دعوة حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة العادية
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة الكهرباء واملاء القطرية
دعوة امل�ساهمني الكرام حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة العادية واملقرر عقده يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف من م�ساء يوم الأحد املوافق
 2020/3/15م وذلك بقاعة املجل�س بفندق �شرياتون الدوحة ملناق�شة جدول الأعمال التايل:

مالحــظـــــــات

جدول �أعمال �إجتماع اجلمعية العامة العادية
� -1سماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املنتهية يف 2019/12/31م واخلطة
امل�ستقبلية والت�صديق عليه.
� -2سماع تقرير مراقبي احل�سابات عن ميزانية ال�شركة عن ال�سنة املالية 2019م والت�صديق عليه.
 -3مناق�شة امليزانية العمومية لل�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر والت�صديق عليهما واعتماد مقرتح توزيع الأرباح.
 -4عر�ض تقرير احلوكمة لعام 2019م واعتماده.
� -5إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية 2019م واعتماد مكاف�أتهم.
 -6تعيني مراقبي احل�سابات لل�سنة املالية 2020م وحتديد �أتعابهم.
 -7الت�صويت على انتخاب اع�ضاء جمل�س الإدارة لفرتة ال�سنوات الثالث املقبلة .

 يرجى التكرم باحل�ضور قبل املوعد ب�ساعة المتام �إجراءات الت�سجيل و�إبراز الدعوة عند احل�ضور. يف حالة تعذر ح�ضوركم يرجى توكيل �أحد امل�ساهمني من خالل بطاقة التوكيل املرفقة ا�سفل الدعوةاملر�سلةاليكم بالربيد.
 يف حالة عدم اكتمال الن�صاب �سيتم عقد اجتماع ثان بتاريخ 2020/3/22م يف نف�س املوعد بقاعة �سلوىبفندق �شرياتون الدوحة .
 -يرجى عدم �أ�صطحاب الأطفال.

تقريــر جمـــل�س الإدارة
عن العام املايل املنتهي يف 2019/12/31م
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة الكهرباء واملاء القطرية �أن يقدم للم�ساهمني الكرام تقريره ال�سنـــوي عـــن �أن�شطة ال�شركـــة ونتائجها املاليـــة عـــن
العام املالــي املنتهــــي يف  31دي�سمرب 2019م واملعد وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية ،ونظام احلوكمة وقواعد الت�سجيل والإدراج ،و�أحكام
النظام الأ�سا�سي لل�شركة م�صحوب ًا بالقوائم املالية املدققة والإي�ضاحات ،ومت�ضمن ًا تقرير احلوكمة عن نف�س العام ،لتوثيق �أن�شطتها و�إجنازاتها
هي وال�شركات التابعة والزميلة  ،ولإظهار ر�ؤيتها امل�ستقبلية لت�أمني �إ�ستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية واملياه جلميع مرافق الدولة العامة
واخلا�صة.

�أو ً
ال النتائج املاليـــــة :

بلغت �إيرادات الت�شغيل لعام 2019م مبلغ  2.389مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  2.601مليون ريال قطري لعام 2018م بانخفا�ض ن�سبته ،% 8
كما بلغت الإيرادات من ال�شركات امل�شرتكة  806مليــون ريال قطري مقارنة مببلغ  542مليون ريال قطري لعام 2018م بزيادة ن�سبتها  ،% 49كذلك
بلغت �إيرادات الإ�ستثمار والإيرادات الأخرى  198مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  232مليون ريال قطري لعام 2018م ،وبذلك فقد بلغ �إجمايل
الإيرادات لعام 2019م مبلغ  3.393مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  3.375مليون ريال قطري لعام 2018م.
وقد بلغت امل�صروفات الت�شغيلية لعام 2019م مبلغ وقدره  1.533مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  1.397مليون ريال قطري عن عام 2018م
بزيادة ن�سبتها  ،% 10وبلغت امل�صروفات العمومية والإدارية  175مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  186مليون ريال قطري يف عام 2018م
بانخفا�ض ن�سبته  % 6وبلغت امل�صروفات التمويلية  244مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  227مليون ريال قطري عن عام 2018م بزيادة ن�سبتها
.% 7
هذا وقــد بلغ �صايف الربـــح العائد مل�ساهمي الأقلية  27مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  28مليون ريال قطري لعام 2018م.
وبناء على ما تقدم فقد بلغ �صايف �أرباح �شركة الكهرباء واملاء القطرية لعام 2019م مبلغ وقدره  1.414مليون ريال قطري مقارنة مببلغ 1.537
ً
مليون ريال قطري لعام 2018م ب�إنخفا�ض ن�سبته .% 8
(وميكن للم�ساهمني الكرام االطالع على البيانات املالية مف�صلة بالتقرير املايل املعتمد من جمل�س الإدارة واملدقق اخلارجي لل�شركة).
وا�ستناد ًا �إىل النتائج املالية مع نهاية عام 2019م ،ف�إن جمل�س الإدارة يو�صى بعر�ض تو�صية على اجلمعيـــــة العامة لل�شركة ب�صرف �أرباح ًا
نقديـــة للم�ساهمني عن العام املايل 2019م بن�سبة  % 77.5من القيمة الإ�سمية لكل �سهم.

ثانيـ ًا  :م�شاريع ال�شركة وخططها امل�ستقبلية :

وا�ستبدال املحطات القدمية ذات الكفاءة املتدنية ب�أخرى جديدة و�أعلى كفاء ًة كما تعمل ال�شركة مبا يتما�شى مع توجهات الدولة ور�ؤية قطر
الوطنية  2030باال�ستفادة من الطاقات املتجددة املتمثلة بتوليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية وتوليد الكهرباء من النفايات خللق تنوع يف
م�صادر الطاقة.
كما ت�سعى ال�شركة �إىل �إعادة بناء حمطة ر�أ�س �أبوفنطا�س “�أ” وحتديثها بحيث تتواكب مع املتطلبات العاملية ملعايري البيئة وال�صحة  ،ورفع
كفائتها احلرارية ال�ستغالل الغاز الطبيعي ب�أف�ضل كفاءة ممكنة.
م�شروع �إنتاج الطاقة الكهربائية ب�إ�ستخدام الطاقة ال�شم�سية:
تـــم توقيــــع �إتفاقيــــة امل�ساهميــــن مـع قطر للبتــــرول فـــي  29نوفمرب 2016م لإن�شاء �شركة « �سراج « للطاقة ال�شم�سية بهدف ان�شاء م�شروع
�سراج  1بقدرة  800ميغاوات ،وا�ستكملت �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة يف � 25إبريل 2017م.
وقد مت طرح �إعالن ت�أهيل املطورين ومت فتح العرو�ض املالية للمطورين بتاريخ � 26سبتمرب 2019م ،ومت اختيار املطور بتاريخ  9دي�سمرب 2019م،
ومت توقيع عقد بيع الإنتاج ( )PPAبتاريخ  15يناير 2020م ،كما مت التوقيع على عقد املقاول ( )EPCبتاريخ  6فرباير 2020م .و�سوف تتوىل
�شركة امل�شروع (�سراج 1وال�شريك الأجنبي) مهمة ت�شغيل و�صيانة املحطة مما ي�ساهم يف اكت�ساب وبناء اخلربة لدى ال�شركة.
ويتوقع انتهاء املرحلــــة الأوىل بطاقة قدرها  350ميجاوات بتاريخ � 1أبريل 2021م ،وانتهاء امل�شروع بكامل طاقته وب�إجمايل  800ميجاوات
بتاريخ � 1أبريل 2022م.
وي�أتي م�شروع الطاقة ال�شم�سية كجزء من خطط ال�شركة لتنويع م�صادر الطاقة يف دولة قطر� ،إذ يهدف امل�شروع �إىل ا�ستخدام التقنيات ال�صديقة
للبيئة وزيادة االعتماد على م�صادر الطاقة املتجددة.
�إعادة تطوير حمطة ر�أ�س �أبوفنطا�س «�أ»:
بناء على طلب امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء (كهرماء) فقد مت هدم و �إزالة من�ش�آت املحطة لعدم احلاجة �إليها نظر ًا لقدمها وتدين
ً
�أدائها ،وذلك لبناء حمطة جديدة يف مكانها.
وقد مت طرح مناق�صة املطورين يف � 10سبتمرب 2019م ،ومن املخطط التوقيع على عقد بيع الإنتاج( )PWPAيف �سبتمرب 2020م.
ويتوقع انتهاء املرحلة الأوىل (كهرباء) يف مايو 2022م ،وانتهاء امل�شروع ب�شكل كامل يف يوليو 2023م و تبلغ الطاقة الإنتاجية للم�شروع اجلديد
 2300ميجاوات من الكهرباء و  100مليون جالون من املياه يومياً.

تويل �شركة الكهرباء واملاء القطرية� ،أهمية ق�صوى لتلبية احتياجات دولة قطر من الكهرباء واملاء دون �أية انقطاعات ،حيث تعمل يف هذا
الإطار على تنفيذ امل�شاريع الالزمة لتحقيق هذا الغر�ض والتي يتمثل معظمها يف تنفيذ م�شاريع حملية للوفاء مبتطلبات واحتياجات الدولة من
الكهرباء واملاء ،وم�شاريع خارجية تدعم اخلطة اال�ستثمارية لل�شركة من خالل نربا�س للطاقة.
وقد حققت ال�شركة الكثري من الإجنازات واملهام املنوطة بها يف هذا الإطار وتطمح لتحقيق املزيد منها داخلي ًا وخارجي ًا وذلك بزيادة التو�سع يف
تنويع م�صادر �إنتاج الطاقة يف دولة قطر وزيادة ح�صتها يف �أ�سواق الطاقة العاملية.
ويظهر البيان التايل م�شاريع ال�شركة وخططها امل�ستقبلية على ال�صعيدين املحلي والعاملي كما يلي:

عاملياً:

تو�سعة حمطة �أم احلول للطاقة:
�أكملت ال�شركة م�شروع حمطة �أم احلول للطاقة ،الذى متتلك  %60منه ،ومت تد�شينه وت�شغيله بالكامل يف الربع الثانى من 2018م ،بطاقة �إنتاجية
 2520ميجاوات من الكهرباء و  136.5مليون جالون من املياه املحالة ال�صاحلة لل�شرب يومياً.
بد�أت ال�شركة بالفعل الأعمال التنفيذية مل�شروع تو�سعة حمطة �أم احلول مع بداية الن�صف الثاين من العام 2019م لزيادة قدرتها الإنتاجية
لتحلية املياه مبقدار  61.5مليون جالون يومي ًا �إ�ضافية ،حيث مت �إجناز  %20من امل�شروع ،ومن املتوقع انتهاء مرحلته الأوىل مع بداية �شهر فرباير
2021م بطاقة �إنتاجية تبلغ  30مليون جالون من املياه املحالة يومياً ،كما يتوقع االنتهاء من م�شروع التو�سعة بقدرته الإنتاجية الإجمالية 61.5
مليون جالون من املياه مع بداية �شهر �أبريل 2021م.
وتعترب حمطة �أم احلول للطاقة �أحد �أهم امل�شاريع احليوية للطاقة يف الدولة ،وتنبع �أهميتها من القيمة الكبرية التي متثلها لالقت�صاد القطري،
وملا تتمتع به من تقنية متطورة ،و اختيار �أف�ضل ما قدمته التكنولوجيا العاملية ال�صديقة للبيئة يف جمال حتلية املياه ،وهي تكنولوجيا التنا�ضح
العك�سي ،مما ي�سهم يف دعم اجلهود املبذولة من �أجل خف�ض االنبعاثات الغازية قدر امل�ستطاع ورفع م�ستوى الأداء ،وهما عن�صران هامان من عوامل
جناح عمليات �إنتاج الكهرباء واملاء .و �سوف متثل هذه املحطة بعد التو�سعة ما ي�ساوي  %30من احتياج البالد من الكهرباء و  %58من احتياجها
من املاء.
م�شروع برجي لو�سيل (كهرب):
يتكون هذا امل�شروع من �إن�شاء برجني و جممع جتاري على قطعة الأر�ض اململوكة لل�شركة مبنطقة لو�سيل ،ال�ستغالل �أحدهما و هو عبارة عن
وبناء على الدرا�سة التي �أجرتها اللجنة
مكاتب جتارية كمقر لل�شركة وال�شركات التابعة ،وي�ستغل الثاين ب�شكل ا�ستثماري يف جمال ال�ضيافة،
ً
وبناء على الدرا�سات
امل�شكلة ملتابعة امل�شروع ،وبعد مناق�شة املو�ضوع تو�صل املجل�س �إىل عدم جدوى امل�شروع من الناحية اال�ستثمارية حيث �أنه
ً
لل�سوق العقاري ت�أكد �أن املعرو�ض من العقارات يفوق ب�شكل كبري االحتياج املتوقع حالي ًا ويف امل�ستقبل القريب ،و عليه تقرر �إيقاف جميع الأعمال
الإن�شائية ملدة ثالث �سنوات يعاد النظر فى �إمكانية تطويرها بعد ذلك ومت ت�شكيل جلنة خا�صة من �أع�ضاء املجل�س ملتابعة امل�شروع لت�صفية
احل�سابات مع املقاولني و الإ�ست�شاريني ذوي العالقة.

م�شاريع �شركة نربا�س للطاقة:

حملي ًا
امل�شاريع احلالية:

امل�شاريع امل�ستقبلية:
تبنى اخلطط امل�ستقبلية ال�ستثمارات ال�شركة يف �إطار تلبية الطلب املتنامي على الكهرباء واملاء ،ب�إن�شاء حمطات ذات قدرة �إنتاجية عالية

ت�سعى ال�شركة كذلك من خالل ذراعها اال�ستثماري نربا�س للطاقة �إىل التو�سع خارجي ًا يف الأ�سواق العاملية .وقد كان العام 2019م عامًا جيدً ا
ل�شركة نربا�س حيث متكنت من تو�سيع حمفظتها يف البلدان القائمة وتو�سيع نطاق وجودها لي�شمل مناطق جديدة .فقد قامت نربا�س بتو�سيع
وجودها يف �سلطنة عمان من خالل اال�ستحواذ على ح�صة يف م�شروع �أمني للطاقة ال�شم�سية وزيادة ح�صتها يف ثالثة م�شاريع يف الأردن .كما متكنت
نربا�س � ً
أي�ضا من الدخول يف العديد من الأ�سواق اجلديدة مثل �شمال �إفريقيا و�أمريكا الالتينية و�أ�سرتاليا .هذه الإ�ضافات اال�ستثمارية اجلديدة
توفر لنربا�س �إمكانية الو�صول �إىل الأ�سواق النامية وحت�سني مزيج الطاقة  /التكنولوجيا يف حمفظتها فيما يتعلق مبوارد الطاقة املتجددة و
كذلك املعتمدة على الغاز الطبيعي.

م�شروع �شركة قرطاج للطاقة يف تون�س:
�إ�ستحوذت نربا�س من خالل �شركتها التابعة نربا�س للطاقة لإدارة اال�ستثمار بي يف ،على  ٪60من �أ�سهم �شركة قرطاج للطاقة يف تون�س .متتلك
�شركة قرطاج للطاقة من�ش�أة توليد الكهرباء راد�س  2ب�سعة �إجمالية تبلغ  470ميجاوات.
وقد �أتاحت عملية اال�ستحواذ ل�شركة نربا�س الو�صول �إىل �سوق الطاقة يف �شمال �إفريقيا حيث تتطلع نربا�س �إىل تو�سيع وجودها والنمو �أكرث.
م�شروع �شركة �أمني للطاقة املتجددة يف عُ مان:
ا�ستحوذت نربا�س على ح�صة  ٪9.9يف �شركة �أمني للطاقة املتجددة يف عُ مان التي متتلك حمطة �أمني للكهرباء بطاقة �إنتاجية �إجمالية تبلغ
 125ميجاوات .وقد مت حتقيق الإغالق املايل كما مت البدء يف �إن�شاء امل�شروع .وهذه ال�صفقة هي ا�ستمرا ًر لتنفيذ �إ�سرتاتيجية نربا�س لتعزيز
قاعدة �أ�صولها من خالل �إ�ضافة م�شاريع جذابة ذات اتفاقيات �شراء طويلة الأمد وتو�سيع وجودها يف �سوق الطاقة العماين الذي يعترب من
الأ�سواق املف�ضلة لنربا�س.
م�شروع كان�سول يف الربازيل:
�إ�ستحوذت نربا�س من خالل �شركة نربا�س للطاقة لإدارة اال�ستثمار بي يف التابعة لها على ح�صة بن�سبة  ٪80من الأ�سهم يف �أربعة م�شاريع للطاقة
ال�شم�سية بطاقة �إنتاجية �إجمالية قدرها  482ميجاوات يف الربازيل .وقد مت ترتيب التمويل جلميع امل�شاريع الأربعة ،ومن املتوقع �أن يبد�أ
الت�شغيل التجاري للم�شروعات الأربعة يف عامي  2020و .2021
توفر هذه امل�شروعات ل�شركة نربا�س �إمكانية الو�صول �إىل �سوق الطاقة املتجددة يف الربازيل والذي يتميز ب�سرعة النمو ويتما�شى ذلك مع �أهداف
نربا�س املعلنة املتمثلة يف تر�سيخ مكانتها كمطور دويل رائد للطاقة .وتعد احلافظة �أكرب حمفظة للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ثنائية الوجه
يتم �إن�شاءها يف �أمريكا الالتينية.
م�شروع �ستوك يارد هيل يف �أ�سرتاليا:
�إ�ستحوذت نربا�س من خالل �شركة نربا�س للطاقة لإدارة اال�ستثمار بي يف التابعة لها على ح�صة  ٪49من �أ�سهم �شركة جولد وند لتوليد الكهرباء
من طاقة الرياح التي متثل قدرة �إنتاجية تبلغ  527ميجاوات يف �أ�سرتاليا .وقد بد�أت الأعمال الإن�شائية ومن املتوقع البد�أ بالت�شغيل التجاري يف
يونيو  .2020وتوفر عملية اال�ستحواذ ل�شركة نربا�س �إمكانية الو�صول �إىل �سوق الطاقة املتجددة الأ�سرتايل املتنامي والذي ي�شمل عقود �شراء
م�ضمونة و �سوق طاقة تناف�سي ذو مردود جذاب.

م�شروع �أوريك�س يف الأردن:
قامت نربا�س من خالل �شركة نربا�س للطاقة لإدارة اال�ستثمار بي يف التابعة لها بالتوقيع على عقد الإ�ستحواذ بال�شراكة مع �شركة مت�سوي
اليابانية على اتفاقية لال�ستحواذ على ح�ص�ص �شركة �أي �إي �إ�س يف ثالثة م�شاريع للطاقة يف الأردن .وتقع جميع حمطات الطاقة يف منطقة
املناخر ،على بعد  15كم �شرق عمان .و من املتوقع �أن يتم االنتهاء من عملية اال�ستحواذ يف الربع الأول من عام � .2020إن التو�سع يف ا�ستثمارات
نربا�س يف الأردن هو نتيجة لثقتنا و امل�صداقية التي يتمتع بها �سوق الطاقة الأردين ولوائحه التنظيمية على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية مما
يبني مدى �أهمية �سوق الطاقة الأردين لنربا�س.

ثالث ًا :االلتزام بنظام احلوكمة:

تلتزم ال�شركة بتطبيق الإجراءات الواردة ب�أحكام نظام احلوكمة ال�صادر عن هيئة قطر للأ�سواق املالية ،كما يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة
ممار�سات احلوكمة والعمل على تطويرها مبا يتنا�سب مع الإحتياجات املتغرية ،وقد اتخذت ال�شركة عدة �إجراءات تطبيق ًا لأحكام نظام احلوكمة
ال�صادر مبوجب قرار جمل�س �إدارة هيئة قطر للأ�سواق املالية رقم  5ل�سنة 2016م كالتايل:
 -1مت تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ  6مار�س 2019م تنفيذ ًا لقرار جمل�س �إدارة هيئة قطر
للأ�سواق املالية بتعديل القيمة الإ�سمية لأ�سهم ال�شركات املدرجة بقيمة ريال قطري واحد لكل �سهم.
� -2أ�صدر املجل�س قراره رقم ( )9ل�سنة 2019م بتعيني ال�سيد  /فهد بن حمد املهندي متحدث ًا ر�سمي ًا عن �شركة الكهرباء واملاء القطرية ،ومت
تعميمه ون�شره باملوقع الإلكرتوين لل�شركة وبور�صة قطر.
وقد مت الإف�صاح والن�شر لكافة التقارير واملتطلبات املن�صو�ص عليها بالنظام الأ�سا�سي لل�شركة ونظام احلوكمة ال�صادر عن الهيئة وقانون ال�شركات
التجارية وفق ًا للإجراءات واملواعيد املقررة.
ومرفق بالتقرير ال�سنوي تقرير احلوكمة عن عام 2019م للت�صديق عليه من اجلمعية العامة لل�شركة.

رابع ًا :م�س�ؤولية ال�شركة املجتمعية:

ت�ؤمن ال�شركة بدورها وم�س�ؤوليتها فى تنمية املجتمع والنهو�ض به ،واملحافظة على البيئة من خالل م�شاركتها الفعالة واجلادة مبنظومة امل�س�ؤولية
الإجتماعية لل�شركات ،وتتطلع ب�إ�ستمرار �إىل زيادة م�ساهمتها يف م�ساندة امل�ؤ�س�سات الراعية للفئات املجتمعية ذات احلاجات الإ�ستثنائية ،وقد
قامت ال�شركة خالل عام 2019م بتبني وامل�ساهمة يف عدد من الأن�شطة والفعاليات ،والربامج الإجتماعية وامل�ؤمترات والندوات العلمية والثقافية
والإقت�صادية والأن�شطة الريا�ضية املختلفة ،و قد بلغت جملة م�ساهماتها  2.26مليون ريال قطري خالل عام 2019م .

خام�س ًا :التطوير الإداري والتـــقــطـيــر:

وفق ًا لل�سيا�سة العامة لل�شركة فهي ت�سعى للأخذ بكل ما هو جديد يف عامل الإدارة وتطبيقه مبا يتنا�سب مع حجم ون�شاط ال�شركة من �أجل تطوير
كوادرها ب�شكل م�ستمر و حتقيق �أهدافها بكفاءة وفاعلية ،ورفع م�ستوى الإنتاجية يف منتجاتها وخدماتها ،وتعزيز ثقة العمالء مما ي�ساعد على
حتقيق الأرباح.
وتهدف �إ�سرتاتيجية �شركة الكهرباء واملاء القطرية من خالل جلنة التقطري التي ت�ضم �أع�ضاء من �شركة الكهرباء واملاء القطرية وال�شركات
ال�سبع الأخرى التابعة ،لزيادة ن�سبة توظيف القطريني يف ال�شركة وال�شركات التابعـــة لها ،حيث ي�شغل القطريون املراكز القيادية بال�شركة
وال�شركات التابعة كما تعمل على التعاون مع اجلامعات ومعاهد ومراكز التدريب املعتمدة يف الداخل واخلارج بهدف �إبتعاث وتطوير وتدريب
املوظفني القطريني.
وقد وقعت ال�شركة مذكرة تفاهم مع �شركتي ماروبيني و �شوبوللطاقة اليابانيتني لتنفيذ برنامج تدريبى فنى لرفع كفاءة املهند�سني القطريني
بهدف دعم عملية ت�شغيل وادارة خدمات الطاقة يف حمطات التوليد والتحلية ،كما قامت بتجديد مذكرة التفاهم لل�سنة ال�ساد�سة مع �شركة
ميت�سوبي�شى هيتا�شي للطاقة لتمديد برنامج التعليم والتطوير يف جمال املوارد الب�شرية و�إدارة ال�سالمة وحماية البيئة وجودة ال�صيانة.
وقـــد بلغ املجموع الكلي للموظفني القطريني  148موظف ًا مع نهاية عام 2019م ،كما بلغ عدد املوظفيـــن املبتعثيـــن للدرا�سات اجلامعية  6موظفني،
يف حني بلغ عدد القطريني حتت التدريب موظفني �إثنني وبلغ عدد القطريني حتت التطوير موظف واحد ،هذا وتبلغ ن�سبة التقطري بال�شركة
 %24.58من �إجمايل موظفي ال�شركة البالغ عددهم  602موظف ًا وتطمح ال�شركة �إىل رفع تلك الن�سبة يف املنا�صب القيادية تليها املنا�صب الأخرى.

�ساد�س ًا :الأمن وال�سالمة املهنية:

تعترب ال�شركة تطبيق �إجراءات الأمن وال�سالمة من �أهم �أولوياتها والتزاماتها نحو العاملني بها ،حيث تقوم �إدارة الأمن و الإطفاء وال�سالمة
بال�شركة بالعمل على تنفيذ كافة ا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية التي تكفل توفري بيئة �آمنة حتقق الوقاية من املخاطر للعن�صرين الب�شري
واملادي ،وتطبيق املقايي�س واملعايري الدولية والعاملية يف الأمن وال�سالمة املهن ّية ،من خالل توفري كافة االحتياطات ،وو�سائل ال�سالمة العا ّمة
للحفاظ على �سالمة العاملني و�أرواحهم ،وجتنيبهم الأخطار املُحتملة التي قد تقع نتيجة وجود �أي نق�ص� ،أو �إهمال يف حتقيق �شروط ال�سالمة
اخلا�صة باملن�ش�أة ،مع احلر�ص على البيئة املحيطة ،وعدم تلويثها ب�أي �شكل من الأ�شكال.
العا ّمة واحلر�ص على �سالمة املعدات ،والآالت ،واملمتلكات
ّ
وقد حققت ال�شركة مع ال�شركات التابعة لها معدل �ساعات عمل مرتفع دون حوادث وفاة �أو �إ�صابات بليغة خالل عام 2019م ،كما ح�صلت على
العديد من اجلوائز العاملية من م�ؤ�س�سات مرموقة معنية بتقييم م�ستوى �أداء الأمن وال�سالمة مثل منظمة رو�سبا (.)Rospa
هذا ويف ختام تقريرنا ف�إن جمل�س الإدارة يخطط لتطوير ورفع �أداء ال�شركة خالل العام القادم والأعوام املقبلة مبا يحقق تطلعاتنا بحول اهلل.

�سعد بن �شريده الكعبي
رئي�س جمل�س الإدارة

فهد بن حمد املهندى
الع�ضو املنتدب

تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل
�إىل ال�سادة امل�ساهمني    الكرام
�شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ع.ق.
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
الر�أي

املعلومات الأخرى الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة لعام 2019

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة ل�شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ع.ق«( .ال�شركة») و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهم جميع ًا بــ «املجموعة») والتي تت�ضمن
بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب  2019وبيان الربح �أو اخل�سارة والإيرادات ال�شاملة الأخرى املوحد ،وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد ،وبيان
التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،والإي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة تت�ضمن ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
يف ر�أينا �أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بعدالة ،من كافة النواحي املادية ،املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2019و�أدائها املايل
املوحد وتدفقاتها النقديـة املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية (.)IFRSs

�أ�سا�س الر�أي

لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ( .)ISAsويرد الحق ًا يف هذا التقرير بيان مل�س�ؤولياتنا مبوجب تلك املعايري يف فقرة «م�س�ؤولية
مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة» .وفق ًا ملعايري �أخالقيات املحا�سبني املهنيني ال�صادرة عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية (IEBSA
 )Codeف�إننا كيان م�ستقل عن املجموعة ،بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤولياتنا الأخالقية املتعلقة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة وفق ًا للمتطلبات املهنية ذات ال�صلة
يف دولة قطر ،ولقد وفينا م�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفق ًا ملعايري �أخالقيات املحا�سبني املهنيني ال�صادرة عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية .يف ر�أينا �أن
�أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية وتوفر �أ�سا�س ًا مالئم ًا ميكننا من �إبداء ر�أينا.

�أمور التدقيق الهامة

�إن الأمور الهامة حول �أعمال التدقيق ،يف تقديرنا املهني ،هي تلك الأمور الأكرث �أهمية خالل تدقيق البيانات املالية املوحدة للفرتة احلالية .وقد مت تناول
هذه الأمور خالل تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل ويف تكوين ر�أينا حولها ،كما و�أننا ال نقدم ر�أي ًا منف�ص ًال ب�ش�أن هذه الأمور .وفيما يلي و�صف لكيفية تناول
كل �أمر من هذه الأمور خالل �أعمال التدقيق.
لقد وفينا بامل�س�ؤوليات املو�ضحة يف فقرة «م�س�ؤولية مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة» من هذا التقرير فيما يتعلق بهذه الأمور .وبناءً
عليه ،ت�ضمنت �أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ �إجراءات تهدف �إىل اال�ستجابة لتقييمنا ملخاطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املوحدة .تقدم نتائج
�إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،مبا يف ذلك الإجراءات املتخذة ملعاجلة الأمور املو�ضحة �أدناه� ،أ�سا�س ًا لر�أينا حول تدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة.

الأمور الهامة حول �أعمال التدقيق
القيمة الدفرتية للعقارات والآالت واملعدات:

العقارات والآالت واملعدات للمجموعة كما هو مبني بالإي�ضاح
( )6للبيانات املالية املوحدة ،متثل ن�سبة  ٪32من �إجمايل
موجودات املجموعة ،وبالتايل ميثل خم�ص�ص اال�ستهالك لل�سنة
 ٪16من �إجمايل م�صروفات املجموعة.
وهناك بع�ض الأمور التي ي�ؤثر فيها ممار�سة الإدارة للتقديرات
والأحكام على القيمة الدفرتية للعقارات والآالت واملعدات،
وت�شمل تلك الأمور ما يلي:
   قرار الر�سملة �أو ح�ساب التكاليف؛   املراجعة ال�سنوية للأعمار الإنتاجية للموجودات ،مبا يف ذلكت�أثري التغريات يف ا�سرتاتيجية املجموعة؛ و
   تقييم م�ؤ�شرات االنخفا�ض يف القيمة وحتديد املبالغ القابلةلال�سرتداد.
ونظر ًا حلجم �أر�صدة العقارات والآالت واملعدات يف البيانات
املالية املوحدة وا�ستخدام الأحكام والتقديرات يف حتديد
القيمة الدفرتية للعقارات والآالت واملعدات ،لذلك اعتربنا هذه
امل�س�ألة من �أمور التدقيق الهامة.
مت �إدارج االف�صاحات املتعلقة بالعقارات والآالت واملعدات يف
الإي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة كالتايل:
الإي�ضاح  – 2ال�سيا�سات املحا�سبية
الإي�ضاح  – 3الأحكام والتقديرات
الإي�ضاح  – 6تفا�صيل بنود العقارات والآالت واملعدات
الإي�ضاح  – 3اال�ستهالك والتغريات يف التقديرات املحا�سبية

خطوات التدقيق املتبعة يف معاجلة �أمور التدقيق الهامة
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي:

اال�ستف�سار حول ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة فيما يتعلق
بالعقارات والآالت واملعدات وتقييم ت�صميم ال�ضوابط الهامة
املتعلقة بالعقارات والآالت واملعدات ،مبا يف ذلك �إجراءات
�إدراج املوجودات يف �سجل العقارات والآالت واملعدات ،وت�صنيف
املوجودات ،والأعمار الإنتاجية للموجودات.
تقييم معايري االعرتاف املطبقة على التكاليف املتكبدة
واملر�سملة خالل ال�سنة املالية ومتا�شيها مع متطلبات املعايري
املحا�سبية ذات ال�صلة .والتحقق من الإ�ضافات بالرجوع �إىل
م�ستندات امل�صدر على �أ�سا�س العينة.
تقييم االفرتا�ضات والأحكام امل�ستخدمة من قبل الإدارة فيما
يتعلق بالأعمار الإنتاجية للعقارات والآالت واملعدات.
�إعادة احت�ساب تكلفة اال�ستهالك ،على �أ�سا�س العينة.
مراجعة تقييم الإدارة للم�ؤ�شرات الداخلية واخلارجية
املحتملة النخفا�ض القيمة فيما يتعلق مبرافق الإنتاج ،مثل
التقادم وانخفا�ض القيمة ال�سوقية واخل�سائر الت�شغيلية �إلخ،
وذلك بح�سب علمنا وخربتنا يف القطاع وفهمنا التفاقية �شراء
الكهرباء واملياه ( )PWPAوتقييم ما �إذا كان من ال�ضروري
�إجراء فح�ص النخفا�ض القيمة.
تتبع �أر�صدة العقارات والآالت واملعدات واال�ستهالك
ومطابقتها مع الأر�صدة ذات ال�صلة يف دفاتر الأ�ستاذ ،وتقييم
مدى كفاية االف�صاحات ذات ال�صلة يف البيانات املالية املوحدة.

تتكون املعلومات الأخرى من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة لعام  ،2019ولكنها ال ت�شمل البيانات املالية املوحدة وتقرير
مراقب احل�سابـات حـولها� .إن الإدارة م�س�ؤولة عن املعلومات الأخرى.
من املتوقع �أن يتم تزويدنا بالتقرير ال�سنوي للمجموعة لعام  2019بعد تاريخ تقرير مراقب احل�سابات هذا� .إن ر�أينا حول البيانات املالية
املوحدة ال يت�ضمن املعلومات الأخرى ،وال نبدي �أي �شكل من �أ�شكال الت�أكيد حولها.
فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة ،ف�إن م�س�ؤوليتنا هي االطالع على املعلومات الأخرى �أعاله عندما يتم تزويدنا بها والأخذ
يف االعتبار ،خالل ذلك ،ما �إذا كانت هذه املعلومات ال تتما�شي ب�صورة مادية مع البيانات املالية �أو املعلومات التي ح�صلنا عليها خالل �أعمال
التدقيق� ،أو �أنها تبدو ك�أخطاء مادية.

م�س�ؤولية الإدارة وجمل�س الإدارة حول البيانات املالية املوحدة

�إن م�س�ؤولية الإدارة هي �إعداد البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،وهي كذلك م�س�ؤولة عن
�إجراءات الرقابة الداخلية التي تراها �ضرورية لإعداد بيانات مالية موحدة خالية من الأخطاء املادية� ،سواء الناجتة عن احتيال �أو خط�أ.
عند �إعداد البيانات املالية املوحدة تكون الإدارة م�س�ؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على اال�ستمرار يف عملياتها وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية
وكذلك الإف�صاح ،عند احلاجة ،عن الأمور املتعلقة مببد�أ اال�ستمرارية وا�ستخدام �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي� ،إال �إذا كانت الإدارة
تنوي ت�صفية املجموعة �أو �إنهاء عملياتها� ،أو �أنه لي�س لديها بديل واقعي غري ذلك.
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن الإ�شراف على عملية �إعداد التقارير املالية للمجموعة.

م�س�ؤولية مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة

تتمثل �أهدافنا يف احل�صول على ت�أكيد معقول ب�أن البيانات املالية املوحدة ككل خالية من الأخطاء املادية� ،سواء الناجتة عن احتيال �أو
خط�أ ،وكذلك �إ�صدار تقرير مراقب احل�سابات الذي يت�ضمن ر�أينا� .إن الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد عايل امل�ستوى ،ولكنه ال يعد �ضمان ًا ب�أن �أعمال
التدقيق التي مت القيام بها وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق (� )ISAsسوف تقوم دائم ًا بتبيان الأخطاء املادية عند وقوعها .قد تن�ش�أ الأخطاء
من االحتيال �أو اخلط�أ وتعترب الأخطاء مادية ،ب�صورة فردية �أو �إجمالية� ،إذا كان من املحتمل �أن ت�ؤثر على القرارات االقت�صادية التي
بناء على هذه البيانات املالية املوحدة.
يتخذها امل�ستخدمون ً
وكجزء من �أعمال التدقيق وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ( ،)ISAsف�إننا نقوم مبمار�سة تقديرنا املهني ونحافظ على التزامنا املهني خالل
جميع مراحل التدقيق .كما قمنا �أي�ض ًا مبا يلي:
�سواء الناجتة عن احتيال �أو خط�أ ،وت�صميم والقيام ب�إجراءات التدقيق
حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املوحدة،
ً
ا�ستجابة لهذه املخاطر ،وكذلك احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر �أ�سا�س ًا لإبداء ر�أينا .تعد خماطر عدم تبيان الأخطاء املادية
الناجتة عن االحتيال �أعلى من املخاطر الناجتة عن اخلط�أ ،حيث قد ي�شمل االحتيال التواط�ؤ �أو التزوير �أو احلذف املتعمد �أو العر�ض اخلاطئ
�أو جتاوز الرقابة الداخلية.
فهم الرقابة الداخلية ذات ال�صلة ب�أعمال التدقيق بغر�ض �إعداد �إجراءات تدقيق منا�سبة ،ولي�س لغر�ض �إبـداء ر�أينا حـول فعاليـة الرقابة
الداخلية للمجموعة.
تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات املحا�سبية واالف�صاحات ذات ال�صلة املعدة من قبل الإدارة.
بناء على �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها ،وكذلك حتديد ما �إذا كان
ا�ستنتاج مدى مالءمة ا�ستخدام الإدارة ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبيً ،
هناك �أحداث �أو ظروف مادية تلقى بال�شك حول قدرة املجموعة على اال�ستمرار وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية .يف حال ات�ضح لنا وجود �شك مادي،

ف�إن علينا لفت االنتباه يف تقرير مراقب احل�سابات �إىل االف�صاحات ذات ال�صلة يف البيانات املالية املوحدة �أو التحفظ يف ر�أينا �إذا كانت هذه
االف�صاحات غري كافية .كما وتعتمد نتيجة املراجعة على �أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ التقرير .ومع ذلك قد ت�ؤدي
�أحداث �أو ظروف م�ستقبلية �إىل عدم ا�ستمرار املجموعة وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية.
تقييم العر�ض العام وبنية وحمتوى البيانات املالية املوحدة ،مبا يف ذلك االف�صاحات ،وحتديد ما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة تظهر
املعامالت والأحداث الهامة ب�صورة عادلة.
احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ب�ش�أن املعلومات املالية لل�شركات �أو للأن�شطة التجارية داخل املجموعة لإبداء ر�أي حول البيانات املالية
املوحدة� .إننا م�س�ؤولون عن التوجيه والإ�شراف و�أداء �أعمال التدقيق للمجموعة ،ونبقى نحن فقط م�س�ؤولون عن ر�أينا حول �أعمال التدقيق.
قمنا بالتوا�صل مع جمل�س الإدارة فيما يتعلق� ،إىل جانب �أمور �أخرى ،بنطاق العمل املحدد وتوقيت التدقيق ونتائج �أعمال التدقيق الهامة ،مبا
يف ذلك �أوجه الق�صور املادية يف الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدها خالل �أعمال التدقيق.
كما نقدم بيان ًا ملجل�س الإدارة يفيد ب�أننا قد التزمنا مب�س�ؤولياتنا الأخالقية فيما يتعلق باال�ستقاللية ،وقمنا بالتوا�صل معهم حول �أية عالقات
�أو �أمور �أخرى قد يعتقد �أنها ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا ،وكذلك تقدمي الإجراءات الوقائية ذات ال�صلة عند ال�ضرورة.
ومن بني الأمور التي مت التوا�صل حولها مع جمل�س الإدارة ،قمنا بتحديد الأمور الأكرث �أهمية خالل تدقيق البيانات املالية املوحدة للفرتة
احلالية وبالتايل نعتربها �أمور التدقيق الهامة .ونقوم ببيان هذه الأمور يف تقرير مراقب احل�سابات� ،إال يف حال وجود قانون �أو تعليمات متنع
الإف�صاح العلني عن هذه الأمور �أو عندما نقرر ،يف حاالت ا�ستثنائية للغاية� ،أنه ال يجب الإف�صاح عن �أمر يف تقريرنا لأنه من املحتمل �أن تفوق
الآثار ال�سلبية لذلك �أهداف امل�صلحة العامة من االف�صاح.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

ويف ر�أينا �أن ال�شركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة ،وقد �أجري اجلرد ال�سنوي للمخزون وفق ًا للأ�صول املرعية ،و�أن البيانات املالية
املوحدة تراعي �أحكام قانون ال�شركات التجارية القطري رقم  11ل�سنة  2015والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .لقد ح�صلنا على كافة املعلومات
واالي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض تدقيقنا ،وح�سب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة �أية خمالفات لأحكام القانون املذكور
�أعاله �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة على وجه قد يكون له ت�أثري مادي على املركز املايل للمجموعة �أو �أدائها املايل.

عن �إرن�ست ويونغ
  زيـــاد نــادر
�  سجل مراقبي احل�سابات رقم 258
الدوحة يف  16فرباير 2020

بيان الربح �أو اخل�سارة والإيرادات ال�شاملة الأخرى املوحد لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب 2019
�إي�ضاحات

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

عقارات و�آالت ومعدات
موجودات حق ا�ستخدام
موجودات غري ملمو�سة و�شهرة
ا�ستثمارات يف م�شاريع م�شرتكة
ا�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل
الإيرادات ال�شاملة الأخرى
ذمم ت�أجري متويلي مدينة
القيمة العادلة املوجبة لعقود مبادلة �أ�سعار فائدة للتحوط
قر�ض مدين من م�شروع م�شرتك
موجودات �أخرى

6
7
8
9
10
11
23
9
12

5.573.047
22.584
90.515
4.545.352
1.955.212
973.613
6.485
143.687
13.997
13.324.492

5.750.268
96.485
4.717.616
1.558.553
1.117.626
37.236
15.864
13.293.648

خمزون
مدينون جتاريون وذمم مدينة �أخرى
ذمم ت�أجري متويلي مدينة
القيمة العادلة املوجبة لعقود مبادلة �أ�سعار فائدة للتحوط
�أر�صدة لدى البنوك ونقد

13
14
11
23
15

81.499
503.402
144.014
2.060
3.438.597
4.169.572
17.494.064

141.939
491.852
131.219
8.157
4.117.953
4.891.120
18.184.768

16
17
18
19
20

1.100.000
550.000
3.241.834
()1.891.900
338.349
6.660.841
9.999.124
235.948
10.235.072

1.100.000
550.000
3.241.834
()1.053.585
491.690
6.125.641
10.455.580
257.674
10.713.254

قرو�ض و�سلف حتمل فوائد
القيمة العادلة ال�سالبة لعقود مبادلة �أ�سعار فائدة للتحوط
مطلوبات �إيجار
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

22
23
7
24

4.116.620
27.036
23.008
86.730
4.253.394

4.365.963
15.988
68.962
4.450.913

قرو�ض و�سلف حتمل فوائد
القيمة العادلة ال�سالبة لعقود مبادلة �أ�سعار فائدة للتحوط
مطلوبات �إيجار
دائنون جتاريون وذمم دائنة �أخرى

22
23
7
25

2.436.525
9.635
958
558.480
3.005.598
7.258.992
17.494.064

2.443.820
4.640
572.141
3.020.601
7.471.514
18.184.768

املوجودات
املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

�إجمايل املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي عام
احتياطي التحوط
احتياطي القيمة العادلة
�أرباح مدورة

حقوق امللكية العائدة �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

�إجمايل حقوق امللكية
املطلوبات
املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة

21

�إجمايل املطلوبات
�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

الإيرادات من الكهرباء واملاء
فوائد الإيجار

رئي�س جمل�س الإدارة

26
11

2.265.921
122.970

2.470.443
131.048

2.388.891

2.601.491

()1.532.701

()1.397.954

856.190

1.203.537

28
29

198.053
()175.150

232.349
()186.057

30
9

879.093
()244.568
806.141

1.249.829
()226.835
542.190

1.440.666

1.565.184

الإيرادات
تكلفة املبيعات

27

�إجمايل الربح
�إيرادات �أخرى
م�صروفات عمومية و�إدارية

ربح الت�شغيل

تكاليف متويل
ح�صة من ربح م�شاريع م�شرتكة

الربح لل�سنة
(اخل�سائر) الإيرادات ال�شاملة الأخرى:

(خ�سائر) �إيرادات �شاملة �أخرى يعاد ت�صنيفها �إىل الربح �أو اخل�سارة
يف الفرتات الالحقة:
ح�صة من (اخل�سائر) الإيرادات ال�شاملة الأخرى مل�شاريع م�شرتكة
اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة لعقود مبادلة �أ�سعار
فائدة التحوط
(خ�سائر) �إيرادات �شاملة �أخرى ال يعاد ت�صنيفها �إىل الربح �أو
اخل�سارة يف الفرتات الالحقة:
�صايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية
بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى

9.19

()785.424

424.104

19

()52.891

29.899

10.20

(اخل�سائر) الإيرادات ال�شاملة الأخرى
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
الربح العائد �إىل:
مالكي ال�شركة الأم
ح�ص�ص غري م�سيطرة

�إجمايل الدخل ال�شامل العائد �إىل:
مالكي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

متت املوافقة على هذه البيانات املالية املوحدة واعتمادها من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة الأم يف  16فرباير  2020ووقعها بالنيابة عن املجل�س كل من:

�سعادة � /سعد �شريده الكعبي

�إي�ضاحات

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

ال�سيد  /فهد بن حمد املهندي

ربحية ال�سهم:

الع�ضو املنتدب

31

العائد الأ�سا�سي واملخفف لل�سهم (بالريال القطري)

()153.341

368.566

()991.656
449.010

822.569
2.387.753

1.413.913
26.753
1.440.666

1.536.587
28.597
1.565.184

422.257
26.753
449.010

2.359.156
28.597
2.387.753

1.29

1.40

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
حقوق امللكية العائدة �إىل مالكي ال�شركة الأم
احتياطي القيمة
احتياطي التحوط
االحتياطي العام
العادلة
�ألف
�ألف
�ألف
ريال قطري
ريال قطري
ريال قطري

االحتياطي
القانوين
�ألف
ريال قطري

ر�أ�س املال
�ألف
ريال قطري

الأرباح املدورة

الإجمايل

�ألف
ريال قطري

�ألف
ريال قطري

ح�ص�ص غري
م�سيطرة
�ألف
ريال قطري

�إجمايل حقوق
امللكية
�ألف
ريال قطري

الر�صيد يف  1يناير ( 2018كما يف التقرير ال�سابق)
تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9

1.100.000
-

550.000
-

3.241.834
-

()1.507.588
-

123.124
-

5.474.510
()4.365

8.981.880
()4.365

250.218
-

9.232.098
()4.365

الر�صيد يف  1يناير ( 2018معدلة)

1.100.000

550.000

3.241.834

()1.507.588

123.124

5.470.145

8.977.515

250.218

9.227.733

الربح لل�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى

-

-

-

454.003

368.566

1.536.587
-

1.536.587
822.569

28.597
-

1.565.184
822.569

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
توزيعات �أرباح متعلقة ب�سنة �( 2017إي�ضاح )32
م�ساهمات ل�صندوق دعم الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية ل�سنة
�( 2018إي�ضاح )33
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2018

-

-

-

454.003
-

368.566
-

1.536.587
()852.500

2.359.156
()852.500

28.597
()21.141

2.387.753
()873.641

-

-

-

-

-

()28.591

()28.591

-

()28.591

1.100.000

550.000

3.241.834

()1.053.585

491.690

6.125.641

10.455.580

257.674

10.713.254

حقوق امللكية العائدة �إىل مالكي ال�شركة الأم
احتياطي القيمة
احتياطي التحوط
االحتياطي العام
العادلة
�ألف
�ألف
�ألف
ريال قطري
ريال قطري
ريال قطري

االحتياطي
القانوين
�ألف
ريال قطري

ر�أ�س املال
�ألف
ريال قطري

الأرباح املدورة

الإجمايل

�ألف
ريال قطري

�ألف
ريال قطري

ح�ص�ص غري
م�سيطرة
�ألف
ريال قطري

�إجمايل حقوق
امللكية
�ألف
ريال قطري

الر�صيد يف  1يناير 2019

1.100.000

550.000

3.241.834

()1.053.585

491.690

6.125.641

10.455.580

257.674

10.713.254

الربح لل�سنة
خ�سائر �شاملة �أخرى

-

-

-

()838.315

()153.341

1.413.913
-

1.413.913
()991.656

26.753
-

1.440.666
()991.656

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
توزيعات �أرباح متعلقة ب�سنة �( 2018إي�ضاح )32
م�ساهمات ل�صندوق دعم الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية ل�سنة
�( 2019إي�ضاح )33

-

-

-

()838.315
-

()153.341
-

1.413.913
()852.500

422.257
()852.500

26.753
()48.479

449.010
()900.979

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2019

-

-

-

-

-

()26.213

()26.213

-

()26.213

1.100.000

550.000

3.241.834

()1.891.900

338.349

6.660.841

9.999.124

235.948

10.235.072

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة يف  31دي�سمرب 2019
 - 1الو�ضع القانوين والأن�شطة الرئي�سية

�شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ع.ق«( .ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة عامة قطرية ت�أ�س�ست يف دولة قطر مبوجب ال�سجل التجاري رقم  .14275بد�أت
ال�شركة عملياتها التجارية يف مار�س  .1992يقع مكتب ال�شركة امل�سجل يف �شارع املرخية ،مدينة خليفة ال�شمالية ،الدوحة  -قطر� .إن �أ�سهم ال�شركة مدرجة
يف بور�صة قطر منذ  3مايو .1998
كانت ال�شركة تعرف �سابق ًا با�سم �شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ق ،.ووفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية القطري رقم  11ل�سنة  ،2015مت تغيري الو�ضع
القانوين لل�شركة �إىل «�شركة م�ساهمة عامة قطرية» بعد التعديل الذي �أدخل على النظام الأ�سا�سي بتاريخ  6مار�س .2017
تت�ضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لل�شركة ول�شركاتها التابعة (ي�شار �إليها جمتمعة بـ «املجموعة» ومنفردة بـ «�شركات املجموعة»).
يتمثل الن�شاط الرئي�سي للمجموعة ،والذي مل يتغري منذ ال�سنة املا�ضية ،يف تطوير ومتلك وت�شغيل حمطات �إنتاج الكهرباء و�إنتاج املياه املحالة وتقدميها للم�ؤ�س�سة
العامة القطرية للكهرباء واملاء («كهرماء») اململوكة للدولة.
لدى املجموعة ال�شركات التابعة التالية كما يف  31دي�سمرب:

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شركة التابعة

الن�شاط الرئي�سي

بلد الت�أ�سي�س

�شركة ر�أ�س لفان للت�شغيل
ذ.م.م.

ت�شغيل و�صيانة املحطة

قطر

٪100

�شركة ر�أ�س لفان للطاقة
املحدودة �ش.م.ع.ق.

توليد الكهرباء و�إنتاج املياه
املحالة

قطر

٪80

2019

2018

٪100
٪80

لدى ال�شركة امل�شاريع امل�شرتكة التالية كما يف  31دي�سمرب:

�ش.م.ع.ق .على النحو التايل:
٪40
�شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ع.ق.
٪30
�شركة ماروبيني
٪20
قطر للبرتول
٪10
�شيوبو اليكرتيك باور كومباين
ح) يف مايو  ،2007دخلت ال�شركة يف «اتفاقية �شراء املياه» مع كهرماء لتوريد مياه من حمطة ال�شركة يف را�س �أبو فنطا�س �أ( 1/وهي تو�سعة ملحطة ر�أ�س �أبو فنطا�س �أ).
خ) يف  25مار�س  ،2008مت ت�أ�سي�س �شركة را�س قرطا�س للطاقة �ش.م.ق .كم�شروع م�شرتك لإنتاج الكهرباء واملاء من حمطة را�س لفان ج .الن�سبة املئوية للم�ساهمة يف �شركة
را�س قرطا�س للطاقة �ش.م.ق على النحو التايل:
٪45
�شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ع.ق.
٪40
�شركة �آر �إل �سي باور هولدينج
٪15
قطر للبرتول
ي) يف  20مايو  ،2013مت ت�أ�سي�س �شركة نربا�س للطاقة �ش.م.ع.ق .كم�شروع م�شرتك بغر�ض اقتناء م�شاريع �إنتاج الكهرباء واملاء خارج دولة قطر .الن�سبة املئوية للم�ساهمة
يف نربا�س للطاقة �ش.م.ع.ق .على النحو التايل:
()٪60
�شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ع.ق.
()٪40
قطر القاب�ضة �ش.م.م
ك) يف  13مايو  ،2015مت ت�أ�سي�س �شركة �أم احلول للطاقة �ش.م.ع.ق .كم�شروع م�شرتك بغر�ض �إنتاج الكهرباء واملياه املحالة من مرافق املحطة د .الن�سبة املئوية للم�ساهمة
يف �شركة �أم احلول للطاقة �ش.م.ع.ق .على النحو التايل:
٪60
�شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ع.ق.
٪5
قطر للبرتول
٪5
م�ؤ�س�سة قطر للتعليم والعلوم وتنمية املجتمع
٪30
كي  1للطاقة املحدودة� ،شركة م�ؤ�س�سة يف اململكة املتحدة
ل) يف � 13أكتوبر � ،2015أبرمت ال�شركة «اتفاقية �شراء املاء» مع كهرماء لتوفري املياه املحالة من حمطة ر�أ�س �أبو فنطا�س �أ.3/
م) يف � 25سبتمرب  ،2017مت ت�أ�سي�س �سراج للطاقة �ش.م.ع.ق .كم�شروع م�شرتك لغر�ض حتديد وتقييم وتطوير فر�ص �إنتاج الطاقة ال�شم�سية يف دولة قطر� .إن ح�ص�ص امللكية
يف �سراج للطاقة �ش.م.ع.ق .كما يف تاريخ التقرير احلايل واملقارن كانت كما يلي:
()٪60
�شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ع.ق.
()٪40
قطر للبرتول

� -3أ�س�س �إعداد البيانات املالية
بيان االلتزام
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفق ًا ملتطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية ( .)IFRSال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية (.)IASB
�أ�سا�س القيا�س

مت �إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء اال�ستثمارات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى وامل�شتقات
املالية حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.

العملة الوظيفية وعملة العر�ض

اال�سم

الن�شاط الرئي�سي

بلد الت�أ�سي�س

�شركة قطر للطاقة
�ش.م.ع.ق.

توليد الكهرباء و�إنتاج املياه
املحالة

قطر

٪55

�شركة م�سيعيد للطاقة
املحدودة �ش.م.ع.ق.

توليد الكهرباء

قطر

٪40

٪40

�شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة
�ش.م.ع.ق.

توليد الكهرباء و�إنتاج املياه
املحالة

قطر

٪45

٪45

نربا�س للطاقة �ش.م.ع.ق.

اال�ستثمار يف م�شاريع الكهرباء
واملياه خارج دولة قطر

قطر

٪60

٪60

�شركة �أم احلول للطاقة
�ش.م.ع.ق.

توليد الكهرباء و�إنتاج املياه
املحالة

قطر

٪60

٪60

�سراج للطاقة

حتديد وتقييم وتطوير فر�ص
�إنتاج الطاقة ال�شم�سية

قطر

٪60

٪60

 -2املعامالت واالتفاقيات الرئي�سية للمجموعة

ن�سبة امللكية
2019

2018
٪55

فيما يلي املعامالت واالتفاقيات الرئي�سية للمجموعة مرتبة ح�سب الرتتيب الزمني:
�أ) يف  10فرباير � ،1999أبرمت ال�شركة اتفاقية مع حكومة دولة قطر ل�شراء حمطة توليد الكهرباء يف ر�أ�س �أبو فنطا�س «ب» (راف ب) .ا�ستنادا �إىل االتفاقية
مت تكليف ال�شركة بت�شغيل و�إدارة حمطة الطاقة.
ب) يف �أبريل � ،2001أبرمت ال�شركة اتفاقية �شراء الكهرباء مع امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء واملاء (ي�شار �إليها فيما بعد بـ “كهرماء”) للإمداد بالطاقة الكهربائية
من حمطة را�س �أبو فنطا�س “ب( ”1/راف ب )1/والتي بد�أ ت�شغيلها جتاري ًا يف � 29أغ�سط�س .2002
ج) يف يناير  ،2003قامت ال�شركة ب�شراء املحطات الأربع التالية من امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء واملاء (كهرماء) مببلغ  600مليون ريال قطري ،ومت توقيع اتفاقية
�شراء كهرباء وماء مع كهرماء للإمداد بالكهرباء واملاء املحلى من املحطات التالية:
حمطة ر�أ�س �أبو فنطا�س “ �أ “
الوجبة
ال�سيلية
جنوب الدوحة �سوبر
�أوقفت ال�شركة عمليات حمطة الوجبة خالل عام  2010يف �أعقاب تلقي تعليمات من حكومة دولة قطر .كما مت �إيقاف مرافق حمطتي ال�سيلية وجنوب الدوحة
�سوبـر حيـث �أن العقــود ذات ال�صلـة مع كهرماء قد انتهت يف  31دي�سمرب .2014
�أوقفت ال�شركة عمليات حمطة ر�أ�س �أبو فنطا�س «�أ» اعتبارا من  31دي�سمرب .2017
د) يف يناير  ،2003قامت ال�شركة ب�شراء حمطة دخان لتحلية املياه من �شركة قطر للبرتول مقابل مبلغ  71.66مليون ريال قطري .وبعد �إبرام اتفاقية ال�شراء
�أبرمت ال�شركة �أي�ضا اتفاقية ت�أجري الأر�ض ،واتفاقية �شراء مياه ،واتفاقية تزويد بالوقود مع قطر للبرتول فيما يتعلق مبحطة التحلية يف دخان.
هـ) يف  27يناير  ،2005مت ت�أ�سـي�س �شركة قطـر للطاقة �ش.م.ع.ق .كم�شـروع م�شرتك لإنتاج الكهرباء واملياه املحالة من حمطة ر�أ�س لفان (ب) املوحدة للماء
والكهرباء .الن�سبة املئوية مللكية �شركة قطر للطاقة �ش.م.ع.ق .كما يف تواريخ التقرير احلايل ولفرتة املقارنة كالتايل:
٪55
�شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ع.ق.
٪40
انرتنا�شونال باور بي ال �سي
٪5
�شيوبو اليكرتيك باور كومباين
و) يف �أكتوبر � ،2005أبرمت ال�شركة “اتفاقية �شراء الكهرباء واملاء” مع كهرماء لتوفري الكهرباء واملياه املحالة من حمطة ر�أ�س �أبو فنطا�س ب .2
ز) يف  15يناير  ،2007مت ت�أ�سي�س �شركة م�سيعيد للكهرباء املحدودة �ش.م.ع.ق .كم�شروع م�شرتك بني ال�شركة و�شركة ماروبيني وقطر للبرتول لإنتاج الكهرباء
من حمطة م�سيعيد .ويف مايو  ،2009التحقت �شيوبو اليكرتيك باور كومباين ك�شريك بامل�شروع امل�شرتك .امل�ساهمة احلالية يف �شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة

مت عر�ض هذه البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية وعملة العر�ض للمجموعة .مت تقريب جميع املبالغ �إىل �أقرب �ألف ريال قطري ،ما مل تتم
الإ�شارة �إىل خالف ذلك.

ا�ستخدام التقديرات والأحكام واالفرتا�ضات املحا�سبة الهامة

يتطلب �إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة �أن ت�ستخدم الإدارة �أحكام وتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�صروفات واملوجودات واملطلوبات املدرجة
والإف�صاحات املتعلقة لها والإف�صاح عن املطلوبات الطارئة� .إن عدم اليقني ب�ش�أن هذه االفرتا�ضات والتقديرات قد ي�سفر عن نتائج تتطلب �إجراء تعديل جوهري على القيمة
الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات املت�أثرة يف الفرتات امل�ستقبلية.

الأحكام

يف �سياق تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،قامت الإدارة با�ستخدام الأحكام التالية التي كان لها ت�أثري هام على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املوحدة:
اتفاقيات �شراء الكهرباء واملياه
�أبرمت ال�شركة عدة اتفاقيات طويلة الأجل ل�شراء الكهرباء واملياه ( )PWPAمع م�ؤ�س�سة كهرماء و�شركة قطر للبرتول ،كما هو مذكور يف االي�ضاح  .2ال تعترب الإدارة �أن
اتفاقيات �شراء الكهرباء واملياه تدخل يف نطاق التف�سري رقم  12ال�صادر عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية :ترتيبات خدمات االمتياز.
وا�ستناد ًا �إىل تقدير الإدارة للأعمار الإنتاجية والقيمة املتبقية للموجودات ،ف�إن م�ؤ�س�سة كهرماء ال تنوي ال�سيطرة على �أي ح�صة متبقية هامة من العقارات بعد نهاية
مدة االمتياز من خالل امللكية �أو اال�ستحقاق للمنافع �أو غري ذلك� .إن ت�صنيف اتفاقيات �شراء الكهرباء واملياه كعقود �إيجار ت�شغيلية ي�ستند �إىل الأحكام امل�ستخدمة من قبل
الإدارة والتي تعترب �أن املجموعة حتتفظ باملخاطر واملنافع الأ�سا�سية مللكية املحطات ،بناء على تقدير الإدارة للأعمار الإنتاجية والقيمة املتبقية للموجودات .يتم تقدير
ومراجعة الأعمار الإنتاجية والقيمة املتبقية للموجودات �سنويًا .يتم حتقيق ت�أثري التغريات يف الأعمار الإنتاجية ب�أثر م�ستقبلي على مدى الأعمار املتبقية للموجودات.
قامت �إحدى ال�شركات التابعة للمجموعة ب�إبرام اتفاقية ل�شراء الكهرباء واملياه مع م�ؤ�س�سة كهرماء� .صنفت الإدارة هذا الرتتيب التعاقدي كعقد �إيجار متويلي وفق ًا لتف�سري
جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية رقم  - 4حتديد ما �إذا كان الرتتيب يت�ضمن عقد �إيجار ،وذلك من خالل تطبيق متطلبات التف�سري ،وبالتايل مت اعتباره الرتتيب
التعاقدي كعقد �إيجار متويلي.
التزام الإيجار الت�شغيلي
كما ذكرنا �أعاله� ،أبرمت ال�شركة عدة اتفاقيات ل�شراء الكهرباء واملياه .ومبوجب تلك االتفاقيات ،تتلقى ال�شركة مدفوعات مقابل توفري �سعات معينة من الكهرباء واملياه،
�سواء طلب املتعهد (كهرماء) �إمدادات الكهرباء �أو املياه �أو مل يطلبها («املدفوعات ح�سب ال�سعة») وكذلك مقابل تغري تكاليف الإنتاج («مدفوعات الكهرباء واملياه») .قررت
املجموعة �أن اتفاقيات �شراء الكهرباء واملياه هي ترتيبات �إيجارية و�أنه ،بناء على تلك الرتتيبات التعاقدية ،تعترب الإدارة �أن املجموعة حتتفظ باملخاطر واملنافع الهامة
مللكية املحطات ،وبالتايل تتم املحا�سبة عن اتفاقيات �شراء الكهرباء واملياه باعتبارها عقود �إيجار ت�شغيلي .يف حال حدوث تعديالت على اتفاقيات �شراء الكهرباء واملياه ،تعيد
الإدارة النظر فيما �إذا كانت املجموعة �سوف ت�ستمر يف االحتفاظ باملخاطر واملنافع الهامة مللكية املحطات   .
مبد�أ اال�ستمرارية
قامت �إدارة املجموعة بتقييم قدرة املجموعة على اال�ستمرار يف �أعمالها وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية واقتنعت ب�أن املجموعة لديها املوارد ال�ضرورية ملوا�صلة �أن�شطتها يف امل�ستقبل
املنظور .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الإدارة لي�ست على علم ب�أي �أمور قد تلقي بال�شك املادي حول قدرة املجموعة على موا�صلة �أعمالها وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية .وعليه ،مت �إعداد
البيانات املالية على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية.
ت�صنيف اال�ستثمار يف امل�شاريع امل�شرتكة
لدى املجموعة عدة ا�ستثمارات يف م�شاريع م�شرتكة .وبالرغم من امتالكها حل�ص�ص تتجاوز  ٪50يف كيانات امل�شاريع امل�شرتكة ،مبوجب االتفاقيات التعاقدية� ،إال �أن املجموعة
لي�س لديها �سيطرة على قرارات ال�سيا�سة املالية والت�شغيلية للتك الكيانات .وتتطلب القرارات حول الأن�شطة ذات ال�صلة موافقة جماعية من كافة �أطراف كيانات امل�شاريع
امل�شرتكة.

التقديرات

الأعمار الإنتاجية للعقارات والآالت واملعدات
يتم �إهالك بنود العقارات والآالت واملعدات على مدى �أعمارها الإنتاجية املقدرة .يتم حتديد الأعمار الإنتاجية ا�ستنادا �إىل اال�ستخدام املتوقع للأ�صل وهو ي�ستند �إىل التقادم
الفعلي والفني والتجاري و�آثار م�صروف اال�ستهالك ال�سنوي املدرج يف البيانات املالية املوحدة .تقوم الإدارة مبراجعة الأعمار االنتاجية لتلك املوجودات .قد يتم تعديل
م�صروف الإهالك امل�ستقبلي ب�صورة كبرية عندما تعتقد الإدارة ب�أن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة.
خالل عام  ،2018قامت املجموعة مبراجعة الأعمار االنتاجية االقت�صادية املقدرة ملحطات الإنتاج من � 25سنة �إىل � 30سنة.
تعتقد الإدارة �أن القيمة االنتاجية التقديرية املراجعة والقيمة املتبقية تعك�س ب�صورة مالئمة العمر االنتاجي والقيمة املتبقية للموجودات و�أنها تتما�شى مع املمار�سات
ال�سائدة بالقطاع مما يجعل البيانات املالية املوحدة للمجموعة �أكرث قابلية للمقارنة.
انخفا�ض قيمة ال�شهرة
�إن حتديد ما �إذا كان هناك انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة يتطلب عمل تقدير للقيمة عند اال�ستخدام لوحدات �إنتاج النقد التي مت توزيع ال�شهرة عليها .يتطلب ح�ساب القيمة عند
اال�ستخدام �أن ميار�س �أع�ضاء جمل�س الإدارة تقديرات حول التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من وحدة �إنتاج النقد ومعدل خ�صم منا�سب لغر�ض ح�ساب القيمة احلالية.
عندما تكون التدفقات النقدية امل�ستقبلية الفعلية �أقل من املتوقع ،قد تن�ش�أ خ�سائر انخفا�ض مادي.
انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات يف امل�شاريع امل�شرتكة
يف تاريخ كل تقرير تقوم املجموعة بتحديد ما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي على �أن اال�ستثمار يف امل�شاريع امل�شرتكة قد انخف�ضت قيمته .يف هذه احلالة ،تقوم املجموعة
باحت�ساب مبلغ االنخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س الفرق بني القيمة القابلة لال�سرتداد للم�شاريع امل�شرتكة وقيمتها املدرجة ،وتقوم ب�إدراج هذا املبلغ يف «ح�صة يف نتائج م�شاريع
م�شرتكة» يف بيان الدخل املوحد.
ذمم الت�أجري التمويلي املدينة
تقوم �إدارة املجموعة بتحديد التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة فيما يتعلق بر�سوم ال�سعة الت�شغيلية حل�ساب معدل الفائدة الفعلي للت�أجري التمويلي .يتم حتديد هذا
التقدير بعد الأخذ يف االعتبار االنقطاع املجدول واجلربي لإمدادات الطاقة يف ال�سنوات املقبلة .تقوم الإدارة مبراجعة التقديرات ب�شكل �سنوي ،و�أي فرق بني �إيرادات
الت�أجري التمويلي املقدرة و�إيرادات الت�أجري التمويلي الفعلية يتم حتميله مبا�شرة يف بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد للفرتة ذات ال�صلة.

بيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
�إي�ضاحات

الأن�شطة الت�شغيلية

الربح لل�سنة
تعديالت للبنود التالية:
ا�ستهالك عقارات و�آالت ومعدات وموجودات حق ا�ستخدام
ح�صة من �أرباح م�شاريع م�شرتكة
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
�إيرادات توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات ملكية بالقيمة العادلة
من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
ربح من ا�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
�إطفاء موجودات غري ملمو�سة
خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة
�إطفاء موجودات �أخرى
�إيرادات فوائد
م�صروف فوائد
الأرباح الت�شغيلية قبل التغريات يف ر�أ�س املال العامل
التغريات يف ر�أ�س املال العامل:
خمزون
مدينون جتاريون وذمم مدينة �أخرى
ذمم ت�أجري متويلي مدينة
دائنون جتاريون وذمم دائنة �أخرى
التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية

�شراء عقارات و�آالت ومعدات
متح�صالت من بيع عقارات و�آالت ومعدات
توزيعات �أرباح م�ستلمة من ا�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
توزيعات �أرباح م�ستلمة من م�شاريع م�شرتكة
ا�ستثمار �إ�ضايف يف �شركة �أم احلول للطاقة �ش.م.ق.
ا�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل
الإيرادات ال�شاملة الأخرى
�إيرادات فوائد م�ستلمة
�صايف احلركة يف ودائع ب�أجل ا�ستحقاق �أ�صلي  90يوم ًا

6و7
9
24
28
28
8
13
29
28

24
6
10
9
9
10

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة
اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية

�صايف احلركة يف قرو�ض و�سلف حتمل فوائد
�صايف احلركة يف قر�ض مدين من م�شروع م�شرتك
توزيعات �أرباح مدفوعة
توزيعات �أرباح مدفوعة للح�ص�ص غري امل�سيطرة
م�صاريف فوائد مدفوعة
�سداد �أ�صل مبلغ مطلوبات الإيجار

9
21

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة
التمويلية
�صايف (النق�ص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف  1يناير

النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

15

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

1.440.666

1.565.184

278.877
()806.141
25.229
()64.063
5.970
14.416
1.867
()128.212
235.493
1.004.102

279.525
()542.190
5.361
()38.049
()58.994
5.970
17.289
1.979
()112.386
217.561
1.341.250

46.024
()3.272
131.218
()46.436
1.131.636
()7.461
1.124.175

71.600
386.035
117.487
()88.375
1.827.997
()10.384
1.817.613

()99.399
64.063
192.981
()550.000
119.934
()261.991

()110.313
59.008
38.049
303.993
()919.218
()488.410
130.179
180.054

()534.412

()806.658

()256.638
()143.687
()845.938
()48.479
()235.493
()875
()1.531.110

943.703
()849.601
()21.141
()217.561
()144.600

()941.347
1.430.376
489.029

866.355
564.021
1.430.376

انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية (بخالف املخزون والعقارات والآالت واملعدات)
القيم الدفرتية للموجودات غري املالية للمجموعة تتم مراجعتها يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على انخفا�ض قيمتها .يتطلب حتديد ما يعترب
على �أنه قد انخف�ضت قيمته ا�ستخدام التقديرات والأحكام .كما يف تاريخ التقرير مل حتدد الإدارة �أي دليل من التقارير الداخلية ي�شري �إىل انخفا�ض قيمة موجود
�أو فئة موجودات ولي�س هناك �أية تغيريات �سلبية هامة يف ال�سوق ميكن �أن يكون لها �أثر �سلبي على موجوداتها .يف حالة وجود مثل هذا امل�ؤ�شر عندها يتم �أداء اختبار
النخفا�ض القيمة من جانب الإدارة .يتطلب حتديد املبالغ القابلة لال�سرتداد من الإدارة القيام ب�إجراء �أحكام وتقديرات وافرتا�ضات.
انخفا�ض قيمة املخزون
عندما ت�صبح الب�ضاعة قدمية �أو غري �صاحلة لال�ستخدام يتم �إجراء تقدير ل�صايف قيمتها القابلة للتحقق .بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�صفة فردية يتم �إجراء التقدير
على �أ�سا�س فردي .املبالغ غري الهامة ب�صفة فردية ولكنها قد �أ�صبحت قدمية �أو غري �صاحلة لال�ستخدام يتم تقديرها ب�صورة جماعية وو�ضع خم�ص�ص لها وفقا لنوع
املخزون ودرجة التقادم �أو عدم ال�صالحية ا�ستنادا �إىل �أ�سعار البيع التاريخية .تتطلب �ضرورة وو�ضع خم�ص�ص للب�ضاعة البطيئة احلركة والغري �صاحلة لال�ستخدام
درجة كبرية من التقدير.
القيمة العادلة للأدوات املالية
عندما ال ميكن احل�صول على القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة يف بيان املركز املايل من �أ�سواق ن�شطة  ،يتم حتديد القيمة العادلة لها با�ستخدام
تقنيات تقييم تت�ضمن مناذج حما�سبية .ت�ؤخذ مدخالت هذه النماذج من الأ�سواق الوا�ضحة عندما يتاح ذلك ،ولكن عند عدم توافرها ف�إنه يتطلب درجة من احلكم
للح�صول على القيمة العادلة .تت�ضمن الأحكام اعتبارات ال�سيولة واملدخالت النموذجية مثل االرتباط والتذبذب بالن�سبة للم�شتقات طويلة الأجل.

- 4التغريات يف ال�سيا�سات واالف�صاحات املحا�سبية
املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة

�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد هذه البيانات املالية تتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لل�سنة املالية ال�سابقة ،با�ستثناء املعايري والتف�سريات اجلديدة
واملعدلة التالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ( )IASBوجلنة املعايري الدولية للتقارير املالية ( )IFRICوال�سارية اعتبار ًا من  1يناير ،2019
كما يلي:

املعايري والتف�سريات

املعيار الدويل للتقارير املالية  :16عقود الإيجار
تعديالت املعيار الدويل للتقارير املالية  :9ميزات الدفع امل�سبق مع التعوي�ض ال�سلبي
تعديالت معيار املحا�سبة الدويل  :19تعديل اخلطة ،التقلي�ص� ،أو الت�سوية
تعديالت معيار املحا�سبة الدويل  :28الفوائد طويلة الأجل يف ال�شركات الزميلة �أو امل�شاريع امل�شرتكة

تاريخ ال�سريان
 1يناير 2019
 1يناير 2019
 1يناير 2019
 1يناير 2019

دورة التح�سينات ال�سنوية 2017 – 2015
املعيار الدويل للتقارير املالية  :3دمج الأعمال
املعيار الدويل للتقارير املالية  :11الرتتيبات امل�شرتكة
معيار املحا�سبة الدويل  :23تكاليف االقرتا�ض

 1يناير 2019
 1يناير 2019
 1يناير 2019

مل يكن لتطبيق املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة �أي ت�أثري جوهري على البيانات املالية للمجموعة ،با�ستثناء املعيار الدويل للتقارير املالية « 16عقود �إيجار».
وفيما يلي بيان طبيعة التغريات وت�أثريها نتيجة لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  .16مل تطبق املجموعة مبكر ًا �أي معايري �أو تف�سريات �أو تعديالت مت �إ�صدارها
ومل ي�سر مفعولها بعد.

املعيار الدويل للتقارير املالية  - 16عقود الإيجار

يحل املعيار الدويل للتقارير املالية  16حمل معيار املحا�سبة الدويل “ 17عقود الإيجار” ،وتف�سري جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية « 4حتديد ما �إذا كان
ترتيب ما يت�ضمن عقد �إيجار» ،وتف�سري جلنة التف�سريات القائمة « 15الإيجارات الت�شغيلية – احلوافز» ،وتف�سري جلنة التف�سريات القائمة « 27تقييم حمتوى العمليات
التي تت�ضمن ال�صيغة القانونية لعقد الإيجار» .يحدد املعيار مبادئ التحقيق والقيا�س والعر�ض والإف�صاح لعقود االيجار ويتطلب من امل�ست�أجرين احت�ساب جميع عقود
الإيجار وفق ًا لنموذج موحّ د داخل بيان املركز املايل.
�إن حما�سبة امل�ؤجرين مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية  16مل تتغري �إىل حد كبري عنها مبوجب معيار املحا�سبة الدويل � .17سوف ي�ستمر امل�ؤجرون يف ت�صنيف عقود
الإيجار ك�إيجارات ت�شغيلية �أو متويلية با�ستخدام مبادئ مماثلة كما يف معيار املحا�سبة الدويل  .17وبالتايل ،مل يكن للمعيار الدويل للتقارير املالية � 16أي ت�أثري على
عقود الإيجار عندما تكون املجموعة هي الطرف امل�ؤجر.
طبقت املجموعة املعيار الدويل للتقارير املالية  16با�ستخدام طريقة التعديل ب�أثر رجعي بتاريخ تطبيق مبدئي يف  1يناير  .2019مبوجب هذه الطريقة ،يتم تطبيق
املعيار ب�أثر رجعي مع حتقيق الأثر املرتاكم لتطبيق املعيار يف تاريخ التطبيق املبدئي .اختارت املجموعة ا�ستخدام و�سيلة االنتقال العملية التي ت�سمح بعدم �إعادة تقييم
ما �إذا كان العقد ميثل� ،أو يت�ضمن ،ترتيبات �إيجار يف  1يناير  .2019وبدال من ذلك ،طبقت املجموعة املعيار فقط على العقود التي مت حتديدها �ساب ًقا كعقود �إيجار ي�سري
عليها معيار املحا�سبة الدويل  17والتف�سري  4يف تاريخ التطبيق املبدئي.
فيما يلي �أثر تعديل املعيار الدويل للتقارير املالية  16كما يف  1يناير :2019
كان الت�أثري على بيان املركز املايل املوحد كالتايل:

املوجودات

 1يناير 2019

موجودات حق اال�ستخدام

24,841

مطلوبات الإيجار

24,841

املطلوبات

لدى املجموعة عقود �إيجار لأرا�ضي ومباين .قبل تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية � ،16صنفت املجموعة جميع عقود �إيجارها (كم�ست�أجر) يف تاريخ ابرام تلك
العقود �إما كعقد �إيجار متويلي �أو عقد �إيجار ت�شغيلي .مت ت�صنيف عقد الإيجار ك�إيجار متويلي �إذا مت حتويل جميع املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية الأ�صل امل�ؤجر �إىل
املجموعة ب�شكل مادي .وبخالف ذلك يتم ت�صنيف عقود االيجار ك�إيجار ت�شغيلي.
عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  ،16اتبعت املجموعة نهج التحقيق والقيا�س الفردي جلميع عقود الإيجار (كم�ست�أجر) ،با�ستثناء الإيجارات ق�صرية الأجل.
قامت املجموعة بتحقيق موجودات حق اال�ستخدام ومطلوبات الإيجار فيما يتعلق بالإيجارات امل�صنفة �ساب ًقا ك�إيجارات ت�شغيلية ،با�ستثناء الإيجارات ق�صرية الأجل.
مت ت�سجيل موجودات حق اال�ستخدام على �أ�سا�س املبلغ امل�ساوي ملطلوبات الإيجار ،مع تعديلها وفق �أية مبالغ ذات �صلة م�سجلة يف ال�سابق للإيجارات املدفوعة م�سب ًقا
وااليجارات م�ستحقة الدفع .مت ت�سجيل مطلوبات الإيجار ا�ستنادا �إىل القيمة احلالية ملدفوعات الإيجار املتبقية خم�صومة با�ستخدام معدل االقرتا�ض الإ�ضايف يف
تاريخ تقدمي التحقيق املبدئي.
طبقت املجموعة � ً
أي�ضا الو�سائل العملية املتاحة حيث:
طبقت �إعفاءات عقود الإيجار ق�صرية الأجل على عقود الإيجار ذات مدة �إيجار تنتهي يف غ�ضون � 12شهرا يف تاريخ التطبيق املبدئي.
ا�ستخدمت التحقيق املت�أخر يف حتديد مدة عقد الإيجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد �أو �إنهاء عقد الإيجار.
تعر�ض ت�سوية مطلوبات الإيجار كما يف  1يناير  2019مع مطلوبات الإيجار الت�شغيلي كما يف  31دي�سمرب  2018كالتايل:

2019
�ألف ريال قطري
مطلوبات عقود الإيجار الت�شغيلية كما يف  31دي�سمرب 2018
اخل�صم با�ستخدام معدل االقرتا�ض الإ�ضايف يف  1يناير 2019
مطلوبات الإيجار املدرجة يف  1يناير 2019

املعايري امل�صدرة ومل ت�صبح �سارية املفعول بعد

30.281
24.841
24.841

�إن املعايري اجلديدة واملعدلة امل�صدرة ومل ت�صبح �سارية املفعول حتى تاريخ �إ�صدار البيانات املالية للمجموعة مبينة �أدناه .تنوي املجموعة تطبيق هذه املعايري اجلديدة
واملعدلة� ،إذا كانت �ضرورية  ،عندما ت�صبح �سارية املفعول.

املعيار
املعيار الدويل للتقارير املالية  :17عقود الت�أمني

 - 5ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

تاريخ ال�سريان
 1يناير 2021

�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة امل�ستخدمة يف �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة مو�ضحة �أدناه .مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�شكل منتظم على كلتا ال�سنتني املعرو�ضتني
يف هذه البيانات املالية املوحدة.

�أ�سا�س التوحيد

ت�شتمل هذه البيانات املالية املوحدة على البيانات املالية لل�شركة و�شركاتها التابعة كما يف  31دي�سمرب  .2019تتحقق ال�سيطرة عندما تكون للمجموعة عائدات متغرية
�أو لها حقوق فيها من عالقتها مع امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها ولديها القدرة على الت�أثري يف تلك العائدات من خالل �سلطتها على امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها.
وب�صفة خا�صة ت�سيطر املجموعة على م�ؤ�س�سة م�ستثمر فيها �إذا وفقط �إذا كان لدى املجموعة:
�سيطرة على امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها (حقوق تعطيها القدرة حالي ًا على توجيه �أن�شطة امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها)،
عائدات متغرية �أو حقوق يف عائدات متغرية من عالقتها مع امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها ،و
قدرة على ا�ستخدام �سلطتها على امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها للت�أثري على عائداتها.
هناك عمومًا فر�ضية ب�أن حقوق الت�صويت بالأغلبية تن�ش�أ عنها ال�سيطرة .ودعم ًا لهذه الفر�ضية ف�إنه عندما يكون للمجموعة �أقل من �أغلبية حقوق الت�صويت بامل�ؤ�س�سة
امل�ستثمر فيها �أو حقوق مماثلة ،ف�إن املجموعة تدر�س جميع احلقائق والظروف ذات ال�صلة لتقدير ما �إذا كانت لها �سيطرة على امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها ،وت�شمل:
الرتتيبات التعاقدية مع ال�شركاء الآخرين ممن لهم حقوق ت�صويت يف امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها.
حقوق نا�شئة من ترتيبات تعاقدية �أخرى.
حقوق الت�صويت باملجموعة وحقوق ت�صويت حمتملة.
تقوم املجموعة ب�إعادة تقييم ما �إذا كانت ت�سيطر على امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها �أم ال �إذا كانت احلقائق والظروف تدل على وجود تغريات يف عن�صر واحد �أو �أكرث من عنا�صر
ال�سيطرة الثالثة .يبد�أ توحيد بيانات �شركة تابعة عندما حتقق املجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة ،وتنتهي عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على ال�شركة
التابعة .تدرج موجودات ومطلوبات و�إيرادات وم�صروفات ال�شركة التابعة امل�ستحوذ عليها �أو امل�ستبعدة خالل ال�سنة يف البيانات املالية املوحدة من التاريخ الذي حتقق
فيه املجموعة ال�سيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه املجموعة عن ال�سيطرة على ال�شركة التابعة.
تن�سب الأرباح �أو اخل�سائر وكل بند من االيرادات ال�شاملة الأخرى �إىل حاملي �أ�سهم ال�شركة الأم للمجموعة و�إىل احل�ص�ص غري امل�سيطرة ،حتى لو نتج عن هذا عجز يف
ر�صيد احل�ص�ص غري امل�سيطرة .عند ال�ضرورة ،يتم �إجراء تعديالت على البيانات املالية لل�شركات التابعة جلعل �سيا�ساتها املحا�سبية متوافقة مع ال�سيا�سات املحا�سبية
للمجموعة .يتم ا�ستبعاد جميع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية والإيرادات وامل�صروفات والتدفقات النقدية الناجتة عن املعامالت بني �شركات املجموعة عند
توحيد البيانات املالية.
�أي تغري يف ح�صة ملكية ال�شركة التابعة بدون فقدان ال�سيطرة يتم احت�سابه كمعاملة حقوق ملكية.
�إذا فقدت املجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة ،تقوم ب�إلغاء حتقيق موجودات (وت�شمل ال�شهرة) ومطلوبات ال�شركة التابعة واحل�ص�ص غري امل�سيطرة ومكونات
حقوق امللكية الأخرى ،مع �إدراج �أي ربح �أو خ�سارة نا�شئة يف الربح �أو اخل�سارة .يتم �إدراج �أي ا�ستثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة.

جتميع الأعمال وال�شهرة

يتم �إحت�ساب الأعمال املجمعة ب�إ�ستخدام طريقة الإ�ستحواذ .يتم قيا�س تكلفة �أي عملية ا�ستحواذ ب�إجمايل املبلغ املحول بالقيمة العادلة يف تاريخ اال�ستحواذ وقيمة
�أي ح�صة غري م�سيطرة يف الأعمال التي يتم اال�ستحواذ عليها .يف كل جمموعة �أعمال جممعة ،تختار املجموعة �أن تقي�س احل�صة غري امل�سيطرة يف ال�شركة امل�ستثمر
فيها بالقيمة العادلة �أو باحل�صة الن�سبية من �صايف املوجودات التي ميكن تعيينها للأعمال امل�ستثمر فيها .تكاليف اال�ستحواذ املتكبدة حت�سب كم�صاريف وتدرج يف
امل�صاريف الإدارية.
ال�شهرة يتم قيا�سها مبدئي ًا بالتكلفة (وهي الزيادة يف �إجمايل املبالغ املحولة واملبلغ املدرج للح�صة غري امل�سيطرة و�أي ح�صة �سابقة حمتفظ بها على �صايف املوجودات
املحددة امل�ستحوذ عليها واملطلوبات املتكبدة)� .إذا كانت القيمة العادلة ل�صايف املوجودات امل�ستحوذ عليها تزيد على جمموع املبلغ املحول ،تقوم املجموعة ب�إعادة تقييم
ما �إذا كانت قد قامت بتحديد جميع املوجودات ب�صورة �صحيحة وجميع املطلوبات املتكبدة وقد قامت مبراجعة الإجراءات امل�ستخدمة لقيا�س املبالغ املدرجة يف
تاريخ اال�ستحواذ� .إذا كانت نتيجة �إعادة التقييم �أن القيمة العادلة ل�صايف املوجودات امل�ستحوذ عليها ال تزال تتجاوز �إجمايل املبلغ املحول ،عندها يتم �إدراج الناجت
يف الربح �أو اخل�سارة.
بعد التحقيق املبدئي يتم قيا�س ال�شهرة بالتكلفة بعد خ�صم �أي خ�سائر مرتاكمة لإنخفا�ض القيمة .لغر�ض فح�ص الإنخفا�ض يف القيمة ،يتم توزيع ال�شهرة املكت�سبة
�ضمن �أعمال جممعة ،منذ تاريخ اال�ستحواذ ،على جميع وحدات توليد النقد �أو جمموعات وحدات توليد النقد ،والتي يتوقع �أن ت�ستفيد من جتميع الأن�شطة ،بغ�ض
النظر عن حتويل موجودات �أو مطلوبات �أخرى من املجموعة �إىل تلك الوحدات.
عندما ت�شكل ال�شهرة جزء من وحدة توليد النقد ويتم �إ�ستبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة ،ت�ضم ال�شهرة املتعلقة بالعملية امل�ستبعدة �إىل القيمة الدفرتية
للعملية وذلك عند حتديد الربح �أو اخل�سارة من �إ�ستبعاد العملية .يتم قيا�س ال�شهرة امل�ستبعدة يف هذه احلالة على �أ�سا�س القيم الن�سبية للعملية امل�ستبعدة واجلزء
املحتفظ به من وحدة توليد النقد.

احل�ص�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة

امل�شاريع امل�شرتكة هي نوع من اتفاق م�شرتك حيث يكون للأطراف التي لها �سيطرة م�شرتكة يف االتفاق حق االنتفاع من �صايف املوجودات للم�شروع امل�شرتك .ال�سيطرة
امل�شرتكة هي تقا�سم متفق عليه تعاقديا لل�سيطرة على التنظيم ،والذي يتواجد فقط عندما تتطلب القرارات موافقة بالإجماع ب�ش�أن الأن�شطة ذات ال�صلة من الأطراف
التي تتقا�سم ال�سيطرة.
االعتبارات املتخذة يف حتديد الت�أثري الهام �أو ال�سيطرة امل�شرتكة هي مماثلة لتلك الالزمة لتحديد ال�سيطرة على ال�شركات التابعة.
تتم املحا�سبة يف ا�ستثمارات املجموعة يف م�شروعها امل�شرتك بطريقة حقوق امللكية.
وفق ًا لطريقة حقوق امللكية  ،يتم حتقيق اال�ستثمارات يف امل�شروع امل�شرتك مبدئيا بالتكلفة .القيمة الدفرتية لال�ستثمار يتم تعديلها لتحقيق التغريات يف ح�صة
املجموعة يف �صايف املوجودات للم�شروع امل�شرتك منذ تاريخ اال�ستحواذ .ال�شهرة املتعلقة بامل�شروع امل�شرتك تدخل �ضمن القيمة الدفرتية لال�ستثمار وال يتم اطفا�ؤها
�أو �إجراء فح�ص انخفا�ض منفرد لها.
يعك�س بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد ح�صة املجموعة يف نتائج عمليات امل�شروع امل�شرتك .عندمـا يكون هناك تغري كان قد مت حتقيقه مبا�شرة يف حقوق امللكية للم�شروع
امل�شرتك ،حتقق املجموعة ح�صتها من التغري يف بيان التغريات يف حقوق امللكية ،عند ال�ضرورة .الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من العمليات بني املجموعة
وامل�شروع امل�شرتك يتم ا�ستبعادها بناءً على ن�سبة ح�صة املجموعة يف امل�شروع امل�شرتك.
يظهر �إجمايل ح�صة املجموعة يف الربح �أو اخل�سارة من امل�شروع امل�شرتك يف بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد بخالف الربح الت�شغيلي وميثل الربح �أو اخل�سارة بعد خ�صم
ال�ضرائب واحل�ص�ص غري امل�سيطرة يف ال�شركات التابعة للم�شروع امل�شرتك.
البيانات املالية للم�شروع امل�شرتك يتم حت�ضريها لنف�س الفرتة املالية للمجموعة .ويتم تعديل ال�سيا�سات املحا�سبية لتت�سق مع ال�سيا�سات للمجموعة عند ال�ضرورة .بعد
تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تقوم املجموعة بتحديد ما �إذا كان من ال�ضروري حتقيق خ�سائر االنخفا�ض ال�ستثماراتها يف امل�شروع امل�شرتك .يف كل تاريخ البيانات املالية،
تقوم املجموعة بتحديد ما �إذا كان هناك دليل على االنخفا�ض لال�ستثمارات يف امل�شروع امل�شرتك .يف حالة وجود دليل ،تقوم املجموعة باحت�ساب قيمة االنخفا�ض
وهو الفرق بني القيمة القابلة لال�سرتداد للم�شروع امل�شرتك وقيمته الدفرتية .ومن ثم ،تدرج اخل�سارة كــ “ح�صة من �أرباح” �شركة زميلة وامل�شروع امل�شرتك يف بيان
الربح �أو اخل�سارة.
عند فقدان ال�سيطرة امل�شرتكة على امل�شروع امل�شرتك ،تقوم املجموعة بقيا�س و�إدراج �أي ا�ستثمار حمتفظ به بقيمته العادلة .يتم �إدراج �أي فرق بني القيمة الدفرتية
للم�شروع امل�شرتك بناءً على خ�سارة ال�سيطرة امل�شرتكة والقيمة العادلة لال�ستثمارات املحتفظ بها واملتح�صالت من اال�ستبعاد يف بيان الربح �أو اخل�سارة.

العقارات والآالت واملعدات

التحقيق والقيا�س
تقا�س بنود العقارات والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا الإ�ستهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املرتاكمة.
تت�ضمن التكلفة امل�صروفات العائدة مبا�شرة �إىل اال�ستحواذ على املوجود .الربجميات امل�شرتاة والتي ت�شكل جزءا مكمال لوظيفة املعدة ذات ال�صلة تتم ر�سملتها
كجزء من تلك املعدة.
التكاليف املبدئية لقطع الغيار املدرجة �ضمن قطع الغيار الر�أ�سمالية امل�ستلمة ل�صيانة املولدات التوربينية الثالثة يف راف ب 2تتم ر�سملتها .لو كان لأجزاء هامة من
بنود العقارات والآالت واملعدات �أعمار �إنتاجية خمتلفة عندها تتم املحا�سبة عنها كبنود منف�صلة (مكونات رئي�سية) للعقارات والآالت واملعدات.
امل�صروفات الالحقة
تدرج تكلفة �أعمال التجديد �أو اال�ستبدال لأحد بنود مكونات العقارات والآالت واملعدات يف القيمة الدفرتية للبند �أو يتم حتقيقه كبند منف�صل ،ح�سب ال�ضرورة،
يف حال كان من املحتمل تدفق منافع اقت�صادية م�ستقبلية مرتبطة بالأ�صل �إىل املجموعة وميكن قيا�س تكلفته ب�صورة موثوقة .يتم �إلغاء حتقيق القيمة الدفرتية
للمكون امل�ستبدل .يتم حتقيق تكاليف اخلدمة اليومية للعقارات والآالت واملعدات يف الربح �أو اخل�سارة عند تكبدها.
الإ�ستهالك
يتم احت�ساب الإ�ستهالك ل�شطب تكلفة بنود العقارات والآالت واملعدات ناق�صا قيمها الباقية املقدرة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى عمرها الإنتاجي
املقدر ويتم االعرتاف بها يف الربح �أو اخل�سارة.
الأعمار الإنتاجية املقدرة للعقارات والآالت واملعدات لل�سنة احلالية و�سنة املقارنة على النحو التايل:

حمطات الإنتاج
الأثاث والرتكيبات واملعدات املكتبية
ال�سيارات
تكاليف الفح�ص «ج»

2019
30
7-3
4
5-3

�سنة
�سنوات
�سنوات
�سنوات

2018
30
7-3
4
5-3

�سنة
�سنوات
�سنوات
�سنوات

ال يتم احت�ساب ا�ستهالك على الأرا�ضي والأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ .مبجرد اكتمال الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ،يعاد ت�صنيفها �إىل الفئة ال�صحيحة من
العقارات والآالت واملعدات و�إهالكها وفقا لذلك .ال يتم احت�ساب ا�ستهالك على الأرا�ضي.
تتم مراجعة طرق الإهالك والقيم الباقية والأعمار الإنتاجية يف تاريخ كل تقرير وت�سويتها ب�أثر م�ستقبلي ،ح�سبما يكون مالئما.
يتم �إلغاء حتقيق بنود العقارات والآالت واملعدات عند ا�ستبعادها (�أي يف التاريخ الذي يح�صل فيه امل�ستفيد على ال�سيطرة) �أو يف حالة عدم توقع منافع اقت�صادية
م�ستقبلية من ا�ستخدامها �أو ا�ستبعادها .يتم حتديد �أرباح وخ�سائر ا�ستبعاد بنود العقارات والآالت واملعدات مبقارنة متح�صالت ا�ستبعادها مع قيمها الدفرتية ذات
ال�صلة ويتم �إدراجها يف بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد.

املوجودات غري امللمو�سة

التحقيق والقيا�س
املوجودات غري امللمو�سة التي ت�شتمل على اتفاقيات �شراء الكهرباء واملياه ( )PWPAالتي اقتنتها املجموعة ولها عمر �إنتاجي حمدد يتم قيا�سها بالتكلفة ناق�صا
الإطفاء املرتاكم و�أية خ�سائر تراكمية النخفا�ض القيمة� ،إن وجدت.
امل�صروفات الالحقة
تتم ر�سملة امل�صروفات الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية امل�ضمنة يف املوجود املحدد الذي تتعلق به .يتم االعرتاف بجميع امل�صروفات
الأخرى ،مبا يف ذلك امل�صروفات املتكبدة على يف ال�شهرة والعالمات التجارية الأخرى املطورة داخلي ًا ،يف الربح �أو اخل�سارة عند تكبدها.
الإطفاء
يحت�سب الإطفاء ل�شطب تكلفة املوجودات غري امللمو�سة ناق�صا قيمها الباقية املقدرة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى �أعمارها الإنتاجية املقدرة ويتم
االعرتاف بها يف الربح �أو اخل�سارة املوحد.
�إن العمر الإنتاجي املقدر للحقوق التعاقدية مبوجب اتفاقية �شراء الكهرباء واملياه هو � 25سنة.
طرق الإطفاء والأعمار الإنتاجية املقدرة والقيم الباقية تتم مراجعتها يف تاريخ كل تقرير وتعديلها ،ح�سبما يكون مالئما.
يلغى حتقيق �أي بند من بنود املوجودات غري امللمو�سة عند اال�ستبعاد (�أي يف التاريخ الذي يح�صل فيه امل�شرتي على ال�سيطرة) �أو عندما ال يتوقع احل�صول على �أي
منافع اقت�صادية من ا�ستخدامه �أو ا�ستبعاده .يتم �إدراج �أي ربح �أو خ�سارة ناجتة عن ا�ستبعاد املوجودات (ويحت�سب باعتباره الفرق بني �صايف متح�صالت البيع والقيمة
الدفرتية للأ�صل) يف بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد.

املخزون

يتكون املخزون من قطع الغيار واملواد الكيميائية واملواد اال�ستهالكية ،ويتم قيا�سها بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقيق� ،أيهما �أقل .ت�ستند تكلفة املخزون �إىل
طريقة املتو�سط املرجح ،وت�شمل النفقات املتكبدة للح�صول على املخزون والتكاليف الأخرى املتكبدة لو�صول الب�ضاعة �إىل موقعها وحالتها احلالية .متثل �صايف القيمة
املمكن حتقيقها �سعر البيع املقدر يف �سياق الأعمال االعتيادية والتكاليف املقدرة الالزمة لإمتام البيع.

انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية

يف تاريخ كل تقرير تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات غري املالية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على انخفا�ض قيمتها .يف حالة وجود مثل هذا
امل�ؤ�شر عندها يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل .يتم فح�ص ال�شهرة �سنويا لتبيان انخفا�ض القيمة.
لأغرا�ض فح�ص انخفا�ض القيمة ،يتم جتميع املوجودات معا يف جمموعات موجودات �أ�صغر تنتج تدفقات نقدية داخلة من اال�ستخدام امل�ستمر وذلك ب�صورة م�ستقلة
على نحو كبري عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات املنتجة للنقد الأخرى .ال�شهرة التي تن�ش�أ من جتميع الأعمال يتم تخ�صي�صها للوحدات املنتجة للنقد �أو
جمموعة الوحدات املنتجة للنقد التي يتوقع لها �أن ت�ستفيد من متالزمات جتميع الأعمال.
القيمة القابلة لال�سرتداد للموجود �أو للوحدة املنتجة للنقد هي قيمته عند اال�ستخدام وقيمته العادلة ناق�صا تكاليف البيع� ،أيهما �أعلى .ت�ستند القيمة عند
اال�ستخدام �إىل التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�صومة �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل اخل�صم ملا قبل ال�ضريبة الذي يعك�س التقييمات ال�سوقية احلالية
للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املحددة لذلك املوجود �أو الوحدة املنتجة للنقد.
يتم االعرتاف بخ�سارة انخفا�ض القيمة يف احلالة التي تزيد فيها القيمة الدفرتية للموجود �أو للوحدة املنتجة للنقد عن قيمته القابلة لال�سرتداد.
يتم االعرتاف بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف الربح �أو اخل�سارة .يتم تخ�صي�صها �أوال لتخفي�ض القيمة الدفرتية لأية �شهرة خم�ص�صة للوحدة املنتجة للنقد ومن
ثم لتخفي�ض املبالغ الدفرتية للموجودات الأخرى يف الوحدة املنتجة للنقد وذلك على �أ�سا�س الن�سبة والتنا�سب.
ال يتم رد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة املتعلقة بال�شهرة .بالن�سبة للموجودات الأخرى يتم رد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة فقط �إىل احلد الذي ال تزيد فيه
القيمة الدفرتية للموجود عن القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها ،بال�صايف من الإ�ستهالك والإطفاء ،لو مل يتم االعرتاف بخ�سارة انخفا�ض يف القيمة.

املجموعة مكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيها القطريني وفقا ملتطلبات القوانني املحلية املعمول بها والتوجيهات ذات ال�صلة .يكون ا�ستحقاق هذه املكاف�آت بناء على �أخر راتب للموظف وطول مدة
اخلدمة� ،شريطة �إمتام  20عام ًا من اخلدمة وانتهاء خدمات املوظف .يتم حتميل التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت عند �إمتام  20عام من اخلدمة لكل عام بعد �إمتام هذه الفرتة.

املخ�ص�صات

يتم حتقيق املخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام (قانوين �أو حكمي) نتيجة حلدث �سابق وتكون تكاليف ت�سوية االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�صورة موثوقة.
حتقيق الإيرادات
تدرج املجموعة �إيرادات العقود املربمة مع العمالء بناءً على منوذج من خم�س خطوات وفق ًا ملا هو حمدد يف املعيار الدويل للتقارير املالية :15
اخلطوة  :1حتديد العقود املربمة مع العميل :يُع ّرف العقد ب�أنه اتفاق بني طرفني �أو �أكرث ين�ش�أ عنه حقوق والتزامات واجبة التنفيذ وحتدد املعايري الواجب ا�ستيفائها لكل عقد.
اخلطوة  :2حتديد التزامات الأداء املن�صو�ص عليها يف العقد :التزام الأداء هو وعد مبوجب عقد مع عميل لتقدمي ب�ضاعة �أو �أداء خدمة �إىل العميل.
اخلطوة  :3حتديد �سعر املعاملة� :سعر ال�صفقة هو املبلغ الذي تتوقع املجموعة ا�ستحقاقه مقابل تقدمي الب�ضاعة �أو �أداء اخلدمة املتفق عليها للعميل ،با�ستثناء املبالغ التي يتم حت�صيلها
بالنيابة عن طرف ثالث.
اخلطوة  :4تخ�صي�ص �سعر املعاملة �إىل التزامات الأداء يف العقد :بالن�سبة للعقد الذي يحتوي على �أكرث من التزام بالأداء ،تقوم املجموعة بتخ�صي�ص �سعر املعاملة لكل التزام بالأداء مببلغ
حمدد للمقابل الذي تتوقع املجموعة ا�ستحقاقه مقابل الوفاء بكل التزام بالأداء.
اخلطوة  :5حتقيق الإيرادات عندما تقوم امل�ؤ�س�سة ب�سداد التزام الأداء.
تدرج املجموعة مبلغ �سعر املعاملة الذي مت تخ�صي�صه لهذا االلتزام بالأداء ك�إيراد .يتم حتقيق املبلغ م�ستحق الدفع للعميل كخ�صم من �سعر املعاملة وبالتايل من الإيرادات ،ما مل تكن الدفعة
م�ستحقة للعميل يف مقابل ب�ضاعة �أو خدمة متميزة يقدمها العميل �إىل املجموعة.
ت�ستويف املجموعة التزام الأداء وتدرج الإيرادات مبرور الوقت يف حال ا�ستيفاء �أحد املعايري التالية:
ا�ستالم العميل وا�ستفادته يف نف�س الوقت من املنافع املقدمة من املجموعة يف خالل قيام املجموعة بتنفيذها؛ �أو
قيام �أداء املجموعة ب�إن�شاء �أو حت�سني �أ�صل ي�سيطر عليه العميل يف وقت �إن�شاء الأ�صل �أو حت�سينه؛ �أو
عدم قيام �أداء املجموعة ب�إن�شاء �أ�صل ذو ا�ستخدام بديل للمجموعة ويكون للم�ؤ�س�سة حق واجب النفاذ للدفع عن التزامات الأداء املكتملة حتى تاريخه.
بالن�سبة اللتزامات الأداء التي ال يتم فيها ا�ستيفاء �أحد ال�شروط املذكورة �أعاله ،يتم االعرتاف بالإيرادات يف الوقت الذي يتم فيه الوفاء بالتزام الأداء.
يتم حتقيق �إيرادات بيع املياه والكهرباء يف الوقت الذي يتم فيه حتويل ال�سيطرة على الب�ضاعة واخلدمات �إىل العميل ،ويكون ذلك ب�شكل عام عند ت�سليم الب�ضاعة و�أداء اخلدمات .تدرج
املجموعة �إيرادات ر�سوم الإنتاج على �أ�سا�س �إمدادات الكهرباء واملياه على �أ�سا�س �شهري .ومبجرد و�صول الكهرباء واملياه �إىل كهرماء و�إر�سالها �إىل نقاط ا�ستقبال كهرماء ،تتوىل م�ؤ�س�سة
كهرماء ال�سيطرة على املنتجات.
عندما تقوم املجموعة بالوفاء بالتزام الأداء� ،أي بنقل الب�ضاعة �أو اخلدمة املتفق عليها ،ت�صبح املجموعة م�ستحقة ال�ستالم املدفوعات من العميل ،وبالتايل ي�صبح لديها �أ�صل عقد يف �شكل ذمم مدينة.

�إيرادات توزيعات الأرباح
�إيرادات الفائدة

الذمم املدينة من الإيجارات التمويلية

عند تطبيق التف�سري رقم  4ال�صادر عن جلنة تف�سري املعايري الدولية «حتديد ما �إذا كان الرتتيب يحتوي على �إيجار» قررت �إحدى ال�شركات التابعة للمجموعة �أن
اتفاقيتها مع كهرماء لتوفري الطاقة تت�ضمن �إيجار ،وبناء على ذلك قامت ال�شركة باملحا�سبة عن تكلفة املحطة على �أنها ذمم �إيجار متويلي مدينة وفقا ملعيار املحا�سبة
الدويل رقم « 17الإيجارات».
التحقيق املبدئي
قامت املجموعة بعر�ض املحطة املحتفظ بها مبوجب �إيجار متويلي يف بيان املركز املايل على �أنها «ذمم �إيجار متويلي مدينة» وذلك مببلغ يعادل قيمتها العادلة (تكلفة
الإن�شاء) �أو القيمة احلالية للحد الأدنى من مدفوعات الإيجار التي �ستدفعها كهرماء لل�شركة على مدى � 25سنة التفاقية �شراء الكهرباء واملاء� ،أيهما �أقل.
القيا�س الالحق
تهدف املجموعة �إىل تخ�صي�ص مدفوعات الإيجار من جانب كهرماء للمجموعة على مدى فرتة الإيجار (� 25سنة) على �أ�سا�س منتظم ومعقول .ي�ستند تخ�صي�ص هذه
الإيرادات �إىل النمط الذي يعك�س عائدا دوريا ثابتا على ا�ستثمار املجموعة يف الإيجار التمويلي .مدفوعات الإيجار املتعلقة بال�سنة يتم تطبيقها يف مقابل اال�ستثمار
الإجمايل يف الإيجار لتخفي�ض كل من املبلغ الأ�صلي و�إيرادات التمويل غري املكت�سبة.

الإيجارات الت�شغيلية (املجموعة كم�ست�أجر)

الإيجارات التي يتم فيها االحتفاظ بجزء كبري من خماطر ومنافع امللكية من جانب امل�ؤجر يتم ت�صنيفها ك�إيجارات ت�شغيلية .املدفوعات مبوجب �إيجارات ت�شغيلية
(بعد خ�صم �أي حوافز م�ستلمة من امل�ؤجر) يتم حتميلها يف الربح �أو اخل�سارة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

الإيجارات الت�شغيلية (املجموعة كم�ؤجر)

الإيجارات التي يحتفظ فيها امل�ؤجر بجزء كبري من خماطر ومنافع امللكية يتم ت�صنيفها ك�إيجارات ت�شغيلية� .إيرادات ال�سعة النا�شئة يتم احت�سابها على �أ�سا�س الق�سط
الثابت على مدى فرتة الإيجار وتدرج حتت الإيرادات يف بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد نظر ًا لطبيعتها الت�شغيلية.

املوجودات املالية
( )1الت�صنيف

ت�صنف املجموعة موجوداتها املالية يف فئات القيا�س التالية:
تلك التي يتم قيا�سها الحق ًا بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى ،و
تلك التي �سيتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة.
يعتمد الت�صنيف على معيارين:
 منوذج �أعمال املجموعة لإدارة املوجودات؛ و ما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية للأدوات متثل “مدفوعات �أ�صل الدين والفائدة (الربح) فقط” على املبلغ الأ�سا�سي امل�ستحق( .معيار .)SPPIمنوذج الأعمال :يعك�س منوذج الأعمال كيفية �إدارة املجموعة للموجودات بغر�ض توليد التدفقات النقدية� .أي ما �إذا كان هدف املجموعة هو فقط جمع التدفقات
النقدية التعاقدية من املوجودات �أو جمع ك ًال من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية النا�شئة عن بيع الأ�صول .يف حال عدم تطبيق �أي من هذين
الغر�ضني (مث ًال �إذا كان يتم االحتفاظ بهذه املوجودات بغر�ض املتاجرة) ،يتم ت�صنيف املوجودات املالية كجزء من منوذج الأعمال «الآخر» ويتم قيا�سها بالقيمة
العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .العوامل التي ت�أخذها املجموعة يف االعتبار حول كيفية حت�صيل التدفقات النقدية لهذه املوجودات ،وكيفية تقييم �أداء الأ�صل
وتقدمي التقارير حوله �إىل موظفي الإدارة الرئي�سيني ،وكيف يتم تقييم املخاطر و�إدارتها وكيف يتم مكاف�أة املديرين.
مدفوعات �أ�صل الدين والفائدة� :إذا كان منوذج الأعمال هو االحتفاظ مبوجودات جلمع التدفقات النقدية التعاقدية �أو جلمع التدفقات النقدية التعاقدية
ومن بيعها ،تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا كانت التدفقات النقدية للأدوات املالية متثل «مدفوعات للمبلغ الأ�سا�سي والفائدة (الربح) فقط» (فح�ص  )SPPIعند
�إجراء هذا التقييم ،تقوم املجموعة بالأخذ يف االعتبار ما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع ترتيبات الإقرا�ض الأ�سا�سية� ،أي �أن الفائدة ت�شمل
فقط مقابل القيمة الزمنية للنقود وخماطر االئتمان وخماطر الإقرا�ض الأ�سا�سية الأخرى وهام�ش الربح الذي يتما�شى مع ترتيب الإقرا�ض الأ�سا�سي .عندما تقدم
امل�صطلحات التعاقدية التعر�ض للمخاطر �أو التقلبات التي ال تت�سق مع ترتيبات الإقرا�ض الأ�سا�سية ،يتم ت�صنيف املوجودات املالية ذات ال�صلة وقيا�سها بالقيمة
العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.

( )2القيا�س

�أدوات الدين
يتم قيا�س �أدوات الدين اخلا�صة باملجموعة الحق ًا بـ «التكلفة املطف�أة» .ت�شمل هذه الفئة املدينون التجاريون واملبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة والذمم
املدينة الأخرى والأر�صدة لدى البنوك.
�أدوات الدين بالتكلفة املطف�أة متثل املوجودات املالية املحتفظ بها يف منوذج الأعمال بهدف االحتفاظ بها لغر�ض حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية التي ت�ستويف
معيار «مدفوعات �أ�صل الدين والفائدة (الربح) فقط» .يتم �إدراج الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن �أداة الدين والتي يتم قيا�سها الحق ًا بالتكلفة املطف�أة يف بيان الربح
�أو اخل�سارة عندما يتم ا�ستبعاد الأ�صل �أو انخفا�ض قيمته .تدرج �إيرادات الفوائد من هذه املوجودات املالية يف �إيرادات التمويل با�ستخدام طريقة معدل الفائدة
(الربح) الفعلي.
تقوم املجموعة ب�إعادة ت�صنيف �أدوات الدين فقط عندما يتغري منوذج �أعمالها لإدارة تلك املوجودات .تتم �إعادة الت�صنيف يف �أول فرتة تقرير تلي التغيري .ومن
املتوقع �أن تكون هذه التغيريات نادرة للغاية.
�أدوات حقوق امللكية
عند التحقيق املبدئي ،تختار املجموعة ت�صنيف ا�ستثماراتها يف حقوق امللكية ك�أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى عندما
ت�ستويف تعريف حقوق امللكية مبوجب معيار املحا�سبة الدويل  :32الأدوات املالية :العر�ض  ،وهي غري حمتفظ بها للمتاجرة .يتم حتديد هذا الت�صنيف على �أ�سا�س
كل �أداة على حدة.
الأرباح واخل�سائر من �أدوات حقوق امللكية هذه ال يتم �إعادة تبويبها �أبد ًا �إىل الربح .يتم �إدراج توزيعات الأرباح يف الربح �أو اخل�سارة ك�إيرادات �أخرى عند ثبوت احلق
يف ا�ستالمها� ،إال عندما ت�ستفيد املجموعة من هذه العائدات كا�سرتداد جزء من تكلفة الأداة ،ويف هذه احلالة ،يتم ت�سجيل هذه الأرباح يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
�أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى ال تخ�ضع لتقييم االنخفا�ض يف القيمة.

(� )3إلغاء حتقيق املوجودات املالية

يلغى حتقيق املوجودات املالية (�أو جزء من موجودات مالية �أو جزء من جمموعة موجودات مالية مماثلة) يف �أي من احلاالت التالية:
انتهاء احلق يف ا�ستالم تدفقات نقدية من املوجودات� ،أو
قيام املجموعة بتحويل حقوقها ال�ستالم تدفقات نقدية من املوجودات �أو تعهدت بدفعها كاملة ودون ت�أخري كبري �إىل طرف ثالث مبوجب ترتيبات للتمرير ،و (�أ)
�إما �أن تكون قد قامت فعلي ًا بتحويل كافة خماطر ومنافع املوجودات �أو (ب) مل تقم فعلي ًا بتحويل كافة خماطر ومنافع املوجودات �أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت
ال�سيطرة على املوجودات.
يف حال قيام املجموعة بتحويل حقوقها يف ا�ستالم تدفقات نقدية من موجودات �أو دخلت يف ترتيبات مترير ومل حتول �أو حتتفظ فعلي ًا بجميع خماطر ومنافع
املوجودات ومل حتول ال�سيطرة على املوجودات ،يتم �إدراج املوجودات بقدر ارتباط املجموعة باملوجودات .ويف هذه احلالة تقوم املجموعة �أي�ضا ب�إدراج مطلوبات
مقابلة .يتم قيا�س املوجود املحول وااللتزام املرتبط به على �أ�سا�س يعك�س احلقوق وااللتزامات التي حتتفظ بها املجموعة.
االرتباط امل�ستمر الذي ي�أخذ �شكل �ضمان على املوجودات املحولة يتم قيا�سه بالقيمة الدفرتية الأ�صلية للموجودات و�أق�صى مبلغ ميكن �أن تتوقع املجموعة �أن
يطلب منها �سداده� ،أيهما �أقل.

( )4انخفا�ض قيمة املوجودات املالية

تدرج املجموعة خم�ص�صات اخل�سائر االئتمانية املتوقعة لكافة �أدوات الدين غري املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .ت�ستند اخل�سائر االئتمانية
املتوقعة على الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة وف ًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة ا�ستالمها ،ويتم خ�صمها ب�سعر تقريبي
ل�سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي .تت�ضمن التدفقات النقدية املتوقعة التدفقات النقدية من بيع ال�ضمانات املحتفظ بها �أو غريها من التعزيزات االئتمانية التي تعترب
جزءً ا ال يتجز�أ من ال�شروط التعاقدية.
يتم حتقيق اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على مرحلتني :بالن�سبة للتعر�ضات ملخاطر االئتمان التي مل تظهر فيها زيادة جوهرية يف املخاطر االئتمانية منذ التحقيق
املبدئي يتم �أخذ خم�ص�صات للخ�سائر االئتمانية التي تن�ش�أ من �أحداث عدم االنتظام التي قد تكون حمتملة خالل الأ�شهر االثني ع�شر التالية (اخل�سائر االئتمانية
املتوقعة ملدة � 12شهر ًا) .بالن�سبة للتعر�ضات االئتمانية التي تظهر فيها زيادة جوهرية يف املخاطر االئتمانية منذ التحقيق املبدئي ،ف�إنه يجب ت�سجيل خم�ص�ص
للخ�سائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر املتبقي للتعر�ض ،بغ�ض النظر عن توقيت حدوث عدم االنتظام (اخل�سائر االئتمانية املتوقعة لكامل العمر).
بالن�سبة للمدينني التجاريني ،مبا يف ذلك املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة ،تقوم املجموعة بتطبيق النهج املب�سط حل�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة.
وبالتايل ف�إن املجموعة ال تتعقب التغريات يف خماطر االئتمان ولكنها تدرج خم�ص�ص خ�سارة على �أ�سا�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة لكامل العمر يف تاريخ كل
تقرير للمركز املايل .قامت املجموعة بو�ضع م�صفوفة للمخ�ص�صات ا�ستنادا �إىل خربتها التاريخية بخ�سائر االئتمان ،ويتم تعديلها وفق ًا للعوامل امل�ستقبلية املتعلقة
باملدينني والبيئة االقت�صادية.

املطلوبات املالية
( )1التحقيق املبدئي والقيا�س

ت�صنف املطلـوبات املالية ،عند التحقيق املبدئي ،بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة� ،أو كقرو�ض وت�سهيالت� ،أو ذمم دائنة� ،أو م�شتقات خم�ص�صة ك�أدوات
حتوط يف معاملة فعلية ،ح�سبما يكون مالئم ًا.
تدرج جميع املطلوبات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة ،ويف حالة القرو�ض والت�سهيالت والذمم الدائنة بعد خ�صم تكاليف االقرتا�ض املبا�شرة.
ت�شتمل املطلوبات املالية للمجموعة على قرو�ض و�سلف ،ومبالغ م�ستحقة لأطراف ذات عالقة ،ودائنون جتاريون ،وذمم دائنة �أخرى.

( )2القيا�س الالحق

يعتمد قيا�س املطلوبات املالية على ت�صنيفها.
القرو�ض وال�سلف (بالتكلفة املطف�أة)
تعد هذه �أكرث الفئات مالءمة للمجموعة .بعد التحقق املبدئي ،تقا�س القرو�ض وال�سلف التي حتمل فوائد بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم حتقيق الأرباح واخل�سائر يف الربح �أو اخل�سارة عندما يتم ا�ستبعاد املطلوبات وكذلك من خالل عملية �إطفاء معدل الفائدة الفعلي .حتت�سب التكلفة املطف�أة ب�أن
ي�ؤخذ يف االعتبار �أي خ�صوم �أو ر�سوم عند ال�شراء والر�سوم �أو التكاليف التي تعترب جزء من �سعر الفائدة الفعلي .يتم �إدراج �إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف
متويل يف بيان الربح �أو اخل�سارة .قد يتم ت�صنيف املطلوبات املالية للمجموعة وغريها من الذمم الدائنة والقرو�ض وال�سلف وامل�صاريف امل�ستحقة والذمم الدائنة
الأخرى �ضمن هذه الفئة.

(� )3إلغاء التحقيق

يلغى حتقيق املطلوبات املالية يف حال دفع �أو �إلغاء �أو انتهاء �سريان االلتزام باملطلوبات .عندما ت�ستبدل مطلوبات مالية حالية مبطلوبات �أخرى من نف�س املقر�ض
ب�شروط خمتلفة جوهري ًا �أو �أن يتم تعديل �شروط املطلوبات احلالية جوهري ًا ،يعامل هذا اال�ستبدال �أو التعديل ك�إلغاء لتحقيق املطلوبات احلالية وحتقيق للمطلوبات
جديدة .يتم حتقيق الفرق يف القيمة الدفرتية يف بيان الربح �أو اخل�سارة.

مقا�صة الأدوات املالية

يتم �إجراء مقا�صة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ويدرج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املوحد فقط �إذا كان هنـالك حق قانون �ساري املفعول لت�سوية املبالغ
املحققة و�أنه تتوفر الرغبة يف الت�سوية على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو �أن حتقق املوجودات وت�سدد املطلوبات يف نف�س الوقت.

الأدوات املالية امل�شتقة وحما�سبة التحوط

حتتفظ املجموعة ب�أدوات مالية للتحوط عن خماطر معدالت الفائدة لديها.
يتم االعرتاف بامل�شتقات مبدئيا بالقيمة العادلة ،ويتم االعرتاف ب�أية تكاليف متعلقة مبا�شرة باملعاملة يف الربح �أو اخل�سارة عند تكبدها .وبعد التحقيق املبدئي،
تقا�س امل�شتقات بالقيمة العادلة .عندما يتم تخ�صي�ص امل�شتقة ك�أداة حتوط للتدفق النقدي ،يتم االعرتاف باجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للأداء
امل�شتقة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى ويتم جتميعه يف خم�ص�ص التحوط� .أي جزء غري فعال من التغريات يف القيمة العادلة للأداء امل�شتقة يتم االعرتاف به
مبا�شرة يف الربح �أو اخل�سارة.
املبلغ املرتاكم يف حقوق امللكية يتم االحتفاظ به يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى ويعاد ت�صنيفه �إىل الربح �أو اخل�سارة يف نف�س الفرتة �أو الفرتات التي ي�ؤثر فيها البند
املتحوط له على الربح �أو اخل�سارة.
يف احلالة التي تتوقف فيها �أداة التحوط عن ا�ستيفاء معايري حما�سبة التحوط �أو انتفائها �أو انتهائها �أو بيعها �أو �إنهاءها �أو ممار�ستها �أو يف حالة �إبطال التخ�صي�ص،
عندها يتم �إيقاف �أداة التحوط ب�أثر م�ستقبلي .يف حالة عدم توقع حدوث املعاملة املتوقعة عندها ف�إنه تتم �إعادة ت�صنيف املبلغ املرتاكم يف حقوق امللكية �إىل
الربح �أو اخل�سارة.

خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

تقوم املجموعة بتكوين خم�ص�ص ملكاف�آت نهاية اخلدمة فيما يتعلق مبوظفيها الأجانب وفق ًا لعقود العمل وقانون العمل القطري .ي�ستند اال�ستحقاق لهذه املكاف�آت
�إىل �آخر راتب للموظف وطول فرتة خدمته ب�شرط �إكمال حد �أدنى من اخلدمة ،وهي ت�ستحق الدفع للموظفني عند �إنهاء خدماتهم .ت�ستحق التكاليف املتوقعة لهذه
املكاف�آت على مدى فرتة خدمة املوظف.
بالن�سبة ملوظفيها القطريني ،تقوم املجموعة بدفع ا�شرتاكات لهيئة قطر للتقاعد واملعا�شات كن�سبة مئوية من رواتب املوظفني ووفقا ملتطلبات القوانني املحلية ذات
ال�صلة بالتقاعد واملعا�شات .ح�صة املجموعة من اال�شرتاكات يف هذه الربامج يتم حتميلها يف الربح �أو اخل�سارة يف ال�سنة املتعلقة بها .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تقدم

23,008
958

غري متداول
متداول

23,966

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

املبالغ امل�سجلة يف الربح �أو اخل�سارة كالتايل:

2019
�ألف ريال قطري
2,257
1,356

ا�ستهالك موجودات حق اال�ستخدام
الفائدة على مطلوبات الإيجار

3,613

 8املوجودات غري امللمو�سة وال�شهرة

يتم االعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح من اال�ستثمارات عند ا�ستحقاق امل�ساهم ال�ستالم املدفوعات.
ت�ستحق �إيرادات الفوائد على الأ�سا�س الزمني بالرجوع �إىل املبلغ الأ�صلي القائم ومبعدل الفائدة الفعلي املطبق وهو معدل الفائدة الذي يخ�صم متام ًا املقبو�ضات النقدية امل�ستقبلية املقدرة
من خالل العمر الإنتاجي املقدر للموجود املايل �إىل �صايف القيمة الدفرتية لذلك املوجود عند التحقيق املبدئي.

قامت املجموعة بتحديد وت�سجيل املوجودات غري امللمو�سة التالية ذات الأعمار الإنتاجية املحددة كالتايل:

2019
�ألف ريال قطري

معامالت و�أر�صدة العمالت الأجنبية

املعامالت بعمالت �أجنبية خالل ال�سنة يتم حتويلها �إىل العملة الوظيفية لل�شركة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية يف نهاية
ال�سنة يتم حتويلها �إىل العملة الوظيفية ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ التقرير .يتم االعرتاف بفروق العمالت الأجنبية يف بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد.

توزيعات الأرباح �إىل م�ساهمي ال�شركة
املنح احلكومية
متثل منحة حكومية يف �شكل حتويل ملوجودات غري نقدية ،مثل الأرا�ضي �أو املوارد الأخرى ،بق�صد ا�ستخدامها من قبل ال�شركة مقابل مبالغ رمزية.
القيمة العادلة
متثل القيمة العادلة ال�سعر الذي �سوف ي�ستلم مقابل بيع موجودات �أو يدفع لتحويل التزامات يف معاملة بني متعاملني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س.
ت�صنيف املتداول وغري املتداول

يتم االعرتاف بتوزيعات الأرباح �إىل م�ساهمي ال�شركة كمطلوب يف البيانات املالية املوحدة لل�شركة يف ال�سنة التي يتم فيها املوافقة على توزيعات الأرباح من قبل م�ساهمي ال�شركة.

 6عقارات و�آالت ومعدات
�أرا�ضي

�ألف
ريال قطري
التكلفة
يف  1يناير 2019
�إ�ضافات
�إعادة ت�صنيف
ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2019

174.901
174.901

الإجمايل

�ألف
ريال قطري

�ألف
ريال قطري

�ألف
ريال قطري

قطع غيار
ر�أ�سمالية

�أعمال ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ

�ألف
�ألف
ريال قطري ريال قطري

الإجمايل
�ألف
ريال قطري

10.669.457
241
10.669.698

35.316
912
()115
36.113

6.565
215
6.780

205.493
38.597
()68.978
175.112

50.487
50.487

96.872
98.031
()38.597
156.306

11.239.091
99.399
()69.093
11.269.397

5.288.834
236.572
5.525.406

32.746
1.138
()115
33.769

4.725
844
5.569

130.674
35.019
()68.978
96.715

31.844
3.047
34.891

-

5.488.823
276.620
()69.093
5.696.350

174.901

5.144.292

2.344

1.211

78.397

15.596

156.306

5.573.047

�أرا�ضي

تكاليف
حمطات �إنتاج (�أ) �أثاث وجتهيزات �سيارات
الفح�ص
ومعدات
“ج” (ب)
مكتبية
�ألف
�ألف
�ألف
�ألف
ريال قطري ريال قطري
ريال قطري
ريال قطري

اال�ستهالك املرتاكم
يف  1يناير 2019
الإ�ستهالك
�إ�ستبعادات
يف  31دي�سمرب - 2019

�صايف القيمة
الدفرتية:
يف  31دي�سمرب 2019

�أثاث وجتهيزات
حمطات �إنتاج (�أ)
ومعدات مكتبية

�سيارات

تكاليف
الفح�ص
“ج” (ب)
�ألف
ريال قطري

موجودات غري ملمو�سة ()1
�شهرة ()2

59.702
30.813

65.672
30.813

90.515

96.485

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

التكلفة:
يف  31دي�سمرب

113.430

113.430

الإطفاء:
يف  1يناير
�إطفاء (�إي�ضاح )29

47.758
5.970

41.788
5.970

يف  31دي�سمرب

53.728

47.758

�صايف القيمة الدفرتية:

يف  31دي�سمرب

59.702

قطع غيار �أعمال
ر�أ�سمالية ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ
�ألف
�ألف
ريال قطري ريال قطري

الإجمايل
�ألف
ريال قطري

التكلفة
يف  1يناير 2018
�إ�ضافات
حتويل ا�ستثمارات
عقارية
ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 174.901 2018

11.106.384
-

34.575
741
-

6.838
765
-

285.716
64.595
-

50.487
-

52.660
44.212
-

11.536.660
110.313
174.901

()436.927
10.669.457

35.316

()1.038
6.565

()144.818
205.493

50.487

96.872

()582.783
11.239.091

اال�ستهالك املرتاكم
يف  1يناير 2018
الإ�ستهالك
�إ�ستبعادات
يف  31دي�سمرب - 2018

5.489.148
236.613
()436.927
5.288.834

31.573
1.173
32.746

4.929
820
()1.024
4.725

237.986
37.506
()144.818
130.674

28.431
3.413
31.844

-

5.792.067
279.525
()582.769
5.488.823

�صايف القيمة
الدفرتية:
يف  31دي�سمرب 174.901 2018

5.380.623

174.901

(�أ) حمطات الإنتاج

2.570

1.840

18.643

74.819

96.872

5.750.268

الأر�ض التي تقع عليها حمطة (راف ب) م�ؤجرة لل�شركة من قبل احلكومة بدون مقابل ملدة � 50سنة اعتبار ًا من  5يوليو  1990وذلك مبوجب املر�سوم الأمريي رقم  24ل�سنة .2001
الأر�ض التي تقع عليها حمطة دخان لتحلية املياه مت ت�أجريها لل�شركة من قبل قطر للبرتول ملدة � 25سنة من تاريخ اال�ستحواذ على املحطة يف  1يناير .2003

(ب)تكاليف الفح�ص «ج»

التكاليـف املتكبـدة على حمطات الإنتاج وفق ًا لربنامج الفح�ص وال�صيانة تتم ر�سملتها حتت تكاليف الفح�ص “ج” .تر�سمل هذه التكاليف وحتت�سب كموجودات م�ستقلة بعمر �إنتاجي تقديري
� 5-3سنوات .التكاليف املتكبدة على فح�ص “ج” قيد التنفيذ يتم �إدراجها �ضمن �أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ .عند �إكمال �أعمال الفح�ص وال�صيانة ،تر�سمل هذه التكاليف حتت تكاليف
الفح�ص “ج”.

(ج) الإ�ستهالك

مت ادراج م�صروف اال�ستهالك ال�سنوي يف بيان الربح �أو اخل�سارة كما يلي:

تكاليف املبيعات (�إي�ضاح رقم )27
م�صروفات عمومية و�إدارية (�إي�ضاح رقم )29

 - 7موجودات حق اال�ستخدام ومطلوبات االيجار
موجودات حق اال�ستخدام

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

274.854
1.766
276.620

277.825
1.700
279.525

65.672

ميثل هذا املبلغ احلقوق التعاقدية مبوجب اتفاقية �شراء الكهرباء واملاء التي مت �إبرامها بني �شركة ر�أ�س لفان للطاقة �ش.م.ع.ق ،.وهي �شركة تابعة
لل�شركة ،وكهرماء بغر�ض �إمداد الكهرباء واملياه املحالة من قبل ال�شركة التابعة �إىل كهرماء ملدة � 25سنة.

( )2ال�شهرة

ن�ش�أت ال�شهرة عن اال�ستحواذ املرحلي من قبل ال�شركة لن�سبة  ٪55من امل�ساهمة الإ�ضافية يف �شركة را�س لفان للطاقة املحدودة �ش.م.ع.ق .بتاريخ 20
�أكتوبر  .2010مل يتم ت�سجيل �أي خم�ص�ص النخفا�ض قيمة ال�شهرة منذ تاريخ هذه املعاملة لأن �شركة را�س لفان للطاقة املحدودة �ش.م.ع.ق .قد �ساهمت
مببلغ  1.424مليون ريال قطري ( 1.290 :2018مليون ريال قطري) يف ربح املجموعة منذ تاريخ ذلك اال�ستحواذ.

-9اال�ستثمارات يف امل�شاريع امل�شرتكة

لدى املجموعة اال�ستثمارات التالية يف امل�شاريع امل�شرتكة:

ن�سبة امللكية ٪
بلد الت�أ�سي�س
2018 / 2019

�ألف
ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

( )1املوجودات غري امللمو�سة

تعر�ض املجموعة املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز املايل بناء على ت�صنيف متداول  /غري متداول  ،وتكون املوجودات متداولة عندما:
يتوقع �أن تتحقق �أو يق�صد �أن يتم بيعها �أو ا�ستهالكها يف دورة الت�شغيل العادية� ،أو
حمتفظ بها �أ�سا�س ًا لغر�ض املتاجرة� ،أو
يتوقع �أن تتحقق خالل اثني ع�شر �شهرا بعد فرتة التقرير� ،أو
تكون نقد �أو ما يف حكمه  ،مامل يحظر �أن يتم تبادلها �أو ا�ستخدامها لت�سوية مطلوبات ملدة �أقلها اثني ع�شر �شهرا بعد فرتة التقرير.
جميع املوجودات الأخرى ت�صنف غري متداولة.
يتم ت�صنيف املطلوبات كمتداولة عندما:
يتوقع �أن يتم ت�سويتها يف دورة الت�شغيل العادية � ،أو
تكون حمتفظ بها �أ�سا�س ًا لغر�ض املتاجرة � ،أو
تكون م�ستحقة الت�سوية خالل اثنى ع�شر �شهرا بعد تاريخ التقرير � ،أو
ال يوجد حق غري م�شروط ي�ؤخر ت�سوية املطلوبات ملدة ال تقل عن اثني ع�شر �شهرا بعد تاريخ التقرير.
ت�صنف املجموعة جميع املطلوبات الأخرى كمطلوبات غري متداولة.

عقود الإيجار

ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة اعتبارا من  1يناير 2019
تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا كان العقد ميثل عقد �إيجار �أو يت�ضمن ترتيبات �إيجار ،مبعنى �إذا كان العقد مينح احلق يف ال�سيطرة على الأ�صل املحدد لفرتة من الوقت
يف مقابل املبالغ املدفوعة فيه.
املجموعة كم�ست�أجر
تطبق املجموعة نهجً ا وحيدً ا لتحقيق وقيا�س جميع عقود الإيجار ،با�ستثناء عقود الإيجار ق�صرية الأجل .تقوم املجموعة بتحقيق التزامات الإيجار ل�سداد مدفوعات
الإيجار وموجودات حق اال�ستخدام التي متثل حق ا�ستخدام املوجودات الأ�سا�سية.
موجودات حق اال�ستخدام
تقوم املجموعة بتحقيق موجودات حق اال�ستخدام يف تاريخ بدء عقد الإيجار (�أي ،تاريخ توافر الأ�صل الأ�سا�سي لال�ستخدام) .يتم قيا�س موجودات حق اال�ستخدام
بالتكلفة مطروحً ا منها �أي خ�سائر مرتاكمة لالنخفا�ض يف القيمة واال�ستهالك .ت�شتمل تكلفة موجودات حق اال�ستخدام على مقدار مطلوبات الإيجار املدرجة.
يتم ا�ستهالك موجودات حق اال�ستخدام على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار �أو العمر الإنتاجي املقدر للموجودات� ،أيهما �أقرب ،كالتايل:
موجودات حق اال�ستخدام �       11        سنة
تتم مراجعة القيم الدفرتية ملوجودات حق اال�ستخدام لتحديد مدى االنخفا�ض يف قيمتها عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل عدم امكانية ا�سرتداد
القيمة الدفرتية .يف حالة وجود م�ؤ�شر كهذا وعندما تتجاوز القيمة الدفرتية القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد يتم تخفي�ض املوجودات �إىل قيمتها القابلة
لال�سرتداد ،وهي قيمتها العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو قيمتها يف حال اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى.
مطلوبات الإيجار
يف تاريخ بداية عقد الإيجار ،تقوم املجموعة ب�إدراج مطلوبات الإيجار املقا�سة بالقيمة احلالية ملدفوعات الإيجار التي يتعني �إجرا�ؤها على مدى عقد الإيجار .عند
احت�ساب القيمة احلالية ملدفوعات الإيجار ت�ستخدم املجموعة معدل االقرتا�ض الإ�ضايف يف تاريخ بداية عقد الإيجار �إذا كان �سعر الفائدة املدرج يف عقد الإيجار
ال ميكن حتديده ب�سهولة .بعد تاريخ بداية عقد الإيجار ،يتم زيادة مبلغ مطلوبات الإيجار لتعك�س تراكم الفائدة وتخفي�ض مدفوعات الإيجار التي مت القيام بها.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم �إعادة قيا�س القيمة الدفرتية ملطلوبات الإيجار �إذا كان هناك تعديل �أو تغيري يف مدة الإيجار �أو تغيري يف مدفوعات الإيجار �أو تغيري يف
تقييم خيار �شراء الأ�صل الأ�سا�سي.
عقود الإيجار ق�صرية الأجل
تطبق املجموعة �إعفاء حتقيق عقود الإيجار ق�صرية االجل على عقود الإيجار ق�صرية الأجل (�أي عقود الإيجار التي تبلغ مدتها � 12شهرًا �أو �أقل من تاريخ البدء
وال حتتوي على خيار �شراء) .كما تقوم �أي�ض ًا بتطبيق الإعفاء على حتقيق عقود �إيجار املوجودات �ضئيلة القيمة على عقود الإيجار التي تعترب �ضئيلة القيمة .يتم
�إدراج مدفوعات الإيجار على عقود الإيجار ق�صرية الأجل وعقود �إيجار املوجودات �ضئيلة القيمة كم�صروفات على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
املجموعة كم�ؤجر
حددت املجموعة �أن �إحدى اتفاقيات �شراء الكهرباء واملياه املربمة مع كهرماء حتتوي على ترتيبات �إيجار .وبناءً على ذلك ،قامت املجموعة باحت�ساب تكلفة املحطة
كذمم ت�أجري متويلي مدينة.
الإيجارات التي تقوم املجموعة مبوجبها بتحويل جميع خماطر ومنافع ملكية املوجودات �إىل حد كبري يتم ت�صنيفها كعقود ت�أجري متويلي ويتم عر�ضها كذمم مدينة
مببلغ يعادل �صايف اال�ستثمار يف عقد الإيجار ،وهو �إجمايل اال�ستثمار يف عقد الإيجار خم�صومًا ب�سعر الفائدة الوارد يف عقد الإيجار .تدرج الإيرادات من الإيجارات
التمويلية الذي تكون فيها املجموعة طرف ًا م�ؤجر ًا ا�ستنادا �إىل النمط الذي يعك�س معدل العائد الدوري الثابت على �صايف ا�ستثمار املجموعة يف عقد الإيجار التمويلي.
ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة حتى  31دي�سمرب 2018

تعر�ض مطلوبات الإيجار يف بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب كالتايل:

2019
�ألف ريال قطري

قطر
�شركة نربا�س للطاقة �ش.م.ع.ق.
قطر
�أم احلول للطاقة �ش.م.ع.ق�( .إي�ضاح ( 1و ))2
قطر
�شركة قطر للطاقة �ش.م.ع.ق.
�شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة �ش.م.ع.ق�( .إي�ضاح  )4قطر
قطر
�شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة �ش.م.ع.ق.
قطر
�سراج للطاقة �ش.م.ع.ق.

٪60
٪60
٪55
٪45
٪40
٪60

2018

2019

�ألف ريال قطري �ألف ريال قطري
2.917.627
1.136.778
431.087
51.462
8.398
-

2.742.012
1.271.362
381.679
231.758
88.618
2.187

4.545.352

4.717.616

�إي�ضاحات:
( )1خالل �شهر يونيو � ،2018أ�صبحت �شركة �أم احلول للطاقة �ش.م.ع.ق .تعمل بكامل طاقتها .وخالل عام  ،2018قدمت املجموعة م�ساهمة ر�أ�سمالية
مببلغ � 919,218ألف ريال قطري وفق ًا التفاقية امل�شروع امل�شرتك .مل ت�ؤثر تلك امل�ساهمة على ح�صة املجموعة يف امل�شروع امل�شرتك .يف عام  ،2019قدمت
املجموعة �سُ لف نقدية �إىل ال�شركة مبوجب اتفاقية �سلف امل�ساهمني مببلغ  143.687ريال قطري .مت ت�سجيل ذلك يف هذه البيانات املالية املوحدة كقر�ض
مدين من م�شروع م�شرتك .يحمل القر�ض فائدة ب�سعر الليبور م�ضافا �إليه � ٪0.46سنويا.
( )2زادت احل�صة يف �أرباح �شركة �أم احلول للطاقة �ش.م.ع.ق .ب�شكل جوهري لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2019نتيجة لهام�ش الت�شغيل امل�ؤجل البالغ
 87.8مليون دوالر �أمريكي ( 320مليون ريال قطري) املدرج ك�إيراد ،وذلك بعد تلقي ت�أكيد من كهرماء بعدم وجود مطلوبات جتارية �أو مالية قائمة بني
كهرماء و�شركة �أم احلول للطاقة �ش.م.ع.ق .وبعد احل�صول على املوافقات ال�ضرورية الأخرى ذات ال�صلة.
�إن هام�ش الت�شغيل الذي ن�ش�أ خالل فرتة التوليد امل�ؤقتة وحتى تاريخ قبول القر�ض �أو تاريخ الت�شغيل التجاري مل يكن مطلوبًا لتمويل تكاليف امل�شروع ،وقد
مت ت�أجيله بناء على اتفاقية �شراء الكهرباء واملياه املربمة مع كهرماء خالل ال�سنوات ال�سابقة.
( )3يف  17يناير � ،2019أ�صدرت دولة قطر قانون �ضريبة الدخل رقم  24لعام «( 2018قانون ال�ضرائب اجلديد») ومت ن�شره يف اجلريدة الر�سمية .ي�سري
قانون ال�ضرائب اجلديد لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  13دي�سمرب  .2018مت �إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون ال�ضرائب اجلديد يف دي�سمرب .2019
وتن�ص املادة  )12( 2من الالئحة التنفيذية على �أنه لأغرا�ض املادة  )13( 4من القانون ،ف�إن الإعفاء امل�شار �إليه فيما يتعلق بح�صة امل�ستثمر غري القطري
ال ينطبق على ح�ص�صه يف �أرباح ال�شركات اململوكة ل�شركات مدرجة (�أي يتم تداول �أ�سهمها يف البور�صة الر�سمية بالدولة) .ويعني ذلك �أن ح�صة امللكية
الفعلية غري القطرية ل�شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ع.ق .يف امل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات التابعة �سوف تكون خا�ضعة لل�ضريبة.
ويف  2فرباير � ،2020أبرمت �شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ع.ق .وقطر للبرتول ووزارة املالية والهيئة العامة لل�ضرائب اتفاق ًا يف �صيغة مذكرة
تفاهم (ي�شار �إليها فيما يلي با�سم «مذكرة التفاهم») تق�ضي ب�أن تتحمل وزارة املالية �أعباء �ضريبة الدخل عن احل�صة يف امل�شاريع امل�شرتكة اململوكة لبع�ض
ال�شركات املدرجة (مبا يف ذلك �شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ع.ق .).وعليه ،مل يكن لتطبيق متطلبات قانون �ضريبة الدخل �أعاله �أي ت�أثري مادي
على البيانات املالية للمجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2019
( )4الربط ال�ضريبي � -شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة �ش.م.ق.
يف � 29أغ�سط�س � ،2019أ�صدرت الهيئة العامة لل�ضرائب �إخطار ربط ال�ضريبة لل�سنوات من � 2010إىل  2018مطالبة �شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة �ش.م.ق.
ب�سداد �ضرائب �إ�ضافية مببلغ  85مليون دوالر �أمريكي (حوايل  310مليون ريال قطري) ،ويت�ضمن ذلك جزاءات مببلغ  27مليون دوالر �أمريكي ( 98.4مليون
ريال قطري) .كانت ال�شركة قد ح�صلت على �إعفاء �ضريبي م�ؤقت عن الفرتة ما بني �أبريل  2011وحتى مار�س .2017
ومن جانبها قامت �شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة �ش.م.ق .بالرد بكتاب تف�صيلي �إىل الهيئة العامة لل�ضرائب بتاريخ � 26سبتمرب  ،2019ح�سب متطلبات قانون
ال�ضرائب ،ورف�ضت فيه مبلغ املطالبة املفرو�ض من قبل الهيئة العامة لل�ضرائب� ،إال �أن الهيئة مل ترد على خطاب ال�شركة يف حينه .والحق ًا تقدمت �شركة
ر�أ�س قرطا�س للطاقة �ش.م.ق .باعرتا�ض �إىل جلنة التظلم ال�ضريبي ،مبوجب �أحكام القانون ،واليزال هذا االعرتا�ض قيد النظر من جانب اللجنة .ومع
ذلك ف�إنه يف �ضوء الربط ال�ضريبي الوارد ،فقد مت ت�سجيل خم�ص�ص لل�ضريبة مببلغ  85مليون دوالر �أمريكي ( 310مليون ريال قطري).
وف ًقا ملذكرة التفاهم املوقعة بتاريخ  2فرباير  ،2020تتعهد وزارة املالية � ً
أي�ضا ب�سداد �أعباء �ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة
�ش.م.ق .لل�سنوات ال�سابقة .كما و�أن ال�شركة لديها ترتيبات مترير ل�ضريبة الدخل وفق ًا ل�شروط �شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ع.ق ،.وبالتايل فقد
�سجلت �شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة �ش.م.ق .ح�سابات �ضريبة دخل مدينة مببلغ  85مليون دوالر �أمريكي ( 310مليون ريال قطري) مقابل الربط ال�ضريبي
الوارد من الهيئة العامة لل�ضرائب وبنف�س القيمة .ا�ستخدمت الإدارة �أحكام وتقديرات للتو�صل �إىل �أن الرتتيبات امل�شار �إليها �أعاله �سوف تغطي كذلك �أي
جزاءات �ضريبية �سيتم دفعها� ،إن وجدت ،عن ال�سنوات ال�سابقة.
احلركة يف ا�ستثمار املجموعة يف امل�شاريع امل�شرتكة كما يلي:

2019
�ألف ريال قطري

الر�صيد كما يف  1يناير
ا�ستهالك (�إي�ضاح )29

24,841
()2,257

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

22,584

مطلوبات االيجار

2019
�ألف ريال قطري

الر�صيد كما يف  1يناير
الفائدة املرتاكمة
مدفوعات االيجار

24,841
1,356
()2,231

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

23,966

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

يف  1يناير

4.717.616

3.136.097

ا�ستثمارات مدفوعة
ح�صة من الربح لل�سنة
ح�صة من (اخل�سائر) الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة
توزيعات �أرباح م�ستلمة

806.141
()785.424
()192.981

919.218
542.190
424.104
()303.993

يف  31دي�سمرب

4.545.352

4.717.616

يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات املالية للم�شاريع امل�شرتكة للمجموعة املدرجة يف بياناتها املالية ويقوم بت�سوية ملخ�ص املعلومات للقيمة الدفرتية مل�ساهمة املجموعة يف امل�شاريع امل�شرتكة.

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

قطر للطاقة �ش.م.ع.ق.
�ألف
ريال قطري

�شركة م�سيعيد للطاقة
املحدودة �ش.م.ع.ق.
�ألف
ريال قطري

�شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة
�ش.م.ع.ق.
�ألف
ريال قطري

�شركة نربا�س للطاقة
�ش.م.ع.ق.
�ألف
ريال قطري

�أم احلول للطاقة
�ش.م.ع.ق.
�ألف
ريال قطري

�سراج للطاقة
�ش.م.ع.ق.
�ألف
ريال قطري

الإجمايل
�ألف
ريال قطري

ملخ�ص بيان املركز املايل
املوجودات غري املتداولة
املوجودات املتداولة

1.470.724
626.900

6.262.970
763.269

11.441.484
1.227.476

3.248.081
3.736.519

9.876.503
1.370.666

3.645

32.299.762
7.728.475

املطلوبات غري املتداولة
املطلوبات املتداولة

916.876
396.954

6.251.025
754.220

11.750.067
804.532

1.975.917
145.971

8.474.217
878.322

14.762

29.368.102
2.994.761

حقوق امللكية

783.794

20.994

114.361

4.862.712

1.894.630

()11.117

7.665.374

ح�صة املجموعة

431.087

8.398

51.462

2.917.627

1.136.778

-

4.545.352

القيمة الدفرتية لال�ستثمارات
ملخ�ص بيان الدخل ال�شامل
�إيرادات
ربح ال�سنة
خ�سائر �شاملة �أخرى لل�سنة

431.087

8.398

51.462

2.917.627

1.136.778

-

4.545.352

803.766
200.961
()8.105

1.039.886
181.696
()254.673

2.287.871
250.963
()578.728

355.835
()63.146

1.930.653
497.811
()634.636

()14.766
-

6.062.176
1.472.500
()1.539.288

�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة

192.856

()72.977

()327.765

292.689

()136.825

()14.766

()66.788

ح�صة املجموعة يف الربح

110.529

72.678

112.933

213.501

298.687

()2.187

806.141

ح�صة املجموعة يف اخل�سائر ال�شاملة الأخرى

()4.458

()101.869

()260.428

()37.888

()380.781

-

()785.424

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
ملخ�ص بيان املركز املايل
املوجودات غري املتداولة
املوجودات املتداولة

1.623.858
485.751

6.379.553
852.220

11.620.287
1.281.806

2.769.681
3.979.875

9.341.993
2.155.549

3.645

31.735.372
8.758.846

املطلوبات غري املتداولة
املطلوبات املتداولة

1.102.387
313.261

6.179.954
830.274

11.380.109
1.006.966

1.964.767
214.769

8.479.192
899.414

-

29.106.409
3.264.684

حقوق امللكية

693.961

221.545

515.018

4.570.020

2.118.936

3.645

8.123.125

ح�صة املجموعة

381.679

88.618

231.758

2.742.012

1.271.362

2.187

4.717.616

القيمة الدفرتية لال�ستثمارات
ملخ�ص بيان الدخل ال�شامل
�إيرادات
ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة

381.679

88.618

231.758

2.742.012

1.271.362

2.187

4.717.616

761.940
77.122
44.225

1.065.418
216.149
170.788

2.287.871
291.316
513.222

350.686
()4.645

119.682
172.170

-

4.115.229
1.054.955
895.760

�إجمايل الدخل ال�شامل

121.347

386.937

804.538

346.041

291.852

-

1.950.715

ح�صة املجموعة يف الربح

42.417

86.460

131.092

210.412

71.809

-

542.190

ح�صة املجموعة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى

24.324

68.315

230.950

()2.787

103.302

-

424.104

-10ا�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
2019
�ألف ريال قطري

الأر�صدة لدى الأطراف ذات العالقة املدرجة يف بيان املركز املايل كالتايل:

2018
�ألف ريال قطري

701.577
1.558.553
يف  1يناير
488.410
550.000
�إ�ضافات
368.566
()153.341
�صايف التغري يف القيمة العادلة
1.558.553
1.955.212
يف  31دي�سمرب
خالل ال�سنة ،مت ا�ستالم �إيرادات �أرباح نقدية مببلغ � 64.063ألف ريال قطري (� 38,049 :2018ألف ريال قطري) من ا�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق ملكية بالقيمة
العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى ،وقد مت �إدراجها حتت “�إيرادات �أخرى” يف بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد (�إي�ضاح .)28
جميع اال�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى ت�شتمل على �أوراق مالية مدرجة يف بور�صة قطر .القيمة
العادلة لأ�سهم حقوق امللكية املدرجة يتم حتديدها بالرجوع �إىل عرو�ض الأ�سعار املن�شورة يف �سوق ن�شطة.

�-11إيجارات متويلية مدينة

يتم �إجراء ت�سوية بني اجمايل الإيجارات التمويلية املدينة (احلد الأدنى من �إي�صاالت الإيجار املتبقية) والقيمة احلالية للحد الأدنى من مدفوعات الإيجار
املدينة (ذمم الإيجار التمويلي املدينة) كما يف تاريخ التقرير كما يلي:
2018
2019
�ألف ريال قطري
�ألف ريال قطري
1.626.295
()508.668

�إجمايل الإيجارات التمويلية املدينة
�إيرادات متويلية غري مكت�سبة

1.868.460
()619.615

1.248.845
1.117.627
القيمة احلالية للحد الأدنى للإيجارات املدينة
معدل اخل�صم الذي قامت ال�شركة التابعة با�ستخدامه هو  ٪9.32يف ال�سنة ( )٪9.32 :2018كما هو متفق عليه بني �شركة را�س لفان للطاقة �ش.م.ع.ق .وهي
�شركة تابعة لل�شركة وكهرماء .الإيجارات التمويلية املدينة مل تكن مت�أخرة ال�سداد �أو منخف�ضة القيمة كما يف نهاية فرتة التقرير.
تعر�ض الإيجارات التمويلية املدينة يف بيان املركز املايل املوحد كالتايل:
2018
2019
�ألف ريال قطري
�ألف ريال قطري
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول

ت�صنف القرو�ض وال�سلف التي حتمل فوائد يف بيان املركز املايل املوحد كالتايل:
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول

144.014
973.613
1.117.627

1.248.845

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

378.807
594.806

352.738
764.888

973.613
2019
�ألف ريال قطري

1.117.626
2018
�ألف ريال قطري

اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول

ر�صيد الإيجارات املدينة كما يف  1يناير
فوائد االيجار خالل ال�سنة
ا�سرتداد ر�أ�س املال وفوائد االيجار خالل ال�سنة

1.248.845
122.970
()254.188

1.366.332
131.048
()248.535

املطلوبات

ر�صيد الإيجارات املدينة كما يف  31دي�سمرب

1.117.627

1.248.845

�أكرث من �سنة ولكن ملا ال يزيد عن خم�س �سنوات
�أكرث من خم�س �سنوات

 -12موجودات �أخرى

يف �أكتوبر  ،2010دفعت �شركة ر�أ�س لفان للت�شغيل ذ.م.م ،.وهي �إحدى ال�شركات التابعة لل�شركة ،مبلغ � 23.815ألف ريال قطري ل�شركة ر�أ�س لفان للخدمات،
طرف ثالث ،لال�ستحواذ على احلقوق واملنافع وااللتزامات ً
وفقا التفاقية اخلدمات الفنية .وخالل عام  ،2011ا�ستلمت �شركة ر�أ�س لفان للت�شغيل ذ.م.م .مبلغ
 5.9مليون ريـال قطري .يتم �إطفاء املبلغ املتبقي وهو  17.9مليون ريـال قطري على مدى فرتة  19عام.
كما وقعت ال�شركة اتفاقية خدمات تعاقدية يف يوم � 21أكتوبر  2006مع حتالف مكون من �شركة جرنال �إلكرتيك العاملية و�شركـة جي �إي لقطـع الغيـار ل�صيانـة
معدات حمـددة (وحـدات مغطـاة) يف حمطات الطاقة واملاء يف راف ب .2/ويف � 24أبريل  ،2013مت توقيع تعديل على االتفاقية املذكورة �أعاله بني الأطراف
ومبوجبه ح�صلت ال�شركة على تخفي�ض يف الر�سوم املتغرية يف مقابل دفعة مقدمة قيمتها  3مليون دوالر �أمريكي .يتم �إطفاء هذا املبلغ على مدى فرتة املنفعة،
�أي حتى انتهاء فرتة اتفاقية اخلدمات التعاقدية.
كانت احلركة على احل�ساب �أعاله كما يلي:
2018
2019
�ألف ريال قطري
�ألف ريال قطري
يف  1يناير
الإطفاء (�إي�ضاح )29

15.864
()1.867

17.843
()1.979

يف  31دي�سمرب

13.997

15.864

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

قطع غيار
يخ�صم :خم�ص�ص الب�ضاعة بطيئة احلركة

328.774
()249.411

384.584
()245.609

مواد كيماوية
مواد ا�ستهالكية

79.363
777
1.359

138.975
1.437
1.527

81.499

141.939

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

245.609
14.416
()10.614

323.835
17.289
()95.515

249.411

245.609

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

417.218
37.565
23.907
24.712

401.297
29.287
41.703
19.565

503.402

491.852

-13املخزون

احلركة يف خم�ص�ص الب�ضاعة بطيئة احلركة كالتايل:
يف  1يناير
م�ضاف �إىل املخ�ص�ص (�إي�ضاح )29
م�شطوب
يف  31دي�سمرب

 -14مدينون جتاريون وذمم مدينة �أخرى
مدينون جتاريون ()1
فوائد م�ستحقة مدينة
مبالغ مدفوعة مقدم ًا و�سلف
ذمم مدينة �أخرى ()2

�إي�ضاحات:
( )1املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة مت الإف�صاح عنها يف الإي�ضاح .36
( )2الذمم التجارية املدينة ال حتمل فوائد وت�سدد يف العموم خالل ً 90 – 30
يوما.

�-15أر�صدة لدى البنوك ونقد

لأغرا�ض �إعداد بيان التدفقات النقدية املوحد ،يتكون النقد وما يف حكمه من البنود التالية:
2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

نقد لدى البنوك  -ح�سابات جارية وعند الطلب
�إيداعات لأجل (�أ)
نقد يف ال�صندوق

149.347
3.289.204
46

166.996
3.950.641
316

�أر�صدة لدى البنوك ونقد
يخ�صم� :إيداعات لأجل ا�ستحقاق �أ�صلي يتجاوز  90يوما (ب)

3.438.597
()2.949.568

4.117.953
()2.687.577

489.029
النقد وما يف حكمه
�إي�ضاحات:
(�أ) الإيداعات لأجل تتم ب�آجال ا�ستحقاق متفاوتة ً
تبعا للمتطلبات النقدية العاجلة للمجموعة ،وحتمل فوائد مبعدالت ال�سوق.
(ب) الإيداعات لأجل التي قامت بها املجموعة لها فرتات ا�ستحقاق �أ�صلية تتجاوز ً 90
يوما وحتمل فوائد باملعدالت ال�سائدة بال�سوق.

1.430.376

 -16ر�أ�س املال

امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل
ً
حقوقا مت�ساوية.
حتمل جميع الأ�سهم

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

1.100.000

1.100.000

جتزئة ال�سهم

يف  6مار�س  ،2019وافقت اجلمعية العمومية غري العادية للمجموعة على خف�ض القيمة اال�سمية لل�سهم العادي من  10ريال قطري �إىل  1ريال قطري بح�سب
تعليمات هيئة قطر للأ�سواق املالية .مت تنفيذ جتزئة ال�سهم بتاريخ  26يونيو  ،2019ونتج عن ذلك زيادة العدد الإجمايل للأ�سهم امل�صرح بها من 110.000.000
�سهما .مت �إدراج الأ�سهم اجلديدة يف بور�صة قطر ً
�إىل ً 1.100.000.000
ر�سميا اعتبارًا من  27يونيو .2019

- 17االحتياطي القانوين

ح�سب متطلبات قانون ال�شركات التجارية القطري رقم  11ل�سنة  ،2015يجب حتويل  ٪10كحد �أدنى من ربح ال�شركة لكل �سنة �إىل ح�ساب االحتياطي القانوين
حتى يعادل ر�صيد االحتياطي  ٪50من ر�أ�س املال املدفوع .هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع �إال يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف القانون �أعاله .قررت ال�شركة
�إيقاف التحويالت ال�سنوية �إىل ح�ساب االحتياطي القانوين حيث �أ�صبح ر�صيد االحتياطي يعادل  ٪50من ر�أ�س املال املدفوع.

- 18االحتياطي العام

ً
وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركـة ،يجوز للجمعية العمومية �أن تخ�ص�ص جزء ًا من �صايف الأرباح لالحتياطي العام .ال يوجد قيود على توزيع هذا االحتياطي،
وح�سب قرار اجلمعية العامة يبقى هذا الر�صيد لأعمال التطوير امل�ستقبلية لل�شركة.

 -19احتياطي التحوط

ي�شتمل احتياطي التحوط على اجلزء الفعال من �صايف التغري الرتاكمي يف القيمة العادلة لعقود مبادالت معدالت الفائدة للتحوط من التدفقات النقدية.
2018
2019
�ألف ريال قطري
�ألف ريال قطري
يف  1يناير
ح�صة (اخل�سائر) الإيرادات ال�شاملة الأخرى من امل�شاريع امل�شرتكة
�صايف التغريات يف القيمة العادلة ملبادالت �أ�سعار الفائدة لل�شركة الأم

يف  31دي�سمرب

 -20احتياطي القيمة العادلة

()1.053.585
()785.424
()52.891

()1.507.588
424.104
29.899

()1.891.900

()1.053.585

ي�شتمل احتياطي القيمة العادلة على �صايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة
الأخرى �إىل حني �إلغاء حتقيق املوجودات.
2018
2019
�ألف ريال قطري
�ألف ريال قطري
يف  1يناير
�صايف �أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات يف �أوراق مالية م�سجلة بالقيمة
العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى

يف  31دي�سمرب

- 21احل�ص�ص غري امل�سيطرة

تعر�ض ن�سبة حقوق امللكية التي حتتفظ بها احل�ص�ص غري امل�سيطرة كالتايل:

�شركة ر�أ�س لفان للطاقة املحدودة �ش.م.ع.ق.
كما يف  1يناير
الربح لل�سنة
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة

491.690
()153.341

123.124
368.566

338.349

491.690

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

257.674
26.753
()48.479

250.218
28.597
()21.141

235.948
كما يف  31دي�سمرب
�إن املعلومات املالية لل�شركة التابعة للمجموعة والتي لديها ح�ص�ص غري م�سيطرة هامة مبينة �أدناه.
متثل املعلومات املالية املخت�صرة �أدناه املبالغ قبل احلذف فيما بني �شركات املجموعة.
2019
�ألف ريال قطري

257.674
2018
�ألف ريال قطري

موجودات غري متداولة
موجودات متداولة

994.145
256.816

1.118.566
238.010

مطلوبات غري متداولة
مطلوبات متداولة

20.072
51.147

68.208

حقوق امللكية

1.179.742

1.288.368

حقوق امللكية العائدة �إىل مالكي ال�شركة
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

943.794
235.948

1.030.694
257.674

�إجمايل حقوق امللكية

1.179.742
2019
�ألف ريال قطري

�إيرادات
الربح لل�سنة
الربح العائد �إىل مالكي ال�شركة
الربح العائد �إىل احل�ص�ص غري امل�سيطرة

509.552
133.767
107.014
26.753

-22القرو�ض وال�سلف التي حتمل فوائد

1.288.368
2018
�ألف ريال قطري
490.403
142.986
114.389
28.597

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

القر�ض ()1
القر�ض ()2
القر�ض ()3
القر�ض ()4
القر�ض ()5
القر�ض ()6
القر�ض ()7
القر�ض ()8
القر�ض ()9
القر�ض ()10
القر�ض ()11

1.073.602
1.093.500
974.966
915.623
822.896
485.474
494.431
323.313
242.212
182.250
-

1.135.348
1.093.500
1.009.008
915.623
854.973
536.756
513.704
334.660
267.797
182.250
24.422

�إجمايل القرو�ض وال�سلف التي حتمل فوائد

6.608.267
()55.122

6.868.041
()58.258

6.553.145

6.809.783

يخ�صم :تكاليف ترتيب التمويل

2.436.525
4.116.620

2.443.820
4.365.963

6.553.145

6.809.783

�إن حمطات الإنتاج (راف �أ )1/و (راف �أ )2/و (راف �أ )3/و (راف ب )2مرهونة مقابل احل�صول على قرو�ض لتمويل امل�شروعات.
(� )1أبرمت ال�شركة اتفاقية ائتمانية مع بنك �إم يو اف جي ليميتد الذي يقوم بدور وكيل ت�سهيالت و�ضامن خارجي لت�سهيالت ائتمانية مببلغ  485.5مليون دوالر �أمريكي ( 1.769مليون
ريـال قطري) ،وذلك لتمويل بناء حمطة (راف ب .)2/حتت�سب الفوائد ب�سعر ليبور م�ضاف ًا �إليه � ٪0.55إىل � ٪1.65سنوي ًا كما هو حمدد يف االتفاقية االئتمانية .ي�ستحق �سداد القر�ض
ب�أق�ساط ن�صف �سنوية على مدى � 23سنة اعتبار ًا من  1دي�سمرب .2008
(� )2أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيل ائتماين م�ؤ�س�سي متجدد مع احتاد من بنوك مع ميزهو بنك ليمتد ،والذي يعمل كطرف وكيل للت�سهيل ،وذلك بهدف متويل �سداد الت�سهيل املتجدد ب�شكل
جزئي مببلغ  300مليون دوالر �أمريكي ( 1.094مليون ريال قطري) .حتت�سب الفائدة على القر�ض ب�سعر الليبور م�ضاف ًا �إليه هام�ش بن�سبة  .٪0.25ي�سدد القر�ض يف �أو قبل تاريخ انتهاء
االتفاقية وهو  8دي�سمرب  .2016مت فيما بعد متديد الت�سهيل االئتماين كل عام و�إ�ضافة تعديالت على االتفاقيات (يف  5دي�سمرب  2016و  6دي�سمرب  2017و  29نوفمرب  .)2018يف 29
دي�سمرب � ،2018أبرمت ال�شركة اتفاقية معدلة مع املقر�ضني لتمديد فرتة القر�ض ملدة �سنة �أخرى بفائدة مبعدل الليبور م�ضافا �إليه ن�سبة  .٪0.45يف  26نوفمرب � ،2019أبرمت ال�شركة
تعديل على االتفاقية مع املقر�ضني لتمديد �أجل القر�ض ل�سنة �إ�ضافية بنف�س �سعر الفائدة.
( )3يف  4يوليو  ،2016دخلت ال�شركة يف ت�سهيل ائتماين مع جمموعة من البنوك لتمويل مرافق حمطة (راف �أ .)3/يبلغ هذا القر�ض لأجل  294مليون دوالر �أمريكي ( 1.072مليون ريال
قطري) ويحمل فائدة ب�سعر ليبور م�ضاف ًا �إليه  .٪1.75ي�سدد القر�ض على �أق�ساط ربع �سنوية على مدى � 270شهرًا تبد�أ من  9يناير .2018
( )4يف  2يوليو  ،2018ح�صلت املجموعة على قر�ض مببلغ  251.2مليون دوالر �أمريكي ( 915.6مليون ريال قطري) لغر�ض متطلبات ر�أ�س املال العامل .يحمل هذا القر�ض فائدة ب�سعر الليبور
م�ضاف ًا �إليه  ٪0.5وي�سدد بالكامل يف  2يوليو  .2019يف  21مايو � ،2019أبرمت ال�شركة تعدي ًال على االتفاقية لتمديد �أجل القر�ض ل�سنة �إ�ضافية بنف�س �سعر الفائدة.
( )5دخلت ال�شركة يف اتفاقية متويل �إ�سالمي مع بنك قطر الإ�سالمي ب�شكل ا�ست�صناع مببلغ  270مليون دوالر �أمريكي ( 984مليون ريال قطري) لبناء حمطة (راف �أ .)2/يتم حتميل الفائدة
ب�سعر الليبور م�ضاف ًا �إليه  %1.75هام�ش .ي�ستحق �سداد القر�ض على �أق�ساط ربع �سنوية على مدى � 20سنة ابتدا ًء من  9يونيو .2016
(� )6أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيالت مع جمموعة من البنوك لتمويل مرافق حمطة (راف �أ .)1/هذا القر�ض البالغ قيمته  288.2مليون دوالر �أمريكي ( 1.050مليون ريال قطري) يحمل
فوائد ب�سعر ليبور  +هام�ش يرتاوح بني � ٪0.60إىل  .٪1.05ي�ستحق �سداد القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية على مدى � 17سنة بد�أت يف  30يونيو  2010وبن�سبة �سداد حمددة م�سبق ًا حتت�سب
مقابل املبلغ الأ�صلي القائم املتبقي يف نهاية الفرتة الذي يتوفر فيها.
(� )7أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيالت مع بنك قطر الوطني لتمويل بناء حمطة (راف �أ .)2/هذا القر�ض لأجل مببلغ  180مليون دوالر �أمريكي ( 656مليون ريال قطري) يحمل فوائد ب�سعر
ليبور +هام�ش بن�سبة � ٪1.75سنوي ًا .ي�ستحق �سداد القر�ض على �أق�ساط ربع �سنوية تبد�أ يف  9يونيو .2016
( )8يف  4يوليو � ،2016أبرمت ال�شركة ت�سهيل �إ�سالمي يف �صيغة ا�ست�صناع لتمويل مرافق حمطة راف �أ 3/مببلغ  96مليون دوالر �أمريكي ( 350مليون ريال قطري) .ي�ستحق �سداد القر�ض
على �أق�ساط ربع �سنوية خالل � 270شهر تبد�أ من  9يناير .2018
(� )9أبرمت ال�شركة اتفاقية متويل �إ�سالمي يف �صيغة ا�ست�صناع مببلغ  144.1مليون دوالر �أمريكي ( 525مليون ريال قطري) لإن�شاء ثالث وحدات لتحلية املياه على عدة مراحل ،وت�شكل
الوحدات جزء ًا من حمطة حتلية تعمل بكامل طاقتها يف (راف �أ .)1/ي�ستحق �سداد القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية تبد�أ اعتبار ًا من  30يونيو .2010
( )10يف  15فرباير  ،2017دخلت ال�شركة يف اتفاقية ت�سهيل ائتماين مع بنك دي بي �إ�س ليمتد دبي .يحمل هذا القر�ض لأجل البالغ  50مليون دوالر �أمريكي ( 182مليون ريال قطر)
فوائد ب�سعر ليبور زائد ًا  .٪0.5يف  15فرباير  ،2018قامت ال�شركة بتمديد االتفاقية ملدة �سنة واحدة مع فائدة ب�سعر الليبور م�ضاف ًا �إليه  .٪0.6ويف  21مايو  ،2019قامت ال�شركة بتمديد
االتفاقية لعام �آخر بنف�س �سعر الفائدة.
( )11ميثل هذا املبلغ قر�ض ل�شركة تابعة ،وهي �شركة ر�أ�س لفان للطاقة املحدودة �ش.م.ع.ق ،.حيث ميثل اتفاقية ائتمانية مع جمموعة من البنوك متت بتاريخ  20نوفمرب  2001للح�صول
على قر�ض طويل الأجل مببلغ  545مليون دوالر �أمريكي ( 1.987مليون ريال قطري) وقر�ض عند الطلب مببلغ  27.25مليون دوالر �أمريكي ( 99مليون ريال قطري) .يحمل القر�ض فائدة
بالأ�سعار التجارية وي�ستحق ال�سداد وفق ًا للجدول املحدد لل�سداد ابتداء من نوفمرب  2004وي�ستحق �آخر ق�سط يف مايو  .2019هذا القر�ض لأجل م�ضمون برهن على مرافق امل�صنع التي قامت
�شركة ر�أ�س لفان للطاقة (�ش.م.ق) ببنائها على �أر�ض م�ست�أجرة من قطر للبرتول.

131.219
1.117.626

مت �إجراء املزيد من التحليل على اجلزء غري املتداول كما يلي:

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

-  23القيمة العادلة للم�شتقات

تعر�ض القيمة العادلة ملبادالت �أ�سعار الفائدة للتحوط يف بيان املركز املايل املوحد كالتايل:

املوجودات

اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول

 -24مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يف  1يناير
املخ�ص�ص املكون خالل ال�سنة
املكاف�أة املدفوعة خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

-25دائنون جتاريون وذمم دائنة �أخرى
دائنون جتاريون ()1
م�صاريف م�ستحقة الدفع ()1
توزيعات �أرباح م�ستحقة للم�ساهمني
خم�ص�ص للم�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية
خم�ص�ص لتكاليف املوظفني
ذمم دائنة �أخرى

�إي�ضاح:
املبالغ امل�ستحقة للأطراف ذات العالقة مت الإف�صاح عنها يف الإي�ضاح .36

�-26إيرادات من املياه والكهرباء
مبيعات املياه
مبيعات الكهرباء
العمليات وال�صيانة
املياه
الكهرباء

�إجمايل الإيرادات من العقود مع العمالء
�إيرادات الإيجار الت�شغيلي – ر�سوم ال�سعة
املياه
الكهرباء

تكلفة الغاز امل�ستهلك
ا�ستهالك العقارات والآالت واملعدات (�إي�ضاح )6
تكاليف املوظفني
قطع غيار وكيماويات ومواد م�ستهلكة
�أخرى

�-28إيرادات �أخرى
�إيرادات فوائد
�إيراد توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة
من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى (�إي�ضاح )10
�إيرادات متنوعة
ربح من ا�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات

-29امل�صروفات العمومية والإدارية
تكاليف املوظفني
خم�ص�ص للب�ضاعة بطيئة احلركة (�إي�ضاح )13
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة (�إي�ضاح )36
الت�أمني
�إطفاء املوجودات غري امللمو�سة (�إي�ضاح )8
م�صروفات الإيجار
تربعات
ا�ستهالك موجودات حق اال�ستخدام (�إي�ضاحات )7
�إ�صالحات و�صيانة
�إطفاء املوجودات غري املتداولة (�إي�ضاح )12
�إ�ستهالك العقارات والآالت واملعدات (�إي�ضاح )6
هاتف وبريد
م�صروفات الإعالنات والعالقات العامة
�أتعاب مهنية
م�صروفات التوظيف والتدريب
ا�شرتاكات وتراخي�ص
م�صروفات مكتبية
م�صروفات متنوعة

-30تكاليف التمويل
فوائد على قرو�ض بنكية
ر�سوم بنكية
فوائد على مطلوبات �إيجار (�إي�ضاح )7

 -31ربحية ال�سهم
العائد الأ�سا�سي على ال�سهم

36.671

20.628

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

68.962
25.229
()7.461

73.985
5.361
()10.384

86.730

68.962

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

101.558
172.038
47.386
31.474
30.260
175.764

83.312
129.825
40.824
34.978
24.795
258.407

558.480

572.141

2018
�ألف ريال قطري

353.916
665.642

377.956
703.601

53.746
20.868

45.968
18.244

1.094.172

1.145.769

�أدوات مالية ب�أ�سعار فائدة متغرية:
قرو�ض و�سلف حتمل فوائد
ت�أثري عقود مبادلة �أ�سعار الفائدة

()6.553.145
1.251.023

()6.809.793
1.299.107

()5.302.122

()5.510.686

حتليل ح�سا�سية القيمة العادلة للأدوات ذات املعدل الثابت

ال حتا�سب املجموعة عن �أي موجودات مالية �أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة ،كما ال تقوم املجموعة بتخ�صي�ص م�شتقات (عقود مبادلة �أ�سعار الفائدة) ك�أدوات حتوط
حتت منوذج حتوط القيمة العادلة املحا�سبي .لذا ف�إن التغري يف �أ�سعار الفائدة يف تاريخ التقرير ال ي�ؤثر على الربح �أو اخل�سارة.
يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية بيان الدخل املوحد �إىل التغريات املمكنة على نحو معقول يف �أ�سعار الفائدة بـ  25نقطة �أ�سا�س مع بقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة .ح�سا�سية بيان الدخل املوحد
هي �أثر التغيريات املفرت�ضة يف �أ�سعار الفائدة ملدة �سنة واحدة ا�ستنادا �إىل موجودات مالية ومطلوبات مالية حتمل �أ�سعار فائدة متغرية حمتفظ بها يف تاريخ التقرير ،مبا يف ذلك ت�أثري الأدوات
املالية امل�شتقة التحوطية.

التغري يف نقاط
الأ�سا�س

الت�أثري على الربح
�ألف ريال قطري

الت�أثري على حقوق امللكية
�ألف ريال قطري

�أدوات ب�أ�سعار فائدة متغرية
قرو�ض و�سلف حتمل فوائد

25 +
25 -

()16.383
16.383

()16.383
16.383

عقود مبادلة �أ�سعار الفائدة

25 +
25 -

3.128
()3.128

3.128
()3.128

2019

2018
�أدوات ب�أ�سعار فائدة متغرية
قرو�ض و�سلف حتمل فوائد

25 +
25 -

()17.024
17.024

()17.024
17.024

عقود مبادلة �أ�سعار الفائدة
خماطر �أ�سعار الأ�سهم

25 +
25 -

3.247
()3.247

3.247
()3.247

�إن جميع ا�ستثمارات الأ�سهم للمجموعة مدرجة يف بور�صة قطر.
يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية التغريات الرتاكمية يف القيمة العادلة جتاه التغريات املعقولة املحتملة يف �أ�سعار الأ�سهم ،مع بقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة .يتوقع �أن يكون ت�أثري حاالت النق�ص
يف �أ�سعار الأ�سهم م�ساوي ًا ومعاك�س ًا لت�أثري الزيادات املبينة.

830.324
341.425
2.265.921

٪10

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

872.462
274.854
156.198
91.301
137.886

736.673
277.825
157.146
82.299
144.011

1.532.701

1.397.954

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

128.212
64.063
5.778
-

112.386
38.049
22.920
58.994

198.053

232.349

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

97.718
14.416
11.750
9.846
5.970
3.600
2.257
2.257
2.153
1.867
1.766
1.830
1.096
2.287
961
784
318
14.274

103.140
17.289
11.750
11.390
5.970
3.600
2.485
4.028
1.979
1.700
1.075
979
1.614
4.805
775
1.279
12.199

�أ�سهم مدرجة
خماطر العمالت

الت�أثري على حقوق امللكية
2019
�ألف ريال قطري
195.521

الت�أثري على حقوق امللكية
2018
�ألف ريال قطري
155.855

تتمثل خماطر العمالت يف تقلب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن ودائع املجموعة هي بالريال القطري والدوالر الأمريكي ،وحيث �أن �سعر �صرف الريـال
القطري مرتبط بالدوالر الأمريكي ،ال متثل الأر�صدة بالدوالر الأمريكي خماطر عمالت �أجنبية هامة .تعتقد الإدارة �أن تعر�ض املجموعة ملخاطر العمالت يف �أدنى حدودها.

خماطر االئتمان

�إن خماطر االئتمان هي خماطر عجز �أحد الأطراف يف �أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته وت�سببه يف تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية.
يتم تقييم اجلودة االئتمانية للعمالء بنا ًء على ت�صنيف ائتماين وا�سع ،ويتم حتديد احلدود االئتمانية للعمالء ب�شكل فردي وف ًقا لهذا التقييم .تتم مراقبة املبالغ امل�ستحقة من العمالء ب�صورة دورية.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان على الأر�صدة لدى البنوك ،واملبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة ،والذمم املدينة كالتايل:

�أر�صدة لدى البنوك
�إيجارات متويلية مدينة
مدينون جتاريون
قر�ض مدين من م�شروع م�شرتك
فوائد م�ستحقة مدينة
ذمم مدينة �أخرى

2019
ريال قطري

2018
ريال قطري

3.438.551
1.117.627
417.218
143.687
37.565
24.712
5.179.360

4.117.637
1.248.845
401.297
29.287
19.565
5.816.631

ت�سعى املجموعة للحد من خماطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك من خالل التعامل مع البنوك ذات ال�سمعة الطيبة .فيما يتعلق مبخاطر االئتمان النا�شئة عن املوجودات املالية الأخرى للمجموعة،
مبا يف ذلك الأر�صدة لدى البنوك ،ف�إن تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان ين�ش�أ عن تخلف الطرف املقابل عن ال�سداد بحيث يكون احلد الأق�صى للتعر�ض م�ساويًا للقيمة الدفرتية لتلك الأدوات.
يقت�صر التعر�ض الإجمايل ملخاطر االئتمان بالن�سبة للمدينني التجاريني كما يف تاريخ التقرير على �سوق دولة قطر .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتكون الذمم املدينة ب�شكل �أ�سا�سي من مبالغ م�ستحقة من
م�ؤ�س�سة كهرماء ،وهي املوزع احل�صري للكهرباء يف دولة قطر .وحيث �أن م�ؤ�س�سة كهرماء ملتزمة تعاقديًا بالوفاء بالتزامها ،ف�إن الإدارة تعتقد �أن خماطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم املدينة حمدودة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تعر�ض هذه الذمم املدينة بعد مراجعة قابلية ا�سرتدادها.
يتم �إجراء حتليل انخفا�ض القيمة يف تاريخ كل تقرير للمركز املايل با�ستخدام م�صفوفة املخ�ص�صات لقيا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة .ي�ستند حتديد ن�سبة املخ�ص�ص �إىل عدد �أيام التخلف عن
ال�سداد ملجموعة من العمالء يف قطاعات خمتلفة لها �أمناط خ�سارة متماثلة .تعك�س هذه املعاجلة املحا�سبية النتائج املرجحة باالحتماالت ،والقيمة الزمنية للنقد ،واملعلومات املعقولة واملدعومة
املتوفرة يف تاريخ �إعداد التقرير فيما يتعلق بالأحداث ال�سابقة والظروف احلالية والتوقعات اخلا�صة بالظروف االقت�صادية امل�ستقبلية.
وب�شكل عام ،يتم �شطب الذمم التجارية املدينة يف حال ت�أخر �سدادها لأكرث من �سنة واحدة وتعذر �إنفاذ ال�سداد� .إن احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان يف تاريخ التقرير هو القيمة الدفرتية
لكل فئة من فئات املوجودات املالية .ال حتتفظ املجموعة ب�أي �ضمانات.
فيما يلي املعلومات املتعلقة بالتعر�ض ملخاطر االئتمان على الذمم التجارة املدينة للمجموعة با�ستخدام م�صفوفة املخ�ص�صات:

 31دي�سمرب 2019

متداولة
�ألف ريال قطري

�إجمايل القيمة الدفرتية 416.928
متداولة
�ألف ريال قطري

 31دي�سمرب 2018

عدد �أيام الت�أخر يف ال�سداد
�أكرث من  91يوم ًا
 90-61يوم ًا
 60-30يوم ًا
�ألف ريال قطري �ألف ريال قطري �ألف ريال قطري

290
عدد �أيام الت�أخر يف ال�سداد
�أكرث من  91يوم ًا
 90-61يوم ًا
 60-30يوم ًا
�ألف ريال قطري �ألف ريال قطري �ألف ريال قطري

الإجمايل
�ألف ريال قطري
417.218
الإجمايل
�ألف ريال قطري

401.297
5.999
4
234
�إجمايل القيمة الدفرتية 395.060
تتم �إدارة خماطر االئتمان املتعلقة بالأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية من قبل �إدارة اخلزينة وف ًقا ل�سيا�سة املجموعة .يتم ا�ستثمار الفوائ�ض النقدية فقط مع �أطراف

معتمدة ويف حدود ائتمانية معينة لكل طرف .تتم مراجعة احلدود االئتمانية للأطراف املقابلة من قبل جمل�س �إدارة املجموعة على �أ�سا�س �سنوي ،وقد يتم حتديثها على مدار ال�سنة واملوافقة
عليها من قبل اللجنة املالية للمجموعة .يتم و�ضع احلدود للأطراف املقابلة لغر�ض تقليل تركيز املخاطر وبالتايل احلد من اخل�سائر املالية من يف حال عجز الطرف املقابل عن �سداد املدفوعات.

خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم متكن املجموعة من الوفاء بالتزاماتها املالية عند حلول موعد ا�ستحقاقها .يتمثل منهج املجموعة يف �إدارة ال�سيولة يف الت�أكد قدر الإمكان من �أنها متلك �سيولة كافية
للوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها ،يف ظل الظروف العادية وال�ضاغطة ،دون تكبد خ�سائر غري مقبولة �أو الإ�ضرار ب�سمعة املجموعة.
تبقى امل�س�ؤولية الكاملة عن �إدارة خماطر ال�سيولة على عاتق جمل�س الإدارة ،حيث قام املجل�س ب�إن�شاء �إطار عمل منا�سب لإدارة ال�سيولة لغر�ض تلبية احتياجات املجموعة على املدى الق�صري
واملتو�سط والطويل .تقوم املجموعة ب�إدارة خماطر ال�سيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات منا�سبة و�ضمان توفر الت�سهيالت البنكية واحل�صول على ت�سهيالت اقرتا�ض وذلك باملراقبة امل�ستمرة
للتدفقات النقدية الفعلية ومطابقة �أو�ضاع اال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات املالية.
فيما يلي بيان اال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية:

175.150

186.057

 31دي�سمرب 2019

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

القيمة الدفرتية
�ألف ريال قطري

�أقل من �سنة واحدة
�ألف ريال قطري

�سنة واحدة – �سنتني �أكرث من �سنتني
�ألف ريال قطري
�ألف ريال قطري

234.137
9.075
1.356

217.561
9.274
-

دائنون جتاريون
م�صاريف م�ستحقة
مطلوبات مالية �أخرى
قرو�ض و�سلف حتمل فوائد
�أدوات مالية م�شتقة

244.568

226.835

101.558
172.038
284.884
6.553.145
36.671
7.148.296
القيمة الدفرتية
�ألف ريال قطري

101.558
172.038
284.884
2.436.525
9.635
3.004.640
�أقل من �سنة واحدة
�ألف ريال قطري

3.855.255
261.365
17.205
9.831
3.872.460
271.196
�سنة واحدة – �سنتني �أكرث من �سنتني
�ألف ريال قطري
�ألف ريال قطري

دائنون جتاريون
م�صاريف م�ستحقة
مطلوبات مالية �أخرى
قرو�ض و�سلف حتمل فوائد
�أدوات مالية م�شتقة

83.312
129.825
359.004
6.809.783
20.628
7.402.552

83.312
129.825
359.004
2.443.820
4.640
3.020.601

1.413.913
1.100.000

1.536.587
1.100.000
1.40

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

46.181

50.449

550.448
100.160

450.299
99.545

650.608

549.844

1.251.023

1.299.107

متثل الأطراف ذات العالقة ال�شركات الزميلة وكبار وامل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املوظفني بالإدارة وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تقوم هذه الأطراف ب�إدارتها �أو
الت�أثري فيها ب�صورة هامة .يتم اعتماد �أ�سعار و�شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة.
كانت املعامالت مع الأطراف ذات العالقة امل�ضمنة يف بيان الربح �أو اخل�سارة كالتايل:

قطر للبرتول

3.289.204

3.950.641

825.514
499.160

(ج) التزامات �أخرى:

بنك قطر الوطني

�أدوات مالية ب�أ�سعار فائدة ثابتة:
موجودات مالية

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

2.470.443

-34املعلومات القطاعية

قطر للبرتول

خماطر ال�سوق هي خماطر التغريات يف �أ�سعار ال�سوق مثل �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ،و�أ�سعار الفائدة ،و�أ�سعار الأ�سهم والتي ت�ؤثر على �إيرادات املجموعة �أو قيمة ما حتتفظ به

التغري يف �سعر ال�سهم

تعمل املجموعة �أ�سا�س ًا يف ت�شغيل حمطات متكاملة لتوليد الكهرباء وحتلية املياه يف دولة قطر .تعتمد عملية التحلية كلي ًا على توليد الكهرباء ،وتتداخل عمليات توليد
الكهرباء و�إنتاج املياه املحالة وتتعر�ض ملخاطر وعائدات مت�شابهة ويتم مراقبتها �إجما ًال كقطاع واحد .بالتايل تعترب املجموعة متلك قطاع ًا جتاري ًا وجغرافي ًا واحد ًا.

كهرماء

�إدارة املخاطر املالية
تتكون املطلوبات املالية الرئي�سية للمجموعة ،بخالف امل�شتقات ،من قرو�ض و�سلف ودائنون جتاريون وذمم دائنة و�أخرى .ويتمثل الغر�ض الأ�سا�سي من هذه املطلوبات املالية يف متويل عمليات
املجموعة .تت�ضمن املوجودات املالية للمجموعة مدينون جتاريون وذمم مدينة �أخرى و�أر�صدة لدى البنوك ،وتن�ش�أ هذه املوجودات مبا�شرة من عمليات املجموعة .حتتفظ املجموعة �أي�ض ًا با�ستثمارات
يف �أ�سهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى وتدخل يف معامالت امل�شتقات لأغرا�ض التحوط.
تتمثل م�س�ؤولية جمل�س �إدارة املجموعة يف و�ضع ومراقبة �إطار �إدارة املخاطر باملجموعة.
يتم و�ضع �سيا�سات �إدارة املخاطر باملجموعة لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجهها وو�ضع حدود و�ضوابط منا�سبة للمخاطر ومراقبتها وااللتزام باحلدود املو�ضوعة للمخاطر .تتم مراجعة �سيا�سات
و�أنظمة �إدارة املخاطر ب�صورة دورية لتعك�س التغريات يف ظروف ال�سوق و�أن�شطة املجموعة .تهدف املجموعة من خالل معايري و�إجراءات التدريب والإدارة �إىل املحافظة على بيئة رقابية من�ضبطة
وبناءة يعلم فيها جميع املوظفني �أدوارهم وم�س�ؤولياتهم.
ت�شرف جلنة التدقيق باملجموعة على كيفية قيام الإدارة مبراقبة االلتزام ب�سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر باملجموعة ومراجعة كفاية �إطار �إدارة املخاطر فيما يتعلق باملخاطر التي تواجهها
املجموعة .ي�ساعد التدقيق الداخلي جلنة التدقيق باملجموعة على القيام بدورها الرقابي .يقوم التدقيق الداخلي ب�إجراء عمليات مراجعة دورية ولأغرا�ض حمددة ل�ضوابط و�إجراءات �إدارة
املخاطر ،ويتم رفع نتائجها �إىل جلنة التدقيق.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر ال�سوق ،وخماطر االئتمان ،وخماطر ال�سيولة .وفيما يلي ملخ�ص لل�سيا�سات اخلا�صة ب�إدارة كل من تلك املخاطر.

9.635
27.036

-33امل�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية

م�ساهم

16.379

16.254

4.640
15.988

وفق ًا للقانون رقم ( )13ل�سنة  ،2008احت�سبت ال�شركة خالل ال�سنة جزء ًا من الأرباح املدورة مببلغ  26.2مليون ريال قطري ( 28.6 :2018مليون ريال قطري) كم�ساهمة
يف �صندوق الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية القطري.

طبيعة العالقة

-37املخاطر املالية و�إدارة ر�أ�س املال

4.629
11.750

4.504
11.750

8.545

-32توزيعات الأرباح

-36اف�صاحات الأطراف ذات العالقة

مكاف�آت موظفي الإدارة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

45.393

خالل ال�سنة� ،أعلنت ال�شركة وقامت بتوزيع �أرباح نقدية بواقع  7.75ريال قطري لل�سهم ب�إجمايل مبلغ  852.5مليون ريال قطري ( 7.75 :2018ريال قطري لل�سهم
ب�إجمايل مبلغ  852.5مليون ريال قطري).
�سيتم تقدمي توزيعات الأرباح النهائية املقرتحة مببلغ  852.5مليون ريال قطري لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2019العتمادها ب�صفة ر�سمية خالل اجتم ــاع اجلمعيـة
العموميـة ال�سنويــة ومل يتم ت�سجيلها كمطلوب كمـا يف  31دي�سمرب .2019

�أدوات مالية م�شتقة:
مبادلة �أ�سعار فائدة (مبلغ رمزي)

كانت مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار موظفي الإدارة العليا خالل الفرتة كالتايل:

من �أدوات مالية .يتمثل الهدف من �إدارة خماطر ال�سوق يف �إدارة وتنظيم التعر�ض ملخاطر ال�سوق يف �إطار معايري مقبولة مع املحافظة على �أف�ضل عائدات.
ت�ستخدم املجموعة امل�شتقات للتحوط من خماطر �أ�سعار الفائدة .تتم جميع هذه املعامالت مبوجب التوجيهات املو�ضوعة من قبل جلنة �إدارة املخاطر .وعموما ت�سعى املجموعة لتطبيق حما�سبة
التحوط لإدارة التقلبات يف الربح �أو اخل�سارة.
خماطر �أ�سعار الفائدة
تتعر�ض املجموعة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على الودائع والقرو�ض البنكية .يتم ت�سجيل الودائع البنكية ب�أ�سعار فائدة ثابتة مما يعر�ض املجموعة ملخاطر القيمة العادلة لأ�سعار الفائدة� ،إال �أن
الإدارة تعتقد ب�أن هذا النوع من اخلطر غري جوهري .ت�صدر القرو�ض ب�أ�سعار فائدة متغرية مما ي�ؤدي �إىل تعر�ض املجموعة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على التدفقات النقدية .قامت املجموعة بتقلي�ص
خماطر �أ�سعار الفائدة با�ستخدام عقود تبادل �أ�سعار الفائدة.
يف تاريخ التقرير ،كان موقف �أ�سعار الفائدة املحملة على الأدوات املالية التي حتمل فوائد للمجموعة كالتايل:

العائد املخفف على ال�سهم

�ضمانات م�ؤ�س�سية م�صدرة بالنيابة عن امل�شاريع امل�شرتكة
خطابات اعتماد

مكاف�أة كبار امل�س�ؤولني بالإدارة

441.683

132.315

420.771

2.060
6.485

حيث �أن ال�شركة الأم لي�س لديها �أ�سهم خمففة حمتملة ،ف�إن العائد املخفف على ال�سهم ي�ساوي العائد الأ�سا�سي على ال�سهم.

(�أ) التزامات ر�أ�سمالية
(ب) مطلوبات حمتملة:

م�شروع م�شرتك

468

-

-

97.912

8.157
37.236

1.29
العائد الأ�سا�سي واملخفف لل�سهم (يعر�ض بالريال القطري لل�سهم)
مت تعديل ربحية ال�سهم لفرتة املقارنة لتعكــ�س الزيادة يف املتو�ســط املرجـح لعـدد الأ�سهـم نتيجـة لتجزئـة ال�سهـم (�إي�ضاح .)16

-35االلتزامات واملطلوبات املحتملة

م�شروع م�شرتك

845

-

-

-

خماطر ال�سوق

يحت�سب الربح الأ�سا�سي العائد على ال�سهم بتق�سيم �صايف الربح العائد ملالكي املجموعة لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.
2018
2019
�ألف ريال قطري
�ألف ريال قطري
ربح ال�سنة العائد �إىل مالكي ال�شركة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة (عدد الأ�سهم بالآالف)

م�شروع م�شرتك
م�شروع م�شرتك
م�ساهم
م�شروع م�شرتك

2.170
2.123
2.075
1.166

126.826
-

2.004
15.436
990
1.134

97.742
-

2019
�ألف ريال قطري

تدرج الإيرادات من بيع املياه والكهرباء يف حينه.
تدرج �إيرادات العمليات وال�صيانة على مدار الفرتة الزمنية عند قبول العميل للخدمات املقدمة با�ستخدام طريقة املنتجات املباعة .قامت املجموعة بتطبيق الطريقة
العملية التي ت�سمح للمجموعة بتحقيق االيرادات باملبلغ الذي يحق للم�ؤ�س�سة �إ�صدار فاتورة بقيمته ويتوافق مبا�شرة مع قيمة اخلدمة املنجزة للعميل حتى تاريخه .ال
توجد التزامات ب�أعمال غري م�ستوفاة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2019
تن�ش�أ الإيرادات الإجمالية داخل دولة قطر.

-27تكاليف املبيعات

كهرماء (�إي�ضاح )14
�سراج للطاقة �ش.م.ق.م.
�شركة را�س قرطا�س للطاقة
�ش.م.ق.
�أم احلول للطاقة �ش.م.ع.ق.
قطر للبرتول
قطر للطاقة �ش.م.ع.ق.
�شركة نربا�س للطاقة
�ش.م.ع.ق.
�شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة
�ش.م.ع.ق.

م�ساهم
م�شروع م�شرتك

413.950
18.886

5.489
-

401.207

170

2018
�ألف ريال قطري

2019
�ألف ريال قطري

�إيرادات من العقود مع العمالء

طبيعة العالقة

2019
�ألف ريال قطري
مدينون
دائنون جتاريون
جتاريون
وم�صاريف
وذمم مدينة
م�ستحقة
�أخرى

2018
�ألف ريال قطري
دائنون
مدينون
جتاريون
جتاريون وذمم
وم�صاريف
مدينة �أخرى
م�ستحقة

طبيعة املعاملة

2019
�ألف
ريال قطري

2018
�ألف
ريال قطري

�إيرادات الكهرباء
بيع املياه املحالة
�إيرادات الإيجار من الأر�ض

1.028.642
1.225.342
122.970

1.221.008
1.237.383
131.048

2.376.954

2.589.439

م�ساهم

بيع املياه املحالة

11.937

12.052

م�ساهم

تكلفة الغاز امل�ستخدم

872.462

736.672

�إيرادات فوائد

18.291

15.381

 31دي�سمرب 2018

�إدارة ر�أ�س املال

4.122.253
11.075
4.133.328

243.710
4.913
248.623

يتمثل الهدف الأ�سا�سي من �إدارة ر�أ�س املال املجموعة يف املحافظة على قاعدة ر�أ�سمالية ون�سب ر�أ�سمالية قوية لكي تدعم املجموعة �أعمالها وت�ستمر يف تطوير �أعمالها يف امل�ستقبل .تقوم املجموعة
ب�إدارة هيكل ر�أ�سمالها و�إدخال تعديالت عليه يف �ضوء التغريات يف الأحوال االقت�صادية .يقوم جمل�س الإدارة مبراقبة العائد على ر�أ�س املال .مل تقم املجموعة بتعديل �أي من الأهداف �أو ال�سيا�سات
�أو الإجراءات خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2019
تراقب املجموعة ر�أ�سمالها با�ستخدام ن�سبة املديونية ،ويحت�سب بق�سمة �صايف الدين على �إجمايل حقوق امللكية و�صايف املديونية� .إن �سيا�سة املجموعة تتمثل يف املحافظة على ن�سبة مديونية ما
بني  ٪40و ،٪80ولكن املجموعة متكنت من جعلها يف م�ستويات �أقل كما هو مو�ضح �أدناه .يحت�سب الدين على �أنه �إجمايل القرو�ض (مت�ضمنة القرو�ض املتداولة وغري املتداولة كما هو معرو�ض يف
بيان املركز املايل) ناق�ص ًا النقد وما يف حكمه.
وميثل �إجمايل حقوق امللكية احل�ص�ص املن�سوبة حلاملي �أ�سهم املجموعة.

2019
�ألف ريال قطري

2018
�ألف ريال قطري

�إجمايل القرو�ض
يخ�صم :النقد والأر�صدة لدى البنوك

6.553.145
()3.438.597

6.809.783
()4.117.953

�صايف املديونية
�إجمايل حقوق ملكية امل�ساهمني بال�شركة
�إجمايل حقوق امللكية و�صايف الدين
ن�سبة املديونية

3.114.548
9.999.124
13.113.672
٪24

2.691.830
10.455.580
13.147.410
٪20

    38القيم العادلة للأدوات املالية

اجلدول �أدناه يعر�ض القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية وم�ستويات على تدرج القيمة العادلة للأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة.
كما يف  31دي�سمرب  ،2019حتتفظ املجموعة بالفئات التالية من الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة:

يف  31دي�سمرب 2019
املوجودات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة:

امل�ستوى 1
�ألف ريال قطري

امل�ستوى 2
�ألف ريال قطري

الإجمايل
امل�ستوى 3
�ألف ريال قطري �ألف ريال قطري

ا�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من 1.955.212
خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
القيمة العادلة املوجبة ملبادالت �أ�سعار الفائدة

-

-

1.955.212

8.545

-

8.545

1.955.212

8.545

-

1.963.757

-

36.671
36.671

-

36.671
36.671

املطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة:
�أدوات م�شتقة:
القيمة العادلة ال�سالبة ملبادالت �أ�سعار الفائدة

    38القيم العادلة للأدوات املالية

كما يف  31دي�سمرب  ،2018حتتفظ املجموعة بالفئات التالية من الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة:

يف  31دي�سمرب 2018
املوجودات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة:

امل�ستوى 1
�ألف ريال قطري

امل�ستوى 2
�ألف ريال قطري

امل�ستوى 3
�ألف ريال قطري

الإجمايل
�ألف ريال قطري

ا�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 1.558.553
الإيرادات ال�شاملة الأخرى
القيمة العادلة املوجبة ملبادالت �أ�سعار الفائدة

-

-

1.558.553

45.393

-

45.393

1.558.553

45.393

-

1.603.946

-

20.628
20.628

-

20.628
20.628

املطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة:
�أدوات م�شتقة:
القيمة العادلة ال�سالبة ملبادالت �أ�سعار الفائدة

خالل العامني املنتهية يف  31دي�سمرب  2019و  31دي�سمرب  ،2018مل تكن هناك حتويالت بني امل�ستوى  1وامل�ستوى  3من تدرج القيمة العادلة.
امل�ستوى 1

 :الأ�سعار ال�سوقية املتداولة (غري املعدلة) يف �أ�سواق ن�شطة ملوجودات �أو مطلوبات مماثلة.

امل�ستوى 2

 :تقنيات �أخرى والتي تكون فيها جميع املدخالت التي لها ت�أثري هام على القيمة العادلة امل�سجلة للموجودات واملطلوبات،
وا�ضحة ب�صورة مبا�شرة (�أي مثل الأ�سعار) �أو غري مبا�شرة (�أي م�ستمدة من الأ�سعار) على جميع بياناتها.

امل�ستوى 3

 :التقنيات التي ت�ستخدم بيانات لها ت�أثري هام على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ال تعتمد على بيانات �سوقية وا�ضحة
(مدخالت غري وا�ضحة).

