تكاليف الفحص “ج”
التكاليـف املتكبـدة عىل مرافق اإلنتاج وفقاً لربنامج الفحص والصيانة تتم رسملتها تحت تكاليف الفحص “ج” .ترسمل هذه التكاليف وتحتسب
كموجودات مستقلة بعمر إنتاجي تقديري  5-3سنوات .التكاليف املتكبدة عىل فحص “ج” قيد التنفيذ يتم إدراجها ضمن أعامل رأساملية قيد
التنفيذ .عند إكامل أعامل الفحص والصيانة ترسمل هذه التكاليف تحت تكاليف الفحص “ج”.
(ج) اإلستهالك
تم ادراج مرصوف االستهالك السنوي يف بيان الربح أو الخسارة كام يىل:

تكاليف المبيعات (إيضاح رقم )26
مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح رقم )28
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2017

2016

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

443.265
1.566
444.831

417.499
1.423
418.922

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(تابع)

				
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٦
 .٦االستثمارات العقارية

أراضي

2017

2016

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

174.901

174.901

()1تشتمل االستثامرات العقارية عىل قطعة أرض يف لوسيل .استنادا إىل عملية التقييم الداخيل كانت القيمة العادلة لهذا االستثامر العقاري يف 31
ديسمرب  2017مببلغ  457مليون ريال قطري ( 457 :2016مليون ريال قطري).
 7الموجودات غير الملموسة والشهرة
قامت املجموعة بتحديد وتسجيل املوجودات غري امللموسة التالية ذات األعامر اإلنتاجية املحددة املدة:

موجودات غير ملموسة ()1
شهرة ()2
اإلجمالي

2017

2016

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

71.642
30.813
102.455

77.612
30.813
108.425

( )١املوجودات غري امللموسة
2017

2016

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

التكلفة:
في  31ديسمبر

113.430

113.430

اإلطفاء:
في  1يناير
إطفاء (إيضاح )28
في  31ديسمبر

35.818
5.970
41.788

29.848
5.970
35.818

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر

71.642

77.612

ميثل هذا املبلغ اتفاقية رشاء الطاقة واملاء التي تم الدخول فيها بني رشكة رأس لفان للطاقة ش.م.ق ،.وهي رشكة تابعة للرشكة ،وكهرماء بغرض
إمداد الكهرباء ومياه الرشب من قبل الرشكة التابعة إىل كهرماء ملدة  25سنة.
( )2الشهرة
نشأت الشهرة عن االستحواذ املرحيل من قبل الرشكة لنسبة  ٪55من املساهمة اإلضافية يف رشكة راس لفان للطاقة ش.م.ق( .إيضاح رقم  )1بتاريخ
 20أكتوبر  .2010مل يتم تسجيل أي مخصص النخفاض قيمة الشهرة منذ تاريخ هذه املعاملة ألن رشكة راس لفان للطاقة ش.م.ق .قد ساهمت
مببلغ  1.290مليون ريال قطري ( 1.098 :2016مليون ريال قطري) يف ربح املجموعة منذ تاريخ ذلك االستحواذ.
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(تابع)

 .٨االستثمارات في المشاريع المشتركة
لدى املجموعة االستثامرات التالية يف املشاريع املشرتكة:
بلد
التأسيس

نسبة
الملكية

2017
ألف ريال قطري

2016
ألف ريال قطري

شركة نبراس للطاقة ش.م.ق.

قطر

شركة قطر للطاقة ش.م.ق.

قطر

أم الحول للطاقة ش.م.ق)1( .

قطر

شركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ق.

قطر

سراج للطاقة ()2

قطر

شركة مسيعيد للطاقة ش.م.ق)3( .

قطر

٪60
٪55
٪60
٪45
٪60
٪40

2.534.386
405.155
177.032
17.337
2.187
3.136.097

2.319.847
387.649
117.142
2.824.638

إيضاحات:

( )1قامت رشكة أم الحول للطاقة ش.م.ق .بتنفيذ عملياتها بشكل جزيئ خالل شهري أبريل ،يونيو وأغسطس  ،2017ومن املتوقع أن يتم االنتهاء والتشغيل
الكامل للعمليات خالل عام .2018
( )2تم إدراج االستثامر يف رشكة رساج للطاقة بالتكلفة حيث مل تبدأ الرشكة التشغيل املقصود منها كام يف  31ديسمرب .2017
( )3تم تخفيض القيم الدفرتية لهذه االستثامرات إىل الصفر نتيجة لحصة املجموعة يف خسائر هذه املشاريع املشرتكة املدرجة يف سنوات سابقة.
الحركة يف استثامر املجموعة يف املشاريع املشرتكة كام ييل:

في  1يناير
استثمارات مدفوعة
حصة من الربح للسنة
حصة من اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
توزيعات أرباح مستلمة
في  31ديسمبر

2017

2016

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

2.824.638
2.187
566.863
25.991
()283.582
3.136.097

2.626.834
372.312
103.697
()278.205
2.824.638

يلخص الجدول التايل املعلومات املالية للمشاريع املشرتكة للمجموعة املدرجة يف بياناتها املالية ويقوم بتسوية ملخص املعلومات للقيمة الدفرتية
ملساهمة املجموعة يف املشاريع املشرتكة:
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
				
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

(تابع)

بآالف الرياالت القطرية

 .٨االستثمارات في المشاريع المشتركة (تابع)
قطر
للطاقة
ش.م.ق.

شركة
مسيعيد
للطاقة
ش.م.ق.

شركة رأس
قرطاس
للطاقة
ش.م.ق.

شركة نبراس
للطاقة
ش.م.ق.

أم الحول
للطاقة
ش.م.ق.

سراج
للطاقة

اإلجمالي

ملخص بيان المركز
المالي
الموجودات غير
المتداولة

9.403.445

-

32.638.339

الموجودات
المتداولة

547.815

1.150.483

3.203.190

767.097

3.645

6.504.206

المطلوبات غير
المتداولة

9.806.161 5.576.411 1.229.182

1.360.855

7.392.061

-

25.364.670

3.153.152 2.003.758
(38.527 )132.650
17.337
-

603.503
4.201.231
2.520.738
13.648

2.483.427
295.054
177.032
-

3.645
2.187
-

8.635.422
5.142.453
3.122.449
13.648

2.534.386

177.032

2.187

3.136.097

المطلوبات
المتداولة
حقوق الملكية
حصة المجموعة
تعديل التوحيد
القيمة العادلة
لالستثمارات

2.962.399 11.847.357 6.615.543 1.809.595

391.582
736.646
405.155
405.155

831.976

-

17.337

ملخص بيان الدخل
الشامل
ربح السنة

762.928
150.291

2.343.431 1.079.557
337.058 204.205

326.398

351.763
91.677

-

4.537.679
1.109.629

إيرادات شاملة أخرى
للسنة

41.918

(67.589 )127.660

31.167

8.142

-

21.156

إجمالي الدخل
الشامل

192.209

76.545

404.647

357.565

99.819

-

1.130.785

حصة المجموعة
في الربح

82.660

81.682

151.676

195.839

55.006

-

566.863

حصة المجموعة
في اإليرادات
الشاملة األخرى

23.055

إيرادات

()51.064

30.415

18.700

4.885

-

25.991
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
				
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

(تابع)

بآالف الرياالت القطرية

 .٨االستثمارات في المشاريع المشتركة (تابع)
حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة األم
قطر
للطاقة
ش.م.ق.

شركة
مسيعيد
للطاقة
ش.م.ق.

شركة رأس
قرطاس
للطاقة
ش.م.ق.

شركة
نبراس
للطاقة
ش.م.ق.

أم الحول
للطاقة
ش.م.ق.

سراج
للطاقة

اإلجمالي

ملخص بيان المركز
المالي
الموجودات غير
المتداولة

6.824.258 1.991.161
908.132

الموجودات المتداولة

507.741

المطلوبات غير
المتداولة

7.211.518 1.509.504

7.126.800 4.995.026 12.034.931
964.725

789.698

-

319.620

6.823.648 1.398.351 12.558.687

32.972.176
3.489.916

-

29.501.708

المطلوبات المتداولة

284.581

966.353

607.306

542.708

427.536

-

2.828.484

حقوق الملكية

704.817

()445.481

()166.337

195.236 3.843.665

-

4.131.900

حصة المجموعة

387.649

-

-

117.142 2.306.199

-

2.810.990

تعديل التوحيد

-

-

-

13.648

-

13.648

القيمة العادلة
لالستثمارات

387.649

-

-

117.142 2.319.847

-

2.824.638

-

ملخص بيان الدخل
الشامل
إيرادات

763.172

1.008.685

2.309.819

173.338

-

-

4.255.014

ربح السنة

137.002

203.910

362.640

110.810

()23.795

-

790.567

إيرادات شاملة أخرى
للسنة

53.045

()131.010

()16.364

8.428

215.388

-

129.487

إجمالي الدخل
الشامل

190.047

72.900

346.276

119.238

191.593

-

920.054

حصة المجموعة في
الربح

75.351

81.564

163.188

66.486

()14.277

-

372.312

حصة المجموعة في
اإليرادات الشاملة
األخرى

29.175
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()52.404

()7.364

5.057

129.233

-

103.697

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
9

(تابع)

موجودات مالية متاحة للبيع
2017

2016

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

في  1يناير

511.144

344.435

إضافات

286.637

139.956

استبعادات

-

()20.007

الربح معاد تصنيفه إلى حساب الربح أو الخسارة نتيجة لالستبعاد

-

2.676

صافي التغير في القيمة العادلة محول إلى اإليرادات الشاملة األخرى

()96.204

44.084

في  31ديسمبر

701.577

511.144

خالل السنة كان هناك إيراد توزيعات أرباح مببلغ  16.052ألف ريال قطري ( 11.940 :2016ألف ريال قطري) من املوجودات املالية املتاحة للبيع وقد
تم إدراجه ضمن «إيرادات أخرى» يف الربح أو الخسارة (إيضاح .)27
جميع املوجودات املالية املتاحة للبيع تشتمل عىل أوراق مالية مدرجة يف بورصة قطر .القيمة العادلة ألسهم حقوق امللكية املدرجة يتم تحديدها
بالرجوع إىل عروض األسعار املنشورة يف سوق نشطة.
10

إيجارات تمويلية مدينة

يتم إجراء تسوية بني اجاميل االستثامر يف اإليجار (الحد األدىن من مدفوعات اإليجار املتبقية) والقيمة الحالية للحد األدىن من مدفوعات اإليجار املدينة
(ذمم اإليجار التموييل املدينة) كام يف تاريخ التقرير كام ييل:
2017

2016

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

إجمالي االستثمار في اإليجار

2.107.856

2.365.223

إيرادات تمويلية غير مكتسبة

()741.524

()874.618

القيمة الحالية للحد األدنى لإليجارات المدينة

1.366.332

1.490.605

معدل الخصم الذي قامت الرشكة التابعة باستخدامه هو  ٪9.32يف السنة ( )٪9.32 :2016كام هو متفق عليه بني رشكة راس لفان للطاقة ش.م.ق
(املؤجر) وهي رشكة تابعة للرشكة وكهرماء (املستأجر) .اإليجارات التمويلية املدينة مل تكن متأخرة السداد أو منخفضة القيمة كام يف نهاية فرتة التقرير.
تعرض اإليجارات التمويلية املدينة يف بيان املركز املايل املوحد كالتايل:
2017
ألف ريال قطري
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

117.487
1.248.845
1.366.332

2016
ألف ريال قطري

124.273
1.366.332
1.490.605
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10

(تابع)

إيجارات تمويلية مدينة (تابع)

م إجراء املزيد من التحليل عىل الجزء غري املتداول كام ييل:
2017
ألف ريال قطري
أكثر من سنة ولكن لما ال يزيد عن خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

11

450.426
798.419
1.248.845

2016
ألف ريال قطري

543.026
823.306
1.366.332

موجودات غير متداولة أخرى

يف أكتوبر  2010دفعت رشكة رأس لفان للتشغيل ذ.م.م ،.إحدى الرشكات التابعة للرشكة مبلغ  23.815مليون ريال قطري لرشكة رأس لفان للخدمات،
طرف ثالث ،لالستحواذ الحقوق واملنافع وااللتزامات وفقاً التفاقية الخدمات الفنية .خالل سنة  ،2011استلمت رشكة رأس لفان للتشغيل ذ.م.م .مبلغ
 5.887مليون ريـال قطري .يتم إطفاء املبلغ املتبقي وهو  17.928مليون ريـال قطري عىل مدى فرتة  19سنة.
كام وقعت الرشكة اتفاقية خدمات تعاقدية يف يوم  21أكتوبر  2006مع رشكة جرنال إلكرتيك العاملية ورشكة جي إي لقطع الغيار لصيانة معدات محددة
(وحدات مغطاة) يف محطات الطاقة واملاء يف راف ب .2/يف  24أبريل  ،2013تم توقيع تعديل عىل االتفاقية املذكورة أعاله بني األطراف ومبوجبه حصلت
الرشكة عىل تخفيض يف الرسوم املتغرية يف مقابل دفعة مقدمة قيمتها  3مليون دوالر أمرييك ( 10.9مليون ريـال قطري) .يتم إطفاء هذا املبلغ عىل فرتة
املنفعة أي حتى انتهاء فرتة اتفاقية الخدمات التعاقدية.
كانت الحركة عىل الحساب كام ييل:
2017
ألف ريال قطري
في  1يناير
اإلطفاء (إيضاح )28
في  31ديسمبر

		
12

19.858
()2.015
17.843

2016
ألف ريال قطري

21.871
()2.013
19.858

المخزون
2017
ألف ريال قطري

قطع غيار
يخصم :مخصص البضاعة بطيئة الحركة ()1

مواد كيماوية
مواد استهالكية
اإلجمالي
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550.005
()323.835
226.170
2.062
2.596
230.828

2016
ألف ريال قطري

550.775
()275.427
275.348
3.035
2.611
280.994

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(تابع)

 12المخزون (تابع)
( )1الحركة يف مخصص البضاعة بطيئة الحركة كالتايل:
2017
ألف ريال قطري

2016
ألف ريال قطري

275.427
48.408
323.835

في  1يناير
مضاف إلى المخصص (إيضاح )29
مخصص مستخدم
في  31ديسمبر

265.929
33.035
()23.537
275.427

تتضمن قطع الغيار املخزون املتعلق مبحطة رأس أبو فنطاس (راف "أ") الذي يبلغ  94.169ألف ريال قطري ( 96.974 :2016ألف ريال قطري) .أوقفت
الرشكة عمليات رأس أبو فنطاس (راف "أ") اعتبارا من  31ديسمرب  2017وقامت بأخذ مخصص كامل لرصيد املخزون املتبقي كام يف  31ديسمرب 2017
( 66.715 :2016ألف ريال قطري).
 13مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
2016
ألف ريال قطري

2017
ألف ريال قطري

761.610
90.524
852.134

مدينون تجارين ()1
مصروفات مدفوعة مقدم ًا وسلف
المجموع

602.345
71.668
674.013

( )1أعامر أرصدة الذمم التجارية املدينة كام يف  31ديسمرب كانت كام ييل:
متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة

2017
2016

اإلجمالي

غير متأخرة أو
منخفضة القيمة

 90 - 61يوم ًا

 180 - 91يوم ًا 365 - 181
يوم ًا

أكثر من 365
يوم ًا

ألف ريال
قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

761.610
602.345

743.481
601.974

3.108
-

8.894
-

6.063
41

64
330
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 14النقد وما في حكمه
2017
ألف ريال قطري

2016
ألف ريال قطري

نقد لدى البنوك  -حسابات جارية وعند الطلب

313.287
3.122.700
30

604.449
2.406.515
67

أرصدة لدى البنوك والنقد

3.436.017
()2.871.996
564.021

3.011.031
()2.246.294
764.737

إيداعات قصيرة األجل (إيضاح أ)
نقد في الصندوق

يخصم :إيداعات ألجل تستحق خالل أكثر من  90يوما (إيضاح ب)
النقد وما في حكمه

إيضاحات:
(أ) اإليداعات قصرية األجل تتم بآجال استحقاق متفاوتة تبعاً للمتطلبات النقدية العاجلة للمجموعة ،وتحمل فوائد مبعدالت السوق.
(ب) اإليداعات ألجل التي قامت بها الرشكة لها فرتات استحقاق أصلية تتجاوز  90يوماً.
 15رأس المال
2017
ألف ريال قطري

2016
ألف ريال قطري

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
 110.000.000سهم قيمة  10ريال قطري للسهم
تحمل جميع األسهم حقوق ًا متساوية

1.100.000

1.100.000

 16االحتياطي القانوني
حسب متطلبات قانون الرشكات التجارية القطري رقم  11لسنة  2015يجب تحويل  ٪10كحد أدىن من ربح الرشكة لكل سنة إىل حساب االحتياطي
القانوين حتى يعادل رصيد االحتياطي  ٪50من رأس املال املدفوع .هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع إال يف الحاالت املنصوص عليها يف القانون أعاله.
قررت الرشكة إيقاف التحويالت السنوية إىل حساب االحتياطي القانوين حيث أصبح رصيد االحتياطي يعادل  ٪50من رأس املال املدفوع.
 17االحتياطي العام
وفقاً للنظام األسايس للرشكـة ،يجوز للجمعية العمومية أن تخصص جزءا ً من صايف األرباح لالحتياطي العام .ال يوجد قيود عىل توزيع هذا االحتياطي،
وحسب قرار الجمعية العامة يبقى هذا الرصيد ألعامل التطوير املستقبلية للرشكة.
 18احتياطي التحوط
يشتمل احتياطي التحوط عىل الجزء الفعال من صايف التغري الرتاكمي يف القيمة العادلة لعقود مبادالت معدالت الفائدة للتحوط.
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الرصيد في  1يناير
حصة اإليرادات الشاملة األخرى من المشاريع المشتركة
صافي التغيرات في القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة للشركة األم
الرصيد في  31ديسمبر

(تابع)

2017
ألف ريال قطري

2016
ألف ريال قطري

()1.557.002
25.991
23.423
()1.507.588

()1.759.479
103.697
98.780
()1.557.002

 19احتياطي القيمة العادلة
يشتمل احتياطي القيمة العادلة عىل صايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع إىل حني إلغاء االعرتاف عن املوجودات أو
انخفاض قيمتها.
2017
ألف ريال قطري

2016
ألف ريال قطري

(خسائر)  /أرباح القيمة العادلة للسنة

219.328
()96.204

175.244
44.084

الرصيد في  31ديسمبر

123.124

219.328

الرصيد في  1يناير

 20الحصص غير المسيطرة
تعرض نسبة حقوق امللكية التي تحتفظ بها الحصص غري املسيطرة كالتايل:
2017
ألف ريال قطري

2016
ألف ريال قطري

شركة رأس لفان للطاقة ش.م.ق.

توزيعات أرباح مدفوعة خالل السنة

253.871
23.317
()26.970

256.048
31.357
()33.534

الرصيد كما في  31ديسمبر

250.218

253.871

الرصيد كما في  1يناير
الربح للسنة

إن املعلومات املالية للرشكة التابعة للمجموعة والتي لديها حصص غري مسيطرة هامة مبينة أدناه.
متثل املعلومات املالية املخترصة أدناه املبالغ قبل الحذف فيام بني رشكات املجموعة.
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2017
ألف ريال قطري

(تابع)

2016
ألف ريال قطري

الجزء غير المتداول

1.249.899
212.631

1.368.150
254.895

الجزء غير المتداول

49.663
161.781

166.868
186.811

حقوق الملكية

1.251.086

1.269.366

حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة

1.000.868
250.218

1.015.495
253.871

إجمالي حقوق الملكية

1.251.086

1.269.366

الجزء المتداول

الجزء المتداول

الحصص غير المسيطرة

2017
ألف ريال قطري

2016
ألف ريال قطري

458.258
116.584

506.741
156.571

الربح العائد إلى الحصص غير المسيطرة

93.267
23.317

125.214
31.357

الربح للسنة

116.584

156.571

إيرادات
الربح للسنة
الربح العائد إلى مالكي الشركة
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 21القروض والسلف التي تحمل فوائد
2017
ألف ريال قطري
القرض ()1
القرض ()2
القرض ()3
القرض ()4
القرض ()5
القرض ()6
القرض ()7
القرض ()8
القرض ()9
القرض ()10
إجمالي القروض البنكية
يخصم :تكاليف ترتيب التمويل

1.193.331
585.913
292.322
166.868
531.912
885.278
911.250
831.060
345.774
182.250
5.925.958
()59.878
5.866.080

2016
ألف ريال قطري

1.247.792
636.087
317.355
292.019
548.552
912.972
911.250
792.788
315.327
5.974.142
()62.192
5.911.950

تصنف القروض والسلف التي تحمل فوائد يف بيان املركز املايل املوحد كالتايل:
2017
ألف ريال قطري
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

1.424.286
4.441.794
5.866.080

2016
ألف ريال قطري

1.237.363
4.674.587
5.911.950

( )1دخلت الرشكة يف اتفاقية ائتامنية مع بنك طوكيو ميتسوبييش يو اف جيه املحدود الذي يقوم بدور وكيل تسهيالت وضامن خارجي لتسهيالت
ائتامنية مببلغ  485.5مليون دوالر أمرييك ( 1.769مليون ريـال قطري) وذلك لتمويل بناء محطة (راف ب .)2/كام يف  31ديسمرب  2017بلغ إجاميل
املبلغ املطلوب  327مليون دوالر أمرييك أو  1.193مليون ريال قطري ( 342 :2016مليون دوالر أمرييك أو  1.248مليون ريال قطري) .تحتسب
الفوائد بسعر ليبور  ٪0.55 +إىل  ٪1.65سنوياً كام هو محدد يف االتفاقية االئتامنية .يستحق سداد القرض بأقساط نصف سنوية عىل مدى فرتة 23
سنة تبدأ اعتبارا ً من  1ديسمرب .2008
( )2دخلت الرشكة يف اتفاقية تسهيالت مع مجموعة من البنوك لتمويل مرافق محطة (راف أ .)1/هذا القرض البالغ قيمته  288.2مليون دوالر أمرييك
يحمل فوائد بسعر ليبور  +هامش بني  ٪0.60إىل  .٪1.05كام يف  31ديسمرب  2017بلغ إجاميل املبلغ املطلوب  160.7مليون دوالر أمرييك أو 586
مليون ريال قطري ( 175 :2016مليون دوالر أمرييك أو  636مليون ريـال قطري) ويستحق سداد القرض عىل أقساط نصف سنوية عىل مدى 17
سنة بدأت يف  30يونيو  2010وبنسبة سداد محددة مسبقاً تحتسب مقابل املبلغ األصيل القائم املتبقي يف نهاية الفرتة الذي يتوفر فيها.
( )3دخلت الرشكة يف اتفاقية متويل إسالمي يف صيغة استصناع مببلغ  144.1مليون دوالر أمرييك إلنشاء ثالث وحدات تحلية مياه من عدة مراحل
وتشكل الوحدات جزء من محطة تحلية كاملة يف (راف أ .)1/كام يف  31ديسمرب  2017بلغ إجاميل املبلغ املطلوب  80مليون دوالر أمرييك أو 292
مليون ريال قطري ( 87 :2016مليون دوالر أمرييك أو  317مليون ريـال قطري).
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 21القروض والسلف التي تحمل فوائد  -تتمة
( )4ميثل هذا املبلغ قرض لرشكة تابعة وهي رشكة رأس لفان للطاقة املحدودة ش.م.ق .حيث ميثل اتفاقية ائتامنية مع مجموعة من البنوك متت
بتاريخ  20نوفمرب  2001لقرض طويل األجل مببلغ  545مليون دوالر أمرييك وقرض احتياطي بقيمة  27.25مليون دوالر أمرييك .يحمل القرض
فوائد باألسعار التجارية ويستحق السداد وفقاً لجدول محدد للسداد ابتداء من نوفمرب  2004مع آخر قسط يستحق يف مايو  .2019هذا القرض
ألجل مضمون برهن عىل مرافق املصنع التي قامت رشكة رأس لفان للطاقة (ش.م.ق) ببنائها عىل أرض مستأجرة من قطر للبرتول .املبلغ اإلجاميل
املستحق كام يف  31ديسمرب  2017يبلغ  45.78مليون دوالر أمرييك أو  167مليون ريال قطري ( 80.12 :2016مليون دوالر أمرييك أو  292مليون
ريال قطري.
( )5دخلت الرشكة يف اتفاقية تسهيالت مع بنك قطر الوطني لتمويل بناء محطة (راف أ .)2/هذا القرض ألجل البالغ قيمته  180مليون دوالر أمرييك
يحمل فوائد بسعر ليبور +هامش بنسبة  ٪1.75يف السنة .كام يف  31ديسمرب  2017بلغ إجاميل املبلغ املسحوب  146مليون دوالر أمرييك أو 532
مليون ريال قطري ( 150 :2016مليون دوالر أمرييك أو  549مليون ريال قطري) .يستحق سداد القرض بأقساط ربع سنوية تبدأ بعد ستة أشهر
من التاريخ الفعيل للتسهيل أيهام أقرب.
( )6دخلت الرشكة يف اتفاقية متويل إسالمي مع بنك قطر اإلسالمي بشكل استصناع مببلغ  270مليون دوالر أمرييك لبناء محطة (راف أ .)2/كام يف 31
ديسمرب  2017بلغ إجاميل املبلغ املسحوب  243مليون دوالر أمرييك أو  885مليون ريـال قطري ( 250 :2016مليون دوالر أمرييك أو  913مليون
ريال قطري) .يستحق سداد القرض عىل أقساط ربع سنوية عىل مدى  20سنة ابتدا ًء من  9يونيو .2016
( )7دخلت الرشكة يف اتفاقية تسهيل رشكة متجدد مع اتحاد من بنوك مع ميزهو بنك ليمتد والذي يعمل كوكيل للتسهيل وذلك بهدف أسايس يتمثل
يف التمويل الجزيئ لسداد التسهيل املتجدد مببلغ  300مليون دوالر أمرييك .تحتسب الفائدة عىل تسهيل القرض ألجل مببلغ  250مليون دوالر
مبعدل الليبور مضافا إليه هامش بنسبة  .٪0.25يسدد القرض يف أو قبل تاريخ اإلنهاء وهو  8ديسمرب  .2016بتاريخ  5ديسمرب  2016قامت
الرشكة بتمديد العقد حتى  8ديسمرب  2017بفائدة مبعدل الليبور مضافاً إليه نسبة  .٪0.35يف  6ديسمرب  ،2017دخلت الرشكة يف اتفاقية معدلة
مع املقرضني لتمديد فرتة القرض ملدة سنة أخرى بفائدة مبعدل الليبور مضافا إليه نسبة .٪0.50
( )8يف  4يوليو  2016دخلت الرشكة يف تسهيل ائتامين مع مجموعة بنوك لتمويل مرافق محطة راف أ .3هذا التسهيل للقرض ألجل مببلغ  294مليون
دوالر أمرييك تحتسب عليه فائدة مبعدل الليبور مضافا إليه هامش بنسبة  .٪1.75كام يف  31ديسمرب  2017سحبت الرشكة مبلغ  228مليون
دوالر أمرييك أو  831مليون ريال قطري من التسهيل .يستحق سداد القرض عىل أقساط ربع سنوية خالل  270شهر تبدأ من  9يناير .2008
( )9يف  4يوليو  ،2016حصلت الرشكة عىل تسهيل متويل إسالمي مببلغ  96مليون دوالر أمرييك يف شكل استصناع لتمويل إنشاء محطة راف أ .3يف
 31ديسمرب  ،2017سحبت الرشكة مبلغ  95مليون دوالر أمرييك أو  345مليون ريال قطري من التسهيل .يستحق سداد القرض عىل أقساط ربع
سنوية خالل فرتة  270شهر تبدأ من  9يناير .2008
( )10يف  15فرباير  ،2017دخلت الرشكة يف اتفاقية تسهيل ائتامين مع بنك دي يب إس ليمتد ديب .يحمل هذا القرض ألجل البالغ  50مليون دوالر أمرييك
فوائد بسعر ليبور زائدا ً  .٪0.5بلغ إجاميل املبلغ املستحق كام يف  31ديسمرب  2017مبلغ  50مليون دوالر أمرييك أو  182.5مليون ريال قطري
( 31ديسمرب  :2016ال يشء) .يستحق سداد القرض يف  14فرباير .2018
 22القيمة العادلة للمشتقات
تعرض القيمة العادلة ملبادالت أسعار الفائدة للتحوط يف بيان املركز املايل املوحد كالتايل:
2017
ألف ريال قطري

2016
ألف ريال قطري

الموجودات
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
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2.374
34.856

-

37.230

-
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(تابع)

المطلوبات
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

15.297
27.069

20.277
8.282

42.366

28.559

 23مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2017
ألف ريال قطري
في  1يناير
مخصص مكون
المكافأة المدفوعة خالل السنة
في  31ديسمبر

52.803
27.380
()6.198
73.985

2016
ألف ريال قطري

48.931
6.249
()2.377
52.803

 24دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
2017
ألف ريال قطري
دائنون تجاريون
ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة
مخصص للمساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين
مساهمات في صندوق التقاعد للموظفين القطريين

149.706
352.743
37.635
37.924
7.470
585.478

2016
ألف ريال قطري

200.935
425.909
34.593
35.588
6.661
703.686

 25إيرادات
2017
ألف ريال قطري
مبيعات المياه المحالة
مبيعات الكهرباء
حصة من إيرادات إيجار (شركة رأس لفان للطاقة ش.م.ق).

1.508.049
1.437.248
125.445
3.070.742

2016
ألف ريال قطري

1.459.333
1.505.023
138.793
3.103.149
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 26تكاليف المبيعات
2017
ألف ريال قطري
تكلفة الغاز المستهلك
استهالك العقارات واآلالت والمعدات (إيضاح )5
تكاليف الموظفين
قطع غيار وكيماويات ومواد مستهلكة
أخرى

824.537
443.265
192.065
96.543
198.428
1.754.838

2016
ألف ريال قطري

871.566
417.499
180.050
96.014
135.461
1.700.590

 27إيرادات أخرى
2017
ألف ريال قطري
إيرادات فوائد
إيراد توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع (إيضاح )9
ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات (إيضاح ( 5د))
إيرادات مؤجلة
ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
إيرادات متنوعة (إيضاح )1

94.733
16.052
337
45.549
156.671

2016
ألف ريال قطري

42.769
11.940
14.398
6.792
2.676
69.239
147.814

( )1يف عام  ،2016استلمت الرشكة تعويض عن أرضار سيولة متعلقة مبرشوع راف أ 1/من كهرماء مببلغ  42مليون ريال قطري.
 28المصروفات العمومية واإلدارية

تكاليف الموظفين
مخصص للبضاعة بطيئة الحركة (إيضاح )12
التأمين
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
إطفاء الموجودات غير الملموسة (إيضاح )7
مصروفات التوظيف والتدريب
اإليجار
تبرعات
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2017
ألف ريال قطري

100.038
48.408
12.938
11.750
5.970
4.512
3.600
2.368

2016
ألف ريال قطري

95.884
33.035
12.749
11.750
5.970
6.595
3.600
3.658

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إطفاء الموجودات غير المتداولة (إيضاح )11
أتعاب مهنية
إصالحات وصيانة
هاتف وبريد
إستهالك العقارات واآلالت والمعدات (إيضاح )5
مصروفات اإلعالنات والعالقات العامة
مخصص لتعويض أضرار سيولة
اشتراكات وتراخيص
مصروفات مكتبية
مصروفات متنوعة
اإلجمالي

2.015
1.944
1.870
1.851
1.566
1.128
1.119
844
468
17.278
219.667

(تابع)

2.013
3.742
2.230
1.653
1.423
876
683
454
14.661
200.976

 29تكاليف التمويل

مصروفات الفائدة
رسوم بنكية

2017
ألف ريال قطري

173.148
7.130
180.278

2016
ألف ريال قطري

144.306
4.058
148.364

 30العائد على السهم
العائد األسايس عىل السهم
يحتسب الربح األسايس العائد عىل السهم بتقسيم صايف الربح املنسوب ملاليك املجموعة للسنة عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم القامئة خالل السنة.
2017
ألف ريال قطري
ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (عدد األسهم باآلالف)
العائد األساسي والمخفف للسهم (معبر عنه بالريال القطري للسهم)

1.616.176
110.000
14.69

2016
ألف ريال قطري

1.541.988
110.000
14.02

* خالل السنة ،ال يوجد أي زيادة أو نقص يف رأس مال الرشكة ،وبالتايل فإن املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية مساوياً لرأس املال املرصح به واملصدر (إيضاح .)15
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العائد املخفف عىل السهم
حيث أن الرشكة األم ليس لديها أسهم مخففة محتملة ،فإن العائد املخفف عىل السهم يساوي العائد األسايس عىل السهم.
 31توزيعات األرباح
خالل السنة ،أعلنت الرشكة وقامت بتوزيع أرباح نقدية بواقع  7.50ريال قطري للسهم بإجاميل مبلغ  825مليون ريال قطري ( 7.5 :2016ريال قطري
للسهم بإجاميل مبلغ  825مليون ريال قطري).
سيتم تقديم توزيعات األرباح النهائية املقرتحة بواقع  7.75ريال قطري للسهم بإجاميل مبلغ  852.5مليون ريال قطري لسنة  825 :2016( 2017مليون
ريال قطري) العتامدها بصفة رسمية يف اجتامع الجمعية العمومية السنوية ومل يتم تسجيلها كمطلوب كام يف  31ديسمرب .2017
 32المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
وفقاً للقانون رقم ( )13لسنة  ،2008احتسبت الرشكة خالل السنة جزءا ً من األرباح املدورة مببلغ  37.6مليون ريال قطري ( 34.7 :2016مليون ريال
قطري) كمساهمة يف صندوق األنشطة االجتامعية والرياضية القطري.
 33المعلومات القطاعية
تعمل املجموعة أساساً يف تشغيل محطات متكاملة لتوليد الكهرباء وتحلية املياه يف دولة قطر .تعتمد عملية التحلية كلياً عىل توليد الكهرباء ،وتتداخل
عمليات توليد الكهرباء وإنتاج املياه املحالة وتتعرض ملخاطر وعائدات متشابهة ..بالتايل تعترب املجموعة متلك قطاعاً تجارياً وجغرافياً واحدا ً.
 34االلتزامات والمطلوبات المحتملة
2017
ألف ريال قطري

2016
ألف ريال قطري

(أ) االلتزامات:
التزامات رأسمالية ()1

-

118.883

التزامات رأسمالية ()2

940.410

-

(ب) مطلوبات محتملة:
ضمانات بنكية وضمانات المجموعة واعتمادات مستندية

285.130

190.317

(ج) التزامات أخرى:
أدوات مالية مشتقة:
تبادل معدالت فائدة (مبلغ رمزي)
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1.965.756

1.842.202
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(تابع)

( )1تتضمن االلتزامات الرأساملية التزامات املجموعة لبناء محطة راف أ.3/
( )2وفقاً التفاقية املساهمني املربمة يف  13مايو  2015بني الرشكة وقطر للبرتول ومؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتطوير املجتمع ورشكة كيه وان انريجي
ليمتد ،تلتزم الرشكة باملساهمة يف رأس املال مببلغ  1.567مليون ريال قطري ( 430مليون دوالر أمرييك) وذلك وفقاً لخطة التمويل من املساهمني.
وبالتايل ،قدمت الرشكة مساهمة مببلغ  940مليون ريال قطري ( 258مليون دوالر أمرييك).
( )3أبرمت الرشكة اتفاقية رشاكة مع رشكة قطر للبرتول إلنشاء رشكة رساج للطاقة ،وهي رشكة مساهمة قطرية خاصة برأس مال مرصح به قدره 1.823
مليون ريال قطري ( 500مليون دوالر أمرييك) .سوف تعمل رساج للطاقة يف امتالك وتشغيل محطة للطاقة الشمسية .كام يف  31ديسمرب ،2017
التزمت الرشكة باالستثامر يف حصة  ٪60من رأس مال رشكة رساج للطاقة.

 35افصاحات األطراف ذات العالقة
متثل األطراف ذات العالقة الرشكات الزميلة وكبار واملساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار املوظفني باإلدارة والرشكات واملؤسسات التي تقوم هذه
األطراف بإدارتها أو التأثري فيها بصورة هامة .يتم اعتامد أسعار ورشوط هذه املعامالت من قبل إدارة املجموعة.
املعامالت مع األطراف ذات العالقة
كانت املعامالت مع األطراف ذات العالقة املضمنة يف بيان الدخل الشامل كالتايل:
2017

2016

طبيعة العالقة

طبيعة المعاملة

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

1.505.023

كهرماء

مساهم

بيع الكهرباء

1.437.248

بيع المياه المحالة

1.494.383

1.445.078

إيرادات اإليجار

125.445

138.793

3.057.076

3.088.894

قطر للبترول

مساهم

بيع المياه المحالة

13.666

14.255

قطر للبترول

مساهم

تكلفة الغاز المستخدم /
استخدام أو شراء غاز

824.537

871.566

األرصدة لدى األطراف ذات العالقة املدرجة يف بيان املركز املايل كالتايل:

طبيعة العالقة
كهرماء

مساهم

قطر للبترول

مساهم

شركة نبراس للطاقة ش.م.ق

مشروع مشترك

أم الحول للطاقة ش.م.ق

مشروع مشترك

شركة راس قرطاس للطاقة ش.م.ق

مشروع مشترك

قطر للطاقة ش.م.ق

مشروع مشترك

شركة مسيعيد للطاقة ش.م.ق

مشروع مشترك

2017

2016

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

مدينون
تجاريون

دائنون
تجاريون

مدينون
تجاريون

دائنون
تجاريون

931.157
1.086
12.625
12.865
1.783
982
650
961.148

364
116.704
11.104
128.172

806.696
3.420
6.831
2.797
959
645
821.348

3.152
144.369
5.008
152.529
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مكافأة كبار املسؤولني باإلدارة
كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة العليا خالل الفرتة كالتايل:
2017
ألف ريال قطري

2016
ألف ريال قطري

مكافآت موظفي اإلدارة

5.705

4.570

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

11.750

11.750

17.455

16.320

 36المخاطر المالية وإدارة رأس المال
(أ)

إدارة املخاطر املالية

تتكون املطلوبات املالية الرئيسية للمجموعة ،بخالف املشتقات ،من قروض وسلف ودائنون تجاريون وذمم دائنة وأخرى .ويتمثل الغرض األسايس من
هذه املطلوبات املالية يف متويل عمليات املجموعة .تتضمن املوجودات املالية للمجموعة مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى ونقد وودائع قصرية
األجل ،وتنشأ هذه املوجودات مبارشة من عمليات املجموعة .تحتفظ املجموعة أيضاً باستثامرات متاحة للبيع وتدخل يف معامالت املشتقات ألغراض
التحوط.
تتمثل مسؤولية مجلس إدارة املجموعة يف وضع ومراقبة إطار إدارة املخاطر باملجموعة.
يتم وضع سياسات إدارة املخاطر باملجموعة لتحديد وتحليل املخاطر التي تواجهها ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر ومراقبتها وااللتزام بالحدود
املوضوعة للمخاطر .تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر بصورة دورية لتعكس التغريات يف ظروف السوق وأنشطة املجموعة .تهدف املجموعة
من خالل معايري وإجراءات التدريب واإلدارة إىل املحافظة عىل بيئة رقابية منضبطة وبناءة يعلم فيها جميع املوظفني أدوارهم ومسؤولياتهم.
ترشف لجنة التدقيق باملجموعة عىل كيفية قيام اإلدارة مبراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة املخاطر باملجموعة ومراجعة كفاية إطار إدارة املخاطر
فيام يتعلق باملخاطر التي تواجهها املجموعة .يساعد التدقيق الداخيل لجنة التدقيق باملجموعة عىل القيام بدورها الرقايب .يقوم التدقيق الداخيل بإجراء
عمليات مراجعة دورية وألغراض محددة لضوابط وإجراءات إدارة املخاطر ،ويتم رفع نتائجها إىل لجنة التدقيق.
تتعرض املجموعة ملخاطر السوق ،ومخاطر االئتامن ،ومخاطر السيولة .وفيام ييل ملخص للسياسات الخاصة بإدارة كل من تلك املخاطر.
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التغريات يف أسعار السوق مثل أسعار رصف العمالت األجنبية ،وأسعار الفائدة ،وأسعار األسهم والتي تؤثر عىل إيرادات
املجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية .يتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق يف إدارة وتنظيم التعرض ملخاطر السوق يف إطار معايري
مقبولة مع املحافظة عىل أفضل عائدات.
تستخدم املجموعة املشتقات إلدارة مخاطر أسعار الفائدة لديها .تتم جميع هذه املعامالت مبوجب التوجيهات املوضوعة من قبل لجنة إدارة املخاطر.
وعموما تسعى املجموعة لتطبيق محاسبة التحوط إلدارة التقلبات يف الربح أو الخسارة.
مخاطر أسعار الفائدة
تتعرض املجموعة ملخاطر أسعار الفائدة عىل الودائع والقروض البنكية .يتم إصدار الودائع البنكية بأسعار فائدة ثابتة مام يعرض املجموعة ملخاطر
القيمة العادلة ألسعار الفائدة ،إال أن اإلدارة تعتقد بأن هذا النوع من الخطر غري جوهري .تصدر القروض بأسعار فائدة متغرية مام يؤدي إىل تعرض
املجموعة ملخاطر أسعار الفائدة عىل التدفقات النقدية .قامت املجموعة بتقليص مخاطر أسعار الفائدة عىل التدفقات النقدية باستخدام عقود تبادل
أسعار الفائدة.
يف تاريخ التقرير ،كان موقف أسعار الفائدة املحملة عىل األدوات املالية التي تحمل فوائد للمجموعة كالتايل:
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2017
ألف ريال قطري

(تابع)

2016
ألف ريال قطري

أدوات مالية بأسعار فائدة ثابتة:
3.122.700

موجودات مالية

2.406.515

أدوات مالية بأسعار فائدة متغيرة:
قروض وسلف تحمل فوائد

()5.866.080

()5.911.950

أثر عقود مبادلة أسعار الفائدة

1.965.756

1.848.650

()3.900.324

()4.063.300

تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات املعدل الثابت
ال تحاسب املجموعة عن أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،كام ال تقوم املجموعة بتخصيص مشتقات
(عقود مبادلة أسعار الفائدة) كأدوات تحوط تحت منوذج تحوط القيمة العادلة املحاسبي .لذا فإن التغري يف أسعار الفائدة يف تاريخ التقرير ال يؤثر عىل
الربح أو الخسارة.
يوضح الجدول التايل حساسية بيان الدخل املوحد إىل التغريات املمكنة عىل نحو معقول يف أسعار الفائدة بـ  25نقطة أساس مع بقاء جميع املتغريات
األخرى ثابتة .حساسية بيان الدخل املوحد هي أثر التغيريات املفرتضة يف أسعار الفائدة ملدة سنة واحدة استنادا إىل موجودات مالية ومطلوبات مالية
تحمل أسعار فائدة متغرية محتفظ بها يف تاريخ التقرير ،مبا يف ذلك تأثري األدوات املالية املشتقة.
التغير في نقاط األساس

التأثير على الربح

التأثير على حقوق الملكية

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

2017
أدوات بأسعار فائدة متغيرة

25 -/+

قروض وسلف تحمل فوائد

25 -/+

عقود مبادلة أسعار الفائدة

25 -/+

25 -/+

()14.665
14.665

-

4.914
()4.914

4.914
()4.914

2016
أدوات بمعدالت فائدة متغيرة

25 -/+

قروض وسلف تحمل فوائد

25 -/+

()14.780
14.780

-

عقود مبادلة أسعار الفائدة

25 -/+

4.622
()4.622

4.622
()4.622

25 -/+
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مخاطر أسعار األسهم
إن جميع استثامرات األسهم للمجموعة مدرجة يف بورصة قطر.
يوضح الجدول التايل حساسية التغريات الرتاكمية يف القيمة العادلة تجاه التغريات املعقولة املحتملة يف أسعار األسهم ،مع بقاء جميع املتغريات األخرى
ثابتة .يتوقع أن يكون تأثري حاالت النقص يف أسعار األسهم مساوياً ومعاكساً لتأثري الزيادات املبينة.
التغير في سعر
السهم
2017

التأثير على حقوق
الملكية
2017

التغير في سعر
السهم
2016

ألف ريال قطري

أسهم مدرجة

٪10

70.158

التأثير على حقوق
الملكية
2016
ألف ريال قطري

٪10

51.115

مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت يف تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار رصف العمالت األجنبية .إن ودائع املجموعة هي بالريال القطري
والدوالر األمرييك ،وحيث أن سعر رصف الريـال القطري مرتبط بالدوالر األمرييك ،ال متثل األرصدة بالدوالر األمرييك مخاطر عمالت أجنبية هامة .تعتقد
اإلدارة أن تعرض املجموعة ملخاطر العمالت يف أدىن حدودها.
مخاطر االئتامن
تتمثل مخاطر االئتامن يف خطر تكبد املجموعة لخسارة مالية نتيجة لفشل عميل أو طرف مقابل يف األداة املالية يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية .يتأثر
تعرض املجموعة ملخاطر االئتامن بصفة أساسية بالخصائص الفردية لكل طرف مقابل .يتم تسجيل الذمم املدينة مببلغ الفاتورة األصيل ناقصاً مخصصات
املبالغ الغري قابلة للتحصيل .متثل القيمة الدفرتية للموجودات املالية أقىص حد للتعرض ملخاطر االئتامن.
املدينون التجاريون
إن التعرض اإلجاميل ملخاطر املدينني التجاريني كام يف تاريخ التقرير محدود يف قطر .باإلضافة إىل ذلك ،تشتمل الذمم املدينة للمجموعة عىل مبالغ
مستحقة من كهرماء ،وهي املوزع الوحيد للطاقة يف دولة قطر .وحيث أن كهرماء ملتزمة تعاقدياً بالتفرغ من أعبائها ،لذلك تعتقد اإلدارة أن مخاطر
االئتامن من الذمم املدينة محدودة .باإلضافة إىل ذلك ،تعرض تلك الذمم املدينة بعد مراجعة قابلية اسرتدادها.
ال تحتسب فوائد عىل املدينني التجاريني .ال تطلب املجموعة ضامنات إضافية فيام يتعلق باملدينني التجاريني والذمم املدينة األخرى.
األرصدة لدى البنوك
إن مخاطر االئتامن عىل األرصدة لدى البنوك محدودة ،حيث أنها مودعة لدى بنوك مرموقة يف دولة قطر وذات تصنيفات ائتامنية جيدة .ولذلك تعتقد
اإلدارة أن مخاطر االئتامن فيام يتعلق بهذه األرصدة يف أدىن حدودها.
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر عدم متكن املجموعة من الوفاء بالتزاماتها املالية عند حلول موعد استحقاقها .يتمثل منهج املجموعة يف إدارة السيولة يف
التأكد قدر اإلمكان من أنها متلك سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ،يف ظل الظروف العادية والضاغطة ،دون تكبد خسائر غري مقبولة أو
اإلرضار بسمعة املجموعة.
تبقى املسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة عىل عاتق مجلس اإلدارة ،حيث قام املجلس بإنشاء إطار عمل مناسب إلدارة السيولة لغرض تلبية
احتياجات املجموعة عىل املدى القصري واملتوسط والطويل .تقوم املجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات مناسبة وضامن
توفر التسهيالت البنكية والحصول عىل تسهيالت اقرتاض وذلك باملراقبة املستمرة للتدفقات النقدية الفعلية ومطابقة أوضاع االستحقاق للموجودات
واملطلوبات املالية.
فيام ييل االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية:
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2017

القيم
الدفترية

التدفقات النقدية
التعاقدية

أقل من سنة

(تابع)

أكثر من
سنتين

 2 - 1سنة

دائنون تجاريون

149.706

()149.706

()120.210

()28.038

()1.458

قروض وسلف تحمل فوائد

5.866.080
42.366

()5.866.080
()46.103

()1.424.286
()17.070

()274.609
()7.087

()4.167.185
()21.946

6.058.152

()6.061.889

()1.561.566

()309.734

()4.190.589

التدفقات النقدية
التعاقدية

أقل من سنة

أدوات مالية مشتقة

 31ديسمبر 2016

القيم
الدفترية

أكثر من
سنتين

 2 - 1سنة

دائنون تجاريون

200.935

()200.935

()200.935

-

-

قروض وسلف تحمل فوائد

5.911.950
28.559

()5.911.950
()39.469

()1.180.150
()20.277

()1.106.772
()18.468

()3.625.028
()724

6.141.444

()6.152.354

()1.401.362

()1.125.240

()3.625.752

أدوات مالية مشتقة

(ب) إدارة رأس املال
يتمثل الهدف األسايس من إدارة رأس املال املجموعة يف املحافظة عىل قاعدة رأساملية ونسب رأساملية قوية ليك تدعم املجموعة أعاملها واستمرارية
تطور أعاملها يف املستقبل .تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأساملها وإدخال تعديالت عليه يف ضوء التغريات يف األحوال االقتصادية .يقوم مجلس اإلدارة
مبراقبة العائد عىل رأس املال .مل تقم املجموعة بتعديل أي من األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب .2017
تراقب املجموعة رأساملها باستخدام نسبة املديونية ،ويحتسب بقسمة صايف الدين عىل إجاميل حقوق امللكية وصايف املديونية .إن سياسة املجموعة
تتمثل يف املحافظة عىل نسبة مديونية ما بني  ٪40و ،٪80ولكن املجموعة متكنت من جعلها يف مستويات أقل كام هو موضح أدناه .يحتسب الدين عىل
أنه إجاميل القروض (متضمنة القروض املتداولة وغري املتداولة كام هو معروض يف بيان املركز املايل) ناقصاً النقد وما يف حكمه .وميثل إجاميل حقوق
امللكية الحصص املنسوبة لحاميل أسهم املجموعة.

إجمالي القروض
يخصم :النقد وما في حكمه
صافي المديونية
إجمالي حقوق ملكية المساهمين بالشركة
إجمالي حقوق الملكية وصافي الدين
نسبة الدين

2017
ألف ريال قطري

2016
ألف ريال قطري

5.866.080
()3.436.017
2.430.063
8.981.880
11.411.943
٪21

5.911.950
()3.011.031
2.900.919
8.275.129
11.176.048
٪26

 37القيم العادلة لألدوات المالية
الجدول أدناه يعرض القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ومستويات عىل تدرج القيمة العادلة لألدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة.
ال يتضمن الجدول معلومات تدرج القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية غري املقاسة بالقيمة العادلة يف الحالة التي تكون فيها القيمة
الدفرتية مقاربة عىل نحو معقول للقيمة العادلة.
كام يف  31ديسمرب  ،2017تحتفظ املجموعة بالفئات التالية من األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة:
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 201٧

(تابع)

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

االجمالي

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة
العادلة:
استثمارات في أسهم متاحة للبيع

701.577

-

-

701.577

القيمة العادلة الموجبة لمبادالت أسعار
الفائدة

-

37.230

-

37.230

701.577

37.230

-

738.807

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة
العادلة
أدوات مشتقة:

42.366

القيمة العادلة السالبة لمبادالت أسعار الفائدة -

42.366

-

42.366

-

42.366

-

 37القيم العادلة لألدوات المالية
كام يف  31ديسمرب  ،2016تحتفظ املجموعة بالفئات التالية من األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة:

 31ديسمبر 2016

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

االجمالي

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:

استثمارات في أسهم متاحة للبيع

511.144

-

-

511.144

511.144

-

-

511.144

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
أدوات مشتقة:
القيمة العادلة السالبة لمبادالت أسعار
الفائدة

-

28.559

-

28.559

-

28.559

-

28.559

خالل السنتني املنتهتني يف  31ديسمرب  2017و  31ديسمرب  ،2016مل تكن هناك تحويالت بني املستوى  1واملستوى  3من تدرج القيمة العادلة.

90

•

املستوى  : 1األسعار السوقية املتداولة (غري املعدلة) يف أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات مامثلة.

•

املستوى  : 2تقنيات أخرى والتي تكون فيها جميع املدخالت التي لها تأثري هام عىل القيمة العادلة املسجلة للموجودات واملطلوبات ،واضحة
بصورة مبارشة (أي مثل األسعار) أو غري مبارشة (أي مستمدة من األسعار) عىل جميع بياناتها.

•

املستوى  : 3التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثري هام عىل القيمة العادلة املسجلة والتي ال تعتمد عىل بيانات سوقية واضحة (مدخالت غري
واضحة).
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(تابع)
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