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بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ساهم قطاع الكهرباء والماء في دعم االقتصاد القطري من خالل
التنسيق والتعاون المستمر بين شركة الكهرباء والماء القطرية
والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لتلبية احتياجات الدولة من
الكهرباء والماء بشكل منتظم ومستمر .كما حرصت الشركة على تنفيذ
جميع المشاريع الالزمة وفق أفضل المواصفات لمواكبة هذه
االحتياجات مع التركيز على رفع كفاءة األداء لمحطاتها القائمة بما
يتناسب مع المعايير البيئية المحلية والعالمية.

سعادة المهندس /سعد بن شريده الكعبي
وزير الدولة لشؤون الطاقة
رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية

وقد أنجزت الشركة عدة مشاريع خالل العام  ،2019من أهمها مشروع
ً
حاليا بكامل طاقته .كما حصلت الشركة
"أم الحول للطاقة" الذى يعمل
على الموافقة الالزمة لتنفيذ توسعة المشروع الذي ُيتوقع االنتهاء
منه مع بداية شهر ابريل  .2021وكذلك ،تم التوقيع على اتفاقية إنشاء
أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المنطقة من حيث الحجم والسعة
كمرحلة متكاملة في منطقة الخرسعة ،حيث سيتم االنتهاء من مرحلته
االولى في إبريل .2021
وستقوم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بشراء
الطاقة الكهربائية المنتجة من شركة "سراج ،"1كمنتج مستقل للطاقة.
ً
ً
هاما لجهود دولة قطر في تنويع مصادر
تجسيدا
ويأتي هذا المشروع
ً
عنصرا مهما
الطاقة وفي تعزيز كفاءة الطاقة المتجددة التي نعتبرها
لمستقبل مستدام لألجيال القادمة ،بما يتماشى مع رؤية قطر
الوطنية  ،2030التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ،أمير البالد المفدى "حفظه الله".
وبهدف تنويع مصادر الدخل عن طريق االستثمارات الخارجية تسعى
الشركة من خالل "شركة نبراس للطاقة" إلى زيادة استثماراتها في
األسواق العالمية باالستحواذ على نسب متميزة في عدد من مشاريع
ً
استثمارا في  7دول حول
الطاقة خارج الدولة وصل عددها إلى 14
العالم.
أما بالنسبة لتطوير العنصر البشري ،تعمل الشركة على تعزيز الجهود
لتطوير الكوادر الوطنية ،ولزيادة نسبة القطريين في الشركة والشركات
التابعـــة لها ،وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات العمل.
لقد حققت الشركة خالل العام  2019نسبة أرباح أقل من السنوات
السابقة ،وذلك بسبب إيقاف تشغيل المحطات القديمة واالستثمار
في بناء محطات جيدة بديلة.
ً
أرباحا
أما بالنسبة لألداء المالي ،فقد حققت الشركة خالل العام 2019
ً
مليارا و 414مليون ريال قطري ،وهو ما يشكل انخفاضا
صافية بلغت
بنسبة  %8عن أرباح العام  ،2018وبعائد على السهم يبلغ  1,29ريال
قطري.
وأود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى فريق اإلدارة التنفيذية ،وإلى
جميع الموظفين لما بذلوه من جهود مخلصة خالل العام الماضي،
وإنني على ثقة بأن الشركة ستستمر على طريق النمو والتطور من
خالل المزيد من النجاحات واإلنجازات في ظل القيادة الحكيمة
والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني ،أمير البالد المفدى "حفظه الله".
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أهداف
الشركة
رؤيتنا

رؤية شركة الكهرباء والماء القطرية هي أن تكون رائدة شركات توليد
الكهرباء وتحلية المياه في الشرق األوسط

مهمتنا

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

قيمنا

المسئولية االجتماعية

إننا نقدر سالمة وصحة حياة موظفينا ونحترم البيئة المحيطة بمكان
عملياتنا
النزاهــة
إننا مسئولون عن قراراتنا وأفعالنا ونلتزم بتعهداتنا .إننا نتمتع بالنزاهة
واألمانة ونعامل اآلخرين كما نحب أن يعاملنا الناس
االبتكار
إننا نخلق عمليات وحلول إبداعية للدفع بإنتاجيتنا وللوفاء بمتطلبات
عمالئنا
العمل كفريق
إننا نقدر الخبرة والتفكير المتعدد الثقافات لموظفينا
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نبذة عن
شركــة الكهربــاء
والمـــــاء القطــريـة
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شركة الكهرباء والماء القطرية شركة مساهمة قطرية عامة
ً
طبقا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري،
تأسست عام 1990م
بغرض إمتالك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع
منتجاتها ،وهى تعد من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة
التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس مليار ريال قطري موزع على مائة مليون سهم بقيمة  10رياالت للسهم  ،وبناء على قرار
الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  25فبراير 2014م بتوزيع عشرة ماليين سهم مجاني على المساهمين بواقع سهم واحد لكل
عشرة أسهم  ،فقد تم تعديل رأس مال الشركة ليصبح مليارومائة مليون ريال قطري مدفوع بالكامل موزع على مائة وعشرة
مليون سهم  ،حيث تمتلك حكومة دولة قطر والمؤسسات التابعة لها ما يقارب  %60مـن رأس المال و يملك باقي المساهمين
من الشركات واألفراد حوالي ، %40وبناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  6مارس  2019فقد تم تعديل القيمة
بدال من  10رياالت وبذلك أصبح عدد األسهمم مليار ومائة مليون سهم  ،ويتولى إدارة
اإلسمية للسهم لتصبح ريال واحد
ً
ً
عضـوا برئاسـة سعـادة المهندس /سعد بن شريده الكعبى وزير الدولة لشؤون الطاقة
الشركة مجلس إدارة مكون مـن أحـد عشـر
.
عد شركـــة الكهربـاء والماء القطرية من أكبر الشركات في مجال انتاج الطاقة وتحلية المياه بمنطقة شمال إفريقيا والشرق
وتُ ّ
ً
ً
ملحوظا خالل العقد الماضي
نموا
المزود الرئيسي للكهرباء والمياه المحالة في قطر  ،وقد شهدت الشركة
فهي
،
األوسط
ّ
ً
تماشيا مع النمو المضطرد لإلقتصاد القطري وزيادة عددالسكان والزيادة المقابلة لذلك في الطلب على الكهرباءوالماء  ،حيث
يبلغ إجمالى أصول الشركة مايقارب  18مليار ريال  ،كما تبلغ القدرة اإلنتاجية المتاحة من الشركة وشركات المشاريع المشتركة ما
ً
يوميا .
يزيد عن  10,590ميجاواط من الكهرباء  ،و اكثر من  481,5مليون جالون من المياه المحالة
وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد فازت بجائزتي أفضل شركة عربية في قطاع الطاقة لعام  2017وكذلك أفضل فريق إداري عربي
في قطاع الطاقة  2017ضمن جوائز” أفضل العرب “التي أقيمت في نسختها الثانية بمدينة مراكش في المملكة المغربية
وذلك تقديرا الدائها وتميزها المهني في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه ،كما حصلت على العديد من الجوائز العالمية من
مؤسسات مرموقة معنية بتقييم مستوى أداء األمن والسالمة مثل منظمة روسبا (. )Rospa
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مشروعات الشركة :
تمتلك الشركة وتدير عدد من المنشآت الرئيسية إلنتاج الكهرباء وتحلية المياه وهي :
ً
يوميا .
• محطة رأس أبوفنطاس (أ :)1بقدرة انتاجية  45مليون جالون من المياه
ً
يوميا
• محطة رأس أبو فنطاس (أ :)2بقدرة إنتاجية  36مليون جالون من المياه
ً
يوميا
• محطة رأس أبو فنطاس (أ :)3بقدرة إنتاجية  36مليون جالون من المياه
• محطة رأس أبوفنطاس (ب) :بقــــدرة إنتاجيــــــة  609ميجـــــــاواط من الكهربــــــاء و  33مليون جالون من
ً
يوميا.
المياه
• محطة راس أبو فنطاس (ب :) 1بقدرة انتاجية  376,5ميجاواط من الكهرباء.
• محطة رأس أبوفنطاس (ب :)2بقدرة انتاجية  567ميجاواط من الكهرباء و 30مليون جالون من المياه.
ً
يوميا
• كذلك تمتلك الشركة وتدير محطة تحلية دخان بقدرة  2مليون جالون من المياه
ً
عددا من الحصص في شركات توليد الكهرباءوتحلية المياه المحلية على النحو
كما تمتـــلك الشركة
التالي :
 %80 .1من شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة بقدرة إنتاجية  756ميجاواط من الكهرباء و  40مليون جالون
ً
		
يوميا إضافة إلى إمتالكها لشركة إيه إي إس رأس لفان للتشغيل بالكامل.
من المياه
ً
يوميا.
 %55 .2من شركة قطر للطاقة بقدرة إنتاجية  1025ميجاواط من الكهرباء و 60مليون جالون من المياه
 %40 .3من شركة مسيعيد للطاقة بقدرة  2007ميجاواط من الكهرباء.
%45 .4من شركة رأس قرطاس للطاقة وهو أكبر المشروعات بالمنطقة بقدرة إنتاجية  2730ميجاواط من
الكهرباء و 63مليون جالون من المياه.
 %60 .5من أسهم شركة نبراس للطاقة
 %60 .6من شركة أم الحول للطاقة بقدرة إنتاجية  2.520ميجاوات من الكهرباء و  136,50جالون من المياه
 %60 .7من شركة سراج للطاقة إلنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 800
ميجاوات من الكهرباء بحلول عام 2022م

إستثمارات الشركة وخططها المستقبلية :
ً
ً
محليا في زيادة قدرتها
سلفا و نجحت
استمرت الشركة والشركات التابعة لها في خطط التوسع المحددة
اإلنتاجية و استثماراتها المتنوعة .فقد اكملت الشركة مشروع محطة أم الحول للطاقة وتم تدشينه
وتشغيله في الوقت المحدد وضمن التكلفة المرصودة .ويبلغ إنتاج مشروع أم الحول للطاقة 2520
ميجاوات من الكهرباء و 136.5مليون جالون من المياه المحالة الصالحة للشرب يوميا ،ويعتبر مشروع أم
الحول للطاقة من أكبر المشاريع التي تنجز في المنطقة،كما بدأت الشركة عمليات توسعة المحطة
ً
يوميا حيث
والمتوقع أن تنتهى في ابريل  2021بطاقة انتاجية كلية  61,5مليون جالون من المياه المحالة
يغطي هذا المشروع بعد التوسعة مايقارب  %30من احتياج الدولة من الكهرباء و %58من الماء.
كذلك تعمل الشركة على إعادة تطوير محطة رأس أبو فنطاس (أ) بقدرة انتاجية مركبة  2300ميجاوات و 100
مليون جالون في اليوم من المياه المحاله  ،ويتوقع انتهاء المشروع في يوليو 2023م .
كما قامت كل من قطر للبترول و شركة الكهرباء و الماء القطرية بتاسيس شركة لمشروع مشترك النتاج
الكهرباء من الطاقة الشمسية ،تمتلك قطر للبترول فيها  %40بينما تمتلك شركة الكهرباء و الماء القطرية
 %60من رأس مال الشركة .وقد أطلق على الشركة اسم شركة سراج للطاقة الشمسية.
ً
وفقا لرؤية صاحب السمو أمير البالد المفدى حفظه الله
و يأتي تأسيس شركة سراج للطاقة الشمسية
ورعاه وذلك بتطوير وتنويع مصادر الطاقة المتجددة كجزء من تنويع مصادر الطاقة في دولة قطر وكذلك
يهدف المشروع إلى استخدام التقنيات الصديقة للبيئة وزيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
تم إعداد مذكرة تفاهم بين شركة الكهرباء والماء القطرية ووزارة البلدية و البيئة بهدف إنشاء
كذلك فقد ّ
شركة متخصصة إلنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات و بقدرة إنتاجية تبلغ ( 50الى  200ميجاوات) ويهدف
المشروع المشترك للتخلص من النفايات و إنتاج الكهرباء وفق أحدث التقنيات الصديقة للبيئة.
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وفيما يتعلق بالمشاريع الخارجية ،تسعى الشركة كذلك من خالل ذراعها االستثماري نبراس للطاقة إلى
ً
جيدا لشركة نبراس حيث تمكنت من
عاما
التوسع
ً
خارجيا في األسواق العالمية .وقد كان العام 2019م ً
توسيع محفظتها في البلدان القائمة وتوسيع نطاق وجودها ليشمل مناطق جديدة مثل سلطنة عمان من
خالل االستحواذ على حصة في مشروع أمين للطاقة الشمسية وزيادة حصتها في ثالثة مشاريع في
أيضا من الدخول في العديد من األسواق الجديدة مثل شمال إفريقيا وأمريكا
األردن .كما تمكنت نبراس ً
الالتينية وأستراليا .هذه اإلضافات االستثمارية الجديدة توفر لنبراس إمكانية الوصول إلى األسواق النامية
وتحسين مزيج الطاقة  /التكنولوجيا في محفظتها فيما يتعلق بموارد الطاقة المتجددة و كذلك المعتمدة
على الغاز الطبيعي.
ً
داخليا على الكهرباء و الماء
ان الخطط المستقبليه الستثمارات الشركة تهدف إلى مواكبة الطلب المتنامي
بإنشاء محطات ذات قدرة إنتاجية كبيرة ومحطات أخرى تعمل بالطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية و
الطاقة المنتجه من النفايات لخلق تنوع في مصادر الطاقة .كما تسعى الشركة من خالل ذراعها اإلستثماري
نبراس بالتوسع خارجيا في األسواق العالمية جديدة.

مميزات وعوامل محفزة وجاذبة :
تتميز الشركة باستقرار سوق الشراء وإنخفاض المخاطر لديها داخل قطاع البنية التحتية والمرافق في قطر،
ّ
كما تتمتع أسهم الشركة بالثبات مع امكانية إرتفاع قيمتها السوقية  ،خاصة بعد التطور الملحوظ في
اإلقتصاد المحلي وانجاز المشاريع خارج قطر  ،وباإلضافة إلى عائد التوزيعات المتنامي كأحد العوامل
اإليجابية التي تتميز بها الشركة  ،فإنها تملك عدة عوامل ومميزات محفزة وجاذبة أهمها :
 توفر شركة الكهرباء والماء القطرية تدفق مضمون من اإليرادات  ،خاصة في ظل إتفاقيات شراء الكهرباءوالمياه مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء  -كهرماء
 تحتفظ الشركة بعقود طويلة األمد إلمداد جميع المحطات بالوقود موقعة مع قطر للبترول مما يضمناستقرار التكلفة الكبر عنصر متغير في تكلفة التشغيل مما يضمن استقرار تكلفة االنتاج  ،كما ان قطر
سواء بحالته
للبترول تعتبر مصدر رئيسى ومعتمد عالميا إلمداد الكثير من دول العالم بالغاز الطبيعى
ً
ً
جدا إلمداد الغاز لمحطات التوليد
مما يضمن للشركة إعتمادية عالية
الغازية أو على شكل غاز مسال َّ
والتحلية وبكفاءة حرارية عالية مطابقة للمواصفات البيئية العالمية.
ً
نظرا لخبرة شركة الكهرباء والماء القطرية الطويلة والتي تراكمت منذ تأسيسها عام 1990م وسمعتها
المعروفة ،فانها تتمتع بفرص توسع متاحة خارج قطر  ،بمنطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط وكذلك
اسواق شرق اسيا  ،والتي سترفع من تقييم الشركة عند تنفيذ مشروعات ناجحة بهذه األسواق.
ً
تصاعديا سنويا وتتماشى مع االرباح
ومن العوامل الجاذبة أن سياسة الشركة في توزيع االرباح متدرجة
المحققة وضمن خطة طويلة المدى تمتد لعشر سنوات يتم تحديثها كل فترة.

السياسة المالية :
تتبنى الشركة سياسة طويلة األجل لرفع إيرادات التشغيل ظهر أثرها من خالل ما حققته من نتائج يرجع
الفضل األكبر فيها إلى كفاءة التشغيل و التحكم األمثل في تكاليف اإلنتاج حيث أستطاعت تحقيق زيادة
مضطردة في نتائجها المالية على مدى سنوات تشغيلها مكنتها من توزيع أرباح للمساهمين بشكل متصاعد
ً
ً
إيجابا على سعر أسهمها بالسوق المحلية ومكنها من المحافظة على إستقراره
سنويا األمر الذي أنعكس أثره
وعدم تأثره بتقلبات األسعار  ،كما أنها اعتمدت سياسة متوازنة في توزيع تلك األرباح لمقابلة إلتزاماتها
المالية ولتمكينها من تمويل مشروعاتها الجديدة.

المسئولية االجتماعية :
شركة الكهرباء والماء القطرية لديها وعي كامل بمسئوليتها تجاه المجتمع والمواطن في دولة قطر ،
وتؤمن بأن هناك أرتباط قوى بين أعمال الشركة الناجحة ومسئوليتها تجاه المجتمع  ،وقد واصلت إدارة
الشركة أداء دورها فى دعم المجتمع  ،حيث سبق أن وقعت الشركة من قبل إتفاقيــة مع وزارة الداخلية
كداعم وراعي رئيسي لمشروع مكافحة المخدرات  ،كما تقوم الشركة بتقديم الدعم والتبرع لعدد من المراكز
والمؤسسات الصحية والتعليمية والثقافية والفنية واالجتماعية واإلنسانية والرياضية والبيئية ،باإلضافة
مؤسسات
إلى رعاية ودعم بعض المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية التي تستهدف خدمة وتطوير
ّ
المجتمع المدني بمختلف أنشطتها وغاياتها  ،و قد بلغت جملة مساهماتها  2.26مليون ريال قطري خالل
عام 2019م .
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.

التصنيف اإلئتماني للشركة:
جاء تقييم وكالة موديز العالمية فيما يتعلق بتصنيف الشركة اإلئتماني السنوى لعام 2019م عند مستوى
 A1وهو نفس تقييم العام الماضى .
خـــــــــاتمـــــة :
ً
طبقا ألعلى المعايير والممارسات الدولية ،مع
تلتزم الشركة بالعمل على تطوير انشطتها ومشروعاتها
استمرارها باإللتزام بمبادئ اإلفصاح والشفافية تجاه الجمهور والمساهمين ،وتحقيق أعلى معدالت الربح
لمساهميها وقد حققت الشركة مستويات عالية في األداء ساعدت على إستمرار مساهمتها لدورها في
ً
إيجابا على نتائج إيراداتها وأرباحها الموزعة
دعم النهضة الشاملة في البالد بشكل فعال  ،األمر الذي إنعكس
 ،معتمدةعلى قاعدة من الموظفين على درجة عالية من الكفائة  ،ومستويات مالية قوية  ،وعلى الثقة
الممنوحة لها من المساهمين  ،وفوق كل شيء  ،روح الفريق العالية التى تتطلع لتحقيق نفس األهداف
واألحالم.
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QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY Q.P.S.C.

تقريــر
مجـــلس اإلدارة
عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م
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يسر مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية أن يقدم للمساهمين الكرام

تقريره السنـــوي عـــن أنشطة الشركـــة ونتائجها الماليـــة عـــن العام المالــي
ً
وفقا لمتطلبات قانون الشركات
المنتهــــي في  31ديسمبر 2019م والمعد
التجارية ،ونظام الحوكمة وقواعد التسجيل واإلدراج ،وأحكام النظام
ً
مصحوبا بالقوائم المالية المدققة واإليضاحات،
األساسي للشركة
ً
ومتضمنا تقرير الحوكمة عن نفس العام ،لتوثيق أنشطتها وإنجازاتها هي

والشركات التابعة والزميلة  ،وإلظهار رؤيتها المستقبلية لتأمين إستدامة
اإلمداد بالطاقة الكهربائية والمياه لجميع مرافق الدولة العامة والخاصة.
أوال :النتائج الماليـــــة :
ً
بلغت إيرادات التشغيل لعام 2019م مبلغ  2.389مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ  2.601مليون ريال قطري
لعام 2018م بانخفاض نسبته  ،%8كما بلغت اإليرادات من الشركات المشتركة  806مليــون ريال قطري
مقارنة بمبلغ  542مليون ريال قطري لعام 2018م بزيادة نسبتها ،%49كذلك بلغت إيرادات اإلستثمار
واإليرادات األخرى  198مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ  232مليون ريال قطري لعام 2018م ،وبذلك فقد بلغ
إجمالي اإليرادات لعام 2019م مبلغ  3.393مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ  3.375مليون ريال قطري لعام
2018م.
وقد بلغت المصروفات التشغيلية لعام 2019م مبلغ وقدره  1.533مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 1.397
مليون ريال قطري عن عام 2018م بزيادة نسبتها  ،%10وبلغت المصروفات العمومية واإلدارية  175مليون
ريال قطري مقارنة بمبلغ  186مليون ريال قطري في عام 2018م بانخفاض نسبته  %6وبلغت المصروفات
التمويلية  244مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ  227مليون ريال قطري عن عام 2018م بزيادة نسبتها .%7
هذا وقــد بلغ صافي الربـــح العائد لمساهمي األقلية  27مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ  28مليون ريال
قطري لعام 2018م.
وبناء على ما تقدم فقد بلغ صافي أرباح شركة الكهرباء والماء القطرية لعام 2019م مبلغ وقدره 1.414
ً
مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ  1.537مليون ريال قطري لعام 2018م بإنخفاض نسبته .%8
(ويمكن للمساهمين الكرام االطالع على البيانات المالية مفصلة بالتقرير المالي المعتمد من مجلس اإلدارة
والمدقق الخارجي للشركة).
ً
واستنادا إلى النتائج المالية مع نهاية عام 2019م ،فإن مجلس اإلدارة يوصى بعرض توصية على الجمعيـــــة
ً
أرباحا نقديـــة للمساهمين عن العام المالي 2019م بنسبة  %77.5من القيمة اإلسمية
العامة للشركة بصرف
لكل سهم.

ً
ثانيـا :مشاريع الشركة وخططها المستقبلية :
تولي شركة الكهرباء والماء القطرية ،أهمية قصوى لتلبية احتياجات دولة قطر من الكهرباء والماء دون أية
انقطاعات ،حيث تعمل في هذا اإلطار على تنفيذ المشاريع الالزمة لتحقيق هذا الغرض والتي يتمثل
معظمها في تنفيذ مشاريع محلية للوفاء بمتطلبات واحتياجات الدولة من الكهرباء والماء ،ومشاريع خارجية
تدعم الخطة االستثمارية للشركة من خالل نبراس للطاقة.
وقد حققت الشركة الكثير من اإلنجازات والمهام المنوطة بها في هذا اإلطار وتطمح لتحقيق المزيد منها
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ً
ً
وخارجيا وذلك بزيادة التوسع في تنويع مصادر إنتاج الطاقة في دولة قطر وزيادة حصتها في أسواق
داخليا
الطاقة العالمية.
ويظهر البيان التالي مشاريع الشركة وخططها المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي كما يلي:

ً
محليا
• المشاريع الحالية:
• توسعة محطة أم الحول للطاقة:
أكملت الشركة مشروع محطة أم الحول للطاقة ،الذى تمتلك  %60منه وتم تدشينه وتشغيله بالكامل في
الربع الثانى من 2018م ،بطاقة إنتاجية  2520ميجاوات من الكهرباء و  136.5مليون جالون من المياه المحالة
ً
يوميا.
الصالحة للشرب
بدأت الشركة بالفعل األعمال التنفيذية لمشروع توسعة محطة أم الحول مع بداية النصف الثاني من العام
ً
يوميا إضافية ،حيث تم إنجاز  %20من
2019م لزيادة قدرتها اإلنتاجية لتحلية المياه بمقدار  61.5مليون جالون
المشروع ،ومن المتوقع انتهاء مرحلته األولى مع بداية شهر فبراير 2021م بطاقة إنتاجية تبلغ  30مليون
ً
يوميا ،كما يتوقع االنتهاء من مشروع التوسعة بقدرته اإلنتاجية اإلجمالية 61.5
جالون من المياه المحالة
مليون جالون من المياه مع بداية شهر أبريل 2021م.
وتعتبر محطة أم الحول للطاقة أحد أهم المشاريع الحيوية للطاقة في الدولة ،وتنبع أهميتها من القيمة
الكبيرة التي تمثلها لالقتصاد القطري ،ولما تتمتع به من تقنية متطورة ،و اختيار أفضل ما قدمته التكنولوجيا
العالمية الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه ،وهي تكنولوجيا التناضح العكسي ،مما يسهم في دعم
الجهود المبذولة من أجل خفض االنبعاثات الغازية قدر المستطاع ورفع مستوى األداء ،وهما عنصران
هامان من عوامل نجاح عمليات إنتاج الكهرباء والماء .و سوف تمثل هذه المحطة بعد التوسعة ما يساوي
 %30من احتياج البالد من الكهرباء و  %58من احتياجها من الماء.
• مشروع برجي لوسيل (كهرب):
يتكون هذا المشروع من إنشاء برجين و مجمع تجاري على قطعة األرض المملوكة للشركة بمنطقة لوسيل،
الستغالل أحدهما و هو عبارة عن مكاتب تجارية كمقر للشركة والشركات التابعة ،ويستغل الثاني بشكل
وبناء على الدراسة التي أجرتها اللجنة المشكلة لمتابعة المشروع ،وبعد
استثماري في مجال الضيافة،
ً
وبناء على
مناقشة الموضوع توصل المجلس إلى عدم جدوى المشروع من الناحية االستثمارية حيث أنه
ً
ً
حاليا وفي
الدراسات للسوق العقاري تأكد أن المعروض من العقارات يفوق بشكل كبير االحتياج المتوقع
المستقبل القريب ،و عليه تقرر إيقاف جميع األعمال اإلنشائية لمدة ثالث سنوات يعاد النظر فى إمكانية
تطويرها بعد ذلك وتم تشكيل لجنة خاصة من أعضاء المجلس لمتابعة المشروع لتصفية الحسابات مع
المقاولين و اإلستشاريين ذوي العالقة.
• المشاريع المستقبلية:
تبنى الخطط المستقبلية الستثمارات الشركة في إطار تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والماء ،بإنشاء
محطات ذات قدرة إنتاجية عالية واستبدال المحطات القديمة ذات الكفاءة المتدنية بأخرى جديدة وأعلى كفاءةً
كما تعمل الشركة بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية قطر الوطنية  2030باالستفادة من الطاقات
المتجددة المتمثلة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من النفايات لخلق تنوع في مصادر
الطاقة.
كما تسعى الشركة إلى إعادة بناء محطة رأس أبوفنطاس "أ" وتحديثها بحيث تتواكب مع المتطلبات العالمية
لمعايير البيئة والصحة  ،ورفع كفائتها الحرارية الستغالل الغاز الطبيعي بأفضل كفاءة ممكنة.
• مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بإستخدام الطاقة الشمسية:
تـــم توقيــــع إتفاقيــــة المساهميــــن مـع قطر للبتــــرول فـــي  29نوفمبر 2016م إلنشاء شركة " سراج "
للطاقة الشمسية بهدف انشاء مشروع سراج  1بقدرة  800ميجاوات ،واستكملت إجراءات تأسيس الشركة
في  25إبريل 2017م.
وقد تم طرح إعالن تأهيل المطورين وتم فتح العروض المالية للمطورين بتاريخ  26سبتمبر 2019م ،وتم
اختيار المطور بتاريخ  9ديسمبر 2019م ،وتم توقيع عقد بيع اإلنتاج ( )PPAبتاريخ  15يناير 2020م ،كما تم
التوقيع على عقد المقاول ( )EPCبتاريخ  6فبراير 2020م .وسوف تتولى شركة المشروع (سراج 1والشريك
األجنبي) مهمة تشغيل وصيانة المحطة مما يساهم في اكتساب وبناء الخبرة لدى الشركة.
ويتوقع انتهاء المرحلــــة األولى بطاقة قدرها  350ميجاوات بتاريخ  1أبريل 2021م ،وانتهاء المشروع بكامل
طاقته وبإجمالي  800ميجاوات بتاريخ  1أبريل 2022م.
ويأتي مشروع الطاقة الشمسية كجزء من خطط الشركة لتنويع مصادر الطاقة في دولة قطر ،إذ يهدف
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المشروع إلى استخدام التقنيات الصديقة للبيئة وزيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
• إعادة تطوير محطة رأس أبوفنطاس "أ":
بناء على طلب المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) فقد تم هدم و إزالة منشآت المحطة
ً
ً
نظرا لقدمها وتدني أدائها ،وذلك لبناء محطة جديدة في مكانها.
لعدم الحاجة إليها
وقد تم طرح مناقصة المطورين في  10سبتمبر 2019م ،ومن المخطط التوقيع على عقد بيع اإلنتاج()PWPA
في سبتمبر 2020م.
ويتوقع انتهاء المرحلة األولى (كهرباء) في مايو 2022م ،وانتهاء المشروع بشكل كامل في يوليو 2023م
ً
يوميا.
و تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمشروع الجديد  2300ميجاوات من الكهرباء و  100مليون جالون من المياه
ً
عالميا:
ً
خارجيا في األسواق العالمية.
تسعى الشركة كذلك من خالل ذراعها االستثماري نبراس للطاقة إلى التوسع
جيدا لشركة نبراس حيث تمكنت من توسيع محفظتها في البلدان القائمة
عاما
ً
وقد كان العام 2019م ً
وتوسيع نطاق وجودها ليشمل مناطق جديدة .فقد قامت نبراس بتوسيع وجودها في سلطنة عمان من
خالل االستحواذ على حصة في مشروع أمين للطاقة الشمسية وزيادة حصتها في ثالثة مشاريع في
أيضا من الدخول في العديد من األسواق الجديدة مثل شمال إفريقيا وأمريكا
األردن .كما تمكنت نبراس ً
الالتينية وأستراليا .هذه اإلضافات االستثمارية الجديدة توفر لنبراس إمكانية الوصول إلى األسواق النامية
وتحسين مزيج الطاقة  /التكنولوجيا في محفظتها فيما يتعلق بموارد الطاقة المتجددة و كذلك المعتمدة
على الغاز الطبيعي.
مشاريع شركة نبراس للطاقة:
• مشروع شركة قرطاج للطاقة في تونس:
إستحوذت نبراس من خالل شركتها التابعة نبراس للطاقة إلدارة االستثمار بي في ،على  ٪60من أسهم
شركة قرطاج للطاقة في تونس .تمتلك شركة قرطاج للطاقة منشأة توليد الكهرباء رادس  2بسعة إجمالية
تبلغ  470ميجاوات.
وقد أتاحت عملية االستحواذ لشركة نبراس الوصول إلى سوق الطاقة في شمال إفريقيا حيث تتطلع
نبراس إلى توسيع وجودها والنمو أكثر.
• مشروع شركة أمين للطاقة المتجددة في ُعمان:
استحوذت نبراس على حصة  ٪9.9في شركة أمين للطاقة المتجددة في ُعمان التي تمتلك محطة أمين
للكهرباء بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ  125ميجاوات .وقد تم تحقيق اإلغالق المالي كما تم البدء في إنشاء
استمرار لتنفيذ إستراتيجية نبراس لتعزيز قاعدة أصولها من خالل إضافة
المشروع .وهذه الصفقة هي
ً
مشاريع جذابة ذات اتفاقيات شراء طويلة األمد وتوسيع وجودها في سوق الطاقة العماني الذي يعتبر من
األسواق المفضلة لنبراس.
• مشروع كانسول في البرازيل:
إستحوذت نبراس من خالل شركة نبراس للطاقة إلدارة االستثمار بي في التابعة لها على حصة بنسبة ٪80
من األسهم في أربعة مشاريع للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها  482ميجاوات في البرازيل.
وقد تم ترتيب التمويل لجميع المشاريع األربعة ،ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروعات األربعة
في عامي  2020و .2021
توفر هذه المشروعات لشركة نبراس إمكانية الوصول إلى سوق الطاقة المتجددة في البرازيل والذي يتميز
بسرعة النمو ويتماشى ذلك مع أهداف نبراس المعلنة المتمثلة في ترسيخ مكانتها كمطور دولي رائد
للطاقة .وتعد الحافظة أكبر محفظة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ثنائية الوجه يتم إنشاءها في أمريكا
الالتينية.
• مشروع ستوك يارد هيل في أستراليا:
إستحوذت نبراس من خالل شركة نبراس للطاقة إلدارة االستثمار بي في التابعة لها على حصة  ٪49من
أسهم شركة جولد وند لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح التي تمتل قدرة إنتاجية تبلغ  527ميجاوات في
أستراليا .وقد بدأت األعمال اإلنشائية ومن المتوقع البدأ بالتشغيل التجاري في يونيو  .2020وتوفر عملية
االستحواذ لشركة نبراس إمكانية الوصول إلى سوق الطاقة المتجددة األسترالي المتنامي والذي يشمل
عقود شراء مضمونة و سوق طاقة تنافسي ذو مردود جذاب.
• مشروع أوريكس في األردن:
قامت نبراس من خالل شركة نبراس للطاقة إلدارة االستثمار بي في التابعة لها بالتوقيع على عقد
اإلستحواذ بالشراكة مع شركة متسوي اليابانية على اتفاقية لالستحواذ على حصص شركة أي إي إس في
ثالثة مشاريع للطاقة في األردن .وتقع جميع محطات الطاقة في منطقة المناخر ،على بعد  15كم شرق
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عمان .و من المتوقع أن يتم االنتهاء من عملية االستحواذ في الربع األول من عام  .2020إن التوسع في
استثمارات نبراس في األردن هو نتيجة لثقتنا و المصداقية التي يتمتع بها سوق الطاقة األردني ولوائحه
التنظيمية على مدى السنوات القليلة الماضية مما يبين مدى أهمية سوق الطاقة األردني لنبراس.

ً
ثالثا :االلتزام بنظام الحوكمة:
تلتزم الشركة بتطبيق اإلجراءات الواردة بأحكام نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ،كما
يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة ممارسات الحوكمة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع اإلحتياجات
ً
تطبيقا ألحكام نظام الحوكمة الصادر بموجب قرار مجلس إدارة
المتغيرة ،وقد اتخذت الشركة عدة إجراءات
هيئة قطر لألسواق المالية رقم  5لسنة 2016م كالتالي:
 .1تم تعديل النظام األساسي للشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  6مارس 2019م
ً
تنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية بتعديل القيمة اإلسمية ألسهم الشركات المدرجة
بقيمة ريال قطري واحد لكل سهم.
ً
ً
رسميا عن شركة
متحدثا
 .2أصدر المجلس قراره رقم ( )9لسنة 2019م بتعيين السيد  /فهد بن حمد المهندي
الكهرباء والماء القطرية ،وتم تعميمه ونشره بالموقع اإللكتروني للشركة وبورصة قطر.
وقد تم اإلفصاح والنشر لكافة التقارير والمتطلبات المنصوص عليها بالنظام األساسي للشركة ونظام
ً
وفقا لإلجراءات والمواعيد المقررة.
الحوكمة الصادر عن الهيئة وقانون الشركات التجارية
ومرفق بالتقرير السنوي تقرير الحوكمة عن عام 2019م للتصديق عليه من الجمعية العامة للشركة.

ً
رابعا :مسؤولية الشركة المجتمعية:
تؤمن الشركة بدورها ومسؤوليتها فى تنمية المجتمع والنهوض به ،والمحافظة على البيئة من خالل
مشاركتها الفعالة والجادة بمنظومة المسؤولية اإلجتماعية للشركات ،وتتطلع بإستمرار إلى زيادة
مساهمتها في مساندة المؤسسات الراعية للفئات المجتمعية ذات الحاجات اإلستثنائية ،وقد قامت
الشركة خالل عام 2019م بتبني والمساهمة في عدد من األنشطة والفعاليات ،والبرامج اإلجتماعية
والمؤتمرات والندوات العلمية والثقافية واإلقتصادية واألنشطة الرياضية المختلفة ،و قد بلغت جملة
مساهماتها  2،٢6مليون ريال قطري خالل عام 2019م.

ً
خامسا :التطوير اإلداري والتـــقــطـيــر:
ً
وفقا للسياسة العامة للشركة فهي تسعى لألخذ بكل ما هو جديد في عالم اإلدارة وتطبيقه بما يتناسب
مع حجم ونشاط الشركة من أجل تطوير كوادرها بشكل مستمر و تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ،ورفع
مستوى اإلنتاجية في منتجاتها وخدماتها ،وتعزيز ثقة العمالء مما يساعد على تحقيق األرباح.
وتهدف إستراتيجية شركة الكهرباء والماء القطرية من خالل لجنة التقطير التي تضم أعضاء من شركة
الكهرباء والماء القطرية والشركات السبع األخرى التابعة ،لزيادة نسبة توظيف القطريين في الشركة
والشركات التابعـــة لها ،حيث يشغل القطريون المراكز القيادية بالشركة والشركات التابعة كما تعمل على
التعاون مع الجامعات ومعاهد ومراكز التدريب المعتمدة في الداخل والخارج بهدف إبتعاث وتطوير وتدريب
الموظفين القطريين.
وقد وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركتي ماروبيني و شوبوللطاقة اليابانيتين لتنفيذ برنامج تدريبى
فنى لرفع كفاءة المهندسين القطريين بهدف دعم عملية تشغيل وادارة خدمات الطاقة في محطات
التوليد والتحلية ،كما قامت بتجديد مذكرة التفاهم للسنة السادسة مع شركة ميتسوبيشى هيتاشي
للطاقة لتمديد برنامج التعليم والتطوير في مجال الموارد البشرية وإدارة السالمة وحماية البيئة وجودة
الصيانة.
ً
موظفا مع نهاية عام 2019م ،كما بلغ عدد الموظفيـــن
وقـــد بلغ المجموع الكلي للموظفين القطريين 148
المبتعثيـــن للدراسات الجامعية  6موظفين ،في حين بلغ عدد القطريين تحت التدريب موظفين إثنين وبلغ
عدد القطريين تحت التطوير موظف واحد ،هذا وتبلغ نسبة التقطير بالشركة  %24.58من إجمالي موظفي
ً
موظفا وتطمح الشركة إلى رفع تلك النسبة في المناصب القيادية تليها
الشركة البالغ عددهم 602
المناصب األخرى.
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ً
سادسا :األمن والسالمة المهنية:
تعتبر الشركة تطبيق إجراءات األمن والسالمة من أهم أولوياتها والتزاماتها نحو العاملين بها ،حيث تقوم
إدارة األمن و اإلطفاء والسالمة بالشركة بالعمل على تنفيذ كافة اشتراطات السالمة والصحة المهنية التي
تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي ،وتطبيق المقاييس والمعايير
العامة
المهنية ،من خالل توفير كافة االحتياطات ،ووسائل السالمة
الدولية والعالمية في األمن والسالمة
ّ
ّ
المحتملة التي قد تقع نتيجة وجود أي نقص ،أو
األخطار
وتجنيبهم
وأرواحهم،
للحفاظ على سالمة العاملين
ُ
الخاصة
والممتلكات
واآلالت،
المعدات،
سالمة
على
والحرص
ة
العام
السالمة
إهمال في تحقيق شروط
ّ
ّ
بالمنشأة ،مع الحرص على البيئة المحيطة ،وعدم تلويثها بأي شكل من األشكال.
وقد حققت الشركة مع الشركات التابعة لها معدل ساعات عمل مرتفع دون حوادث وفاة أو إصابات بليغة
خالل عام 2019م ،كما حصلت على العديد من الجوائز العالمية من مؤسسات مرموقة معنية بتقييم
مستوى أداء األمن والسالمة مثل منظمة روسبا (.)Rospa
هذا وفي ختام تقريرنا فإن مجلس اإلدارة يخطط لتطوير ورفع أداء الشركة خالل العام القادم واألعوام
المقبلة بما يحقق تطلعاتنا بحول الله.

سعد بن شريده الكعبي

فهد بن حمد المهندي

رئيس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب
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تقريــــر الحوكمــــة لشركة
الكهرباء والماء القطرية
لعام 2019م
ً
وفقا ألحكام نظام الحوكمة الصادر بقرار مجلس إدارة
هيئة قطر لألسواق الماليةرقم ( )5لسنة 2016م
تقوم الشركة بتطبيق إجراءات محددة بشأن الحوكمة لتطوير أداءها بصفة عامة،
ولتحقيق المعنى الحقيقي إلعالء المصلحة العامة  ،ومصلحة الشركة وأصحاب
المصالح  ،وتقديمها على أي مصلحة  ،ولتوفر الضمان المطمئن للمجلس
فــي مراقبــة ممارسات الشركة من الداخـــل  ،و أرساء مبادئ الشفافية وتحمل
المسؤولية والعدالــة والمساواة  ،ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة ممارسات
الحوكمة بشكل دائم مع إضافة التعديالت الالزمة من آن آلخر.
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أوال
ً
تطبيقات الحوكمة
واإللتزام بمبادئها:

يلتزم المجلس بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في نص المادة ( )3من نظام الحوكمة  ،كما يقوم
المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنتظمة ،وااللتزام بتطبيق أفضل
مبادئ الحوكمة  ،كمــا يلتزم بتطويــــر قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة  ،وبالمراجعة
الدورية والمنتظمة لسياساتها  ،ومواثيقـــها  ،وإجراءاتها الداخلية التي يجب على أعضاء المجلس،
واإلدارة التنفيذية العليا  ،والمستشارين  ،والموظفين اإللتزام بها.
ً
موقعا من الرئيس وكان آخرها
وتقرير الحوكمة جزء ال يتجزأ من التقرير السنوي للشركة يرفـــق به
تقريــــر 2018م الـــذى أعتمدتـــه الجمعيـــة العامة بتاريخ  6مارس 2019م.
ويتضمن تقرير الحوكمة إفصاح الشركة عن اإللتزام بتطبيق أحكام نظام الحوكمة  ،كما يتضمـــن
ّ
ّ
المتعلقــة بتطبيق مبادئه وأحكامه .
جميع المعلومات

ثانياً
اإلجراءات التي
أتبعتها الشركة بشأن
تطبيق أحكام النظام:

بناء على مراجعة المجلس المستمرة إلجراءات الحوكمة وتحديث تطبيقاتها بصورة مستمرة
ومنتظمة فقد إتخذ المجلس عدة إجراءات خالل عام 2019م أهمها :
 .1تم تعديــــل النظام األساســي للشركـــة بموجب قـــرار الجمعيــة العامة غير العاديــة بتاريخ 6
ً
تنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية بتعديل القيمة اإلسمية
مارس 2019م
ألسهم الشركات المدرجة بقيمة ريال قطري واحد  ،وتم إخطار هيئة قطر لألسواق المالية
والبورصة بالتعديل مع إرفاق نسخة معدلة.
ً
ً
رسميا
متحدثا
 .2أصدر المجلس قراره رقم ( )9لسنة 2019م بتعيين السيد  /فهد بن حمد المهندي
عن شركة الكهرباء والماء القطرية  ،وتم تعميمه ونشره بموقع الشركة اإللكتروني للشركة
وبورصة قطر  ،وتم إخطار هيئة قطر لألسواق المالية.

ثالثاً
المخالفات التي
ارتُ كبت خالل السنة
والجزاءات الموقعة :

لم تنسب للشركة أي مخالفات خالل عام 2019م ،وقد تمت االشارة الي النواقص في الفقرة
الخاصة باجتماعات مجلس االدارة ،الفقرة الخاصة بلجنة التدقيق ،والفقرة الخاصة بالرقابة الداخلية

رابعاً
مجلس اإلدارة :

مجلس اإلدارة :
 تشكيل المجلس :ً
وفقــا للقانــون والمــادة ( )26النظام األساسي للشركة المعدل والموثق بتاريخ 2019/6/17م ُ ،يشكل
ً
عضوا  ،على النحو التالي :
مجلس اإلدارة من أحد عشر
ً
رئيسا
أوال :الوزير المختص بالطاقة
ً
ً
ثانيا :ممثلي دولة قطر وهم :
 .1عضو تعينه قطر للبترول.
ً
نائبا للرئيس.
 .2عضوان يعينهما جهاز قطر لإلستثمار يمثالن شركة قطر القابضة  ،ويكون أحدهما
ممثال له.
 .3عضو تعينه الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية (صندوق المعاشات المدنية)
ً
ويتم انتخاب باقي األعضاء من خالل الجمعية العامة للشركة  ،ويشكل األعضاء المستقلين أكثر
من ثلثي المجلس  ،و جميع األعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين فيما عدا المديــــر العــام والعضو
المنتـــدب السيد  /فهد حمد المهندي  ،والقائمة التالية تبين أعضاء المجلس خالل عام 2019م
وصفاتهم و الجهات التي يمثلونها.
االسم
سعادة السيد /سعد بن شريده
الكعبي
السيد /فيصل بن عبد الواحد
الحمادي
السيد /خالد بن سعيد على
الرميحي
السيد /فهد بن حمد المهندي
سعادة الشيخ /حمد بن جبر بن
جاسم آل ثاني
سعادة الشيخ /سعود بن خالد بن
حمد آل ثاني

صفـــــــــة العضويـــــــة
رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي – غير مستقل
نائب رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي – غير مستقل
عضو
غير تنفيذي – غير مستقل
العضو المنتدب تنفيذي – غير
مستقل
عضو
غير تنفيذي – مستقل
عضو
غير تنفيذي – مستقل

الجهــــــة التـــــــي يمثلونهـــــــا
وزير الدولة لشئون الطاقة حكومة
دولة قطر
جهاز قطر لإلستثمار  -حكومة دولة
قطر
قطر للبترول  -حكومة دولة قطر
شركة الكهرباء والماء القطرية
حكومة دولة قطر
بنك قطر الوطني (شركات
مساهمة)
شركة قطر للتامين (شركات
مساهمة)
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السيد /سلمان بن عبد الله عبد
الغني
السيد /عبد الله عبد العزيز العطية
سعادة الشيخ /حمد بن جاسم آل
ثاني
السيد /عادل علي بن علي
السيد  /ناصر بن خليل الجيدة

عضو
غير تنفيذي – مستقل
عضو
غير تنفيذي – مستقل
عضو
غير تنفيذي – مستقل
عضو
غير تنفيذي – مستقل
عضو
غير تنفيذي – مستقل

شركة قطر للمالحة (شركات
مساهمة)
القطاع الخاص واألفراد
القطاع الخاص واألفراد
القطاع الخاص واألفراد
القطاع الخاص واألفراد

وقد تـــم انتخـــاب وتعيين المجلس الحالـــي مــــن خالل الجمعيـــة العامـــة العاديـــة بتاريخ  6مارس
2017م قبل اعتماد النظام األساسي المعدل  ،فيما عدا سعادة رئيس المجلس الذى بدأت عضويته
ً
ً
وفقا للنظام األساسي المعدل خالل الجمعية
إعتبارا من  10يناير 2019م  ،وسيتم تشكيل المجلس
ً
وفقا لنص المادة
العامة التي ستعقد في شهر مارس 2020م  ،وتصدر قرارات المجلس باألغلبية
( )34من النظام األساسي.
و بما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن  ،ليس هناك من بين أعضاء مجلس اإلدارة سواء
ً
ً
نائبا للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما
رئيسا للمجلس أو
بشخصه أو بصفته من هو
ً
عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات تقع مراكزها الرئيسية في
الرئيسي في الدولة  ،وال
ً
ً
منتدبا لإلدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس في الدولة  ،وال يجمع
عضوا
الدولة  ،وال
ً
ً
متجانسا  ،وال يمارس سعادة رئيس مجلس
نشاطا
بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان
ً
ي من لجان المجلس
اإلدارة أي منصب تنفيذي بالشركة  ،وليس
عضوا في أ ّ
ً
ً
محفوظا لدى أمين السر في الحافظة المعدة لذلك
إقرارا
وقد قدم كل من الرئيس وأعضاء المجلس
ً
وفقا للقانون وأحكام نظام
 ،يقر فيه كل منهم بعدم الجمع بين المناصب التي ُيحظر الجمع بينها
الحوكمة.
 الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس :يمثــل المجلس كافة المساهمين  ،ويبذل العناية الالزمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة
بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين ،وأصحاب المصالح ،ويحقق النفع العام وتنمية
االستثمار في الدولة ،وتنمية المجتمع ،و يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من األعمال
ً
ضررا بهم أو تعمل على
والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق
التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.
ولمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وال يحد من سلطاته إال ما نص عليه القانون
أو النظام األساسي أو قرارات الجمعية العامة  ،ويكون أعضائه مجتمعين مسؤولون مسؤولية
تضامنية مباشرة عما يصدر عن المجلس من قرارات (المادة  32من النظام األساسي)  ،وتشتمل
الئحة المجلس على الوظائف والمهام المنصوص عليها بالمادة ( )8من نظام الحوكمة الجديد.
 الدعوة لإلجتماع :يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه  ،وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى اإلجتماع متى طلب ذلك
إثنان من األعضاء على األقل  ،وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول األعمال قبل التاريخ المحدد
ً
وفقا
إلنعقاده بأسبوع على األقل  ،ويجوز ألي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول األعمال
لنص المادة ( )34من النظام األساسي والمواد (15و16و )17من الئحة المجلس.
 إجتماعات المجلس :ً
وفقا لنص المادة ( )34من النظام األساسي والمادة ( )16من الئحة المجلس يعقد المجلس ستة
إجتماعات  -على األقل  -خالل السنة  ،وال يجوز أن تنقضي ثالثة أشهر دون عقد إجتماع  ،وال يكون
ً
صحيحا إال بحضور أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
إجتماع المجلس
وللعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت  ،على أنه
ال يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو ،وإذا تغيب عضو المجلس عن حضور ثالثـة إجتماعات
مستقيال  -مادة ( )36من
متتالية  ،أو أربعة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أعتبر
ً
النظام األساسي .ويجوز المشاركة في إجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية
الحديثة المتعارف عليها  ،تمكن المشارك من اإلستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس
وإصدار القرارات.
وقد عقد مجلس اإلدارة  5إجتماعات فقط خالل عام 2019م حيث تم إلغـــاء أحــــد اإلجتماعـــات لعدم
إكتمال النصاب  ،وقد انتظم معظم األعضاء في حضور جلسات المجلس ولم يتغيب أحد دون عذر
ً
وفقا للقانون.
أو دون تفويض لثالث اجتماعات متتالية أو أربعة اجتماعات منفصلة
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 قرارات المجلس :ً
وفقا
لمجلس اإلدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة وله مباشرة جميع األعمال التي تقتضيها هذه اإلدارة
لغرضها وال يحد من هذه السلطة إال ما نص عليه القانون أو نظام الحوكمة الصادر عن مجلس إدارة
ً
وفقا لنص المادة ( )32من النظام
هيئة قطر لألسواق المالية أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة
األساسي  ،وينفرد المجلس دون غيره بإصدار القرارات في المسائل التالية على سبيل المثال ال الحصر:
 اعتماد الخطة االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها الموافقة على انشاء المشروعات واعتماد تكلفتها اعتماد الموازنة العامة والميزانية العمومية السنوية للشركة اعتماد اللوائح التنفيذية للشركة اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العلياوبما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن  ،تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين
ً
وفقا لنص المادة ( )34من
والممثلين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اإلجتماع
النظام األساسي  ،ويحرر محضر لكل إجتماع  ،يحدد فيه أسماء األعضاء الحاضرين والغائبين ،ويبين
ما دار باإلجتماع  ،ويوقع من رئيس اإلجتماع وأمين السر ،وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار أتخذه
المجلس أن يثبت إعتراضه في محضر اإلجتماع مادة ( )39من النظام األساسي.
ويجوز للمجلس ،في حالة الضرورة ولدواعي اإلستعجال  ،إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة
جميع أعضائه كتابة على تلك القرارات ،وتعرض في اإلجتماع التالي للمجلس ،لتضمينها محضر إ جتماعه
وقد أصدر المجلس عدد أربعة قرارات بالتمرير خالل عام 2019م وتم تضمينها اجتماعات المجلس بعد
صدورها .
 مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين  ،ومن يملك أكثر من :%5اإلسم
شركة قطر القابضة
قطر للبترول
شركة المالحة
بنك قطر الوطني
شركة قطر للتأمين
شركة الجيدة للسيارات والتجارة
شركة الماجدة لالستثمار العقاري
عادل علي بن علي المسلماني
حمد جاسم محمد جاسم آل ثاني
صندوق المعاشات -الھیئة العامة
للتقاعد

المنصب
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عدد األسهم
308,948,750
118,166,440
50,440,120
7,226,850
9,708,640
5,225,000
2,286,350
2,200,000
2,200,000
143,862,282

نسبة الملكية%
28.09
10.74
4.59
65.
88.
47.
2.
2.
2.
13.8

 أمين السر :تولــى المستشار القانوني بالشركة السيد /إبراهيم أبو النجا ( ليسانس حقوق عام  -73خبرة اكثر من 45
ً
بناء على قرار من المجلس حتى تاريخ 2019/7/3م حيث تم تعيين السيد /
عاما ) مهام أمين سر المجلس ً
ً
ً
أمينا لسر
عاما)
أحمد محمد العبد الملك (ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 2000م  -خبرة أكثر من 18
بناء علــى قرار المجلس رقم ( )9بتاريخ 2019/7/3م  ،ويتولى أمين السر تسجيل وتنسيق جميع
المجلس ً
محاضر إجتماعات المجلس وسجالته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه. .
ويقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام  ،ويلتزم بتسيير
ً
وفقا لنص المادة ( )12من الئحة المجلس والمادة ( )17من نظام الحوكمة.
كافة أعمال المجلس
 لجان المجلس :مشتمال على إطار عمل كل لجنة
شكل المجلس أربع لجان ثالث منها بموجب قراره رقم ( )2لعام 2017م
ً
ً
وفقا لنص المادة ( )18من نظام الحوكمة وهي كالتالي:
ووظائفها
أوال :لجنة الترشيحات  :برئاسة سعادة السيد /عبد الله بن عبد العزيز العطية وعضوية كـــل من سعادة
ً
الشيخ /حمد بن جاسم آل ثاني والسيد  /فهد بن حمد المهندي  ،و تتوافر فيهم الخبرة الالزمة لممارسة
إختصاصاتها  ،وقد قدمت اللجنة تقريرها حول تقييم أعمال مجلس اإلدارة خالل إجتماعه األول بتاريخ 10
فبراير 2019م .
ً
ثانيا :لجنة المكافآت  :برئاسة السيد /ناصر بن خليل الجيدة وعضوية كل من السيد  /سلمان بن عبد الله
آل عبد الغنى والسيــد /خالد بن سعيد الرميحي  ،وتتوافر فيهم الخبرة الالزمة لممارسة إختصاصاتها.
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ً
متضمنا التوصية بتحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام
قدمت اللجنة تقريرها للمجلس
وذلك في إجتماعه األول بتاريخ  10فبراير 2019م.
وقد تم تعديل تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم ( 14بالتمرير) بتاريخ 2019/12/31م ،
ً
بدال من السيد /
حيث تــم تعيين السيـــد  /فهــد بن حمد المهندي – العضو المنتدب -
عضوا باللجنة ً
خالد بن سعيد الرميحي .
ً
ثالثا :لجنة التدقيق  :برئاسة سعادة الشيخ /حمد بن جبر آل ثاني (مستقل) وعضوية كل من سعادة
الشيخ فيصل بن سعود آل ثاني والسيد  /عادل على بن على  ،ولم يسبق ألي منهم تدقيق
حسابات الشركة خالل السنتين السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر،
و تتوافر فيهم الخبرة الالزمة لممارسة اختصاصات اللجنـــة  ،وقدمت اللجنــــة تقريرهـــا للمجلس
ً
متضمنا ترشيح المدقق الخارجي للعام المالي
وذلك فـــي إجتماعه األول بتاريخ  10فبراير 2019م
2019م.
وقد عقدت اللجنة إجتماعين ولم تتمكن اللجنة من عقد  6اجتماعات كاملة خالل عام 2019م .
وقد تم تعديل تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم ( 14بالتمرير) بتاريخ 2019/12/31م
لتصبح برئاسة السيد /خالد بن سعيد الرميحي وعضوية كل من السيد /فيصل بن عبد الواحد
مستقبال بعقد العدد المقرر من
الحمادي والسيد /عادل على بن على  ،وسوف تلتزم اللجنة
ً
اإلجتماعات خالل العام .
ً
رابعا :لجنة اإلستثمارات  :وقد شكلت بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم ( )27في اجتماعه الرابع
بتاريخ2017/10/25م  ،برئاسة السيد  /خالد بن سعيد الرميحي  -نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضوية
كل من السيد  /سلمان بن عبد الله عبد الغنى والسيد /فهد بن حمد المهندي عضوي مجلس
اإلدارة ،وتم تعديل التشكيل ليصبح السيد /عادل على بن على عضو مجلس اإلدارة هو رئيس اللجنة
بدال من السيد  /خالد بن سعيد الرميحي بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم ( )6في اجتماعه الخامس
ً
تقريرا للمجلس في
بتاريخ 2019 /12/10م  ،وتتولى اللجنة إدارة ومتابعة إستثمارات الشركة  ،وتقدم
كل إجتماع عن آخر تطورات اإلستثمارات المشار إليها ومقترحاتها الجديدة في هذا الشأن.
 عمل اللجان :ً
وفقا لقرار تشكيل اللجان المشار اليه في البند السابق  ،ال يتولى أحد من األعضاء رئاسة أكثر من
ً
عضوا في أي لجنة أخرى  ،وال
لجنة من اللجان التي شكلها المجلس  ،ورئيس لجنة التدقيق ليس
ً
صحيحا إال بحضور رئيسها وأغلبية أعضاءها ،ويحرر محضر لكل إجتماع  ،يبين فيه
يكون إنعقاد اللجنة
ما دار باإلجتماع  ،ويوقع من رئيس اللجنة
 تقييم اللجان :يتولى مجلس اإلدارة تقييم أعمال اللجان األربع  ،واعتمد التقارير المقدمة من اللجان خالل عام
2019م كل حسب اختصاصه .
مكافآت أعضاء المجلس :تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقومون بها عن طريق الجمعية
ً
وفقا لنص المادة ( )39من النظام األساسي.
العامة وبما ال يزيد عن  %5من صافي األرباح السنوية
ولم يتم صرف مكافآت لمجلس اإلدارة تزيـــد عـــن النسبة المذكورة منـــذ إنشـــاء الشركـــة  ،وقـــد تم
اعتماد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس عـــن العــــام المالي 2018م بنسبـــة  % ,73مـــن قيمة األرباح
الصافية بموجب قرار من الجمعية العامة العادية بتاريخ  6مارس 2019م وبإجمالي مبلغ  11,75مليون
ريال قطري  ،كما بلغ إجمالي مكافأة اإلدارة التنفيذية العليا  4,504مليون ريال قطري .
خامساً :
الرقابة الداخلية
والمخاطر

ً
كليا عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة  ،وعن وضع سياسات
مجلس اإلدارة هو المسئول
وإرشادات وضوابط تحديد حدود المسئوليــة واألداء لمراقبة اآلليات  ،وتعتبر اإلدارة العامة بالشركــــة
هي المسئولة عن الرقابة العامة لهذه األنظمة مع مديري اإلدارات  ،ورؤساء األقسام ويتم تقييم
األعمال من خالل المراقب المالي الداخلي والمراقب الخارجي.
وتعقد الشركة أهمية قصوى لتطوير إطار إدارة األعمال بشكل هيكلي ومنظم  ،من أجل تحديد
وتقييم وتخفيف وإدارة المخاطر بالشركة  ،ويتولى مهمة تقييم المخاطر التشغيلية المستشار
الفني بالشركة  ،كما يتولى تقييم المخاطر المالية المراقب الداخلي وبالتنسيق مع اإلدارة المالية.
 وحدة الرقابة الداخلية :لدى الشركة قسم كامل مستقل للتدقيق الداخلي  ،يرأسه محاسب متخصص مؤهل وذو خبرة
مسؤال أمامه  ،و يتولى أعمال التدقيق المالي وتقييم
معين من قبل مجلس اإلدارة  ،ويكون
ً
ً
متضمنا أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت
األداء وإدارة المخاطر  ،ويرفع تقاريره إلي لجنة التدقيق
مع اإلجراء المقترح الواجب إتخاذه.
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 تقارير الرقابة الداخلية :ً
تقريرا عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة إلى لجنة التدقيق متضمنة ما يأتي:
يرفع المدقق الداخلي
المالية واإلستثمارات وإدارة المخاطر.
 .1إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون
ّ
تطور عوامل المخاطر فـــي الشركـــة ومـــدى مالءمة وفاعلية األنظمة المعمول بها في
 .2مراجعة
ّ
المتوقعة في السوق.
َّ
الجذرية أو غير
الشركة في مواجهة التغييرات
ّ
الداخلية  ،وأحكام هذا النظام.
 .3تقييم شامل ألداء الشركة بشأن االلتزام بتطبيق نظام الرقابة
ّ
 .4مدى إلتزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق.
الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.
 .5مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة
ّ
 .6المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها.
 .7المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.
وقد أصدر المدقق الداخلي عدد  3تقارير خالل عام 2019م بهذا الشأن .

سادساً :
الرقابة الخارجية

تقــوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مراقبي الحسابات المسجلين بجدول المدققين
ً
ً
خارجيـــا
مدققا
الخارجيين لدى الهيئة  ،وترفع إلى المجلس توصية مسببة باختيار عرض أو أكثر لتعيين
للشركة  ،وفور إعتماد المجلس التوصيــــة يتــم إدراجها بجـــدول أعمــال إجتماع الجمعيـــة العامـــــة
للشركة .
وقد قام المساهمون من خالل إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018/2/26م بتعيين مراقب
حسابات الشركة مكتب السادة إرنست ويونج  ،وقد قدم مراقب الحسابات تقريره للجمعية العامة
في 2019/3/6م وتاله عليها  ،وتم إعتماده من قبل الجمعية العامة  ،كما تم إرسال نسخة منه إلى
ً
ً
وفقا لما هو وارد بنص المادة ( )24من نظام الحوكمة.
متضمنا كل أعمال الرقابة
الهيئة ،
تم إعادة تكليف مكتــب ارنست ويونج كمراقبيــن لحسابات الشركة لمدة عام بإجتماع الجمعية
وقد َّ
العامة العادية بتاريخ 2019/3/6م  ،وقد قام بإجراء مراجعة ربع و نصف سنوية وسنوية للبيانات
ً
وفقا لما هو مقرر بالقوانين واإلجراءات المتعلقة  ،وسوف يقدم تقريره
المالية للشركة لعام 2019م
السنوي للجمعية العامة المزمع عقدها بتاريخ 2020/3/15م .

سابعاً :
اإلفصاح

المالية ،وعدد األسهم التي يمتلكها
تلتزم الشركة بمتطلبات اإلفصاح الدورية بما فيها التقارير
ّ
كل مــن رئيس وأعضاء المجلس  ،واإلدارة التنفيذية العليا  ،وكبار المساهمين أو المساهمين
المسيطرين  ،وكذلك اإلفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانه وخبراتهم
ً
العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية ،وما إذا كان ً
عضوا في مجلس إدارة شركة
أيا منهم
ً
عضوا بأي من لجان مجلس إدارتها  ،وذلك من خالل البيانات
أخرى أو باإلدارة التنفيذية العليا لها أو
األساسية الدورية المرسلة للهيئة والبورصة وتنشر على موقع الشركة اإللكتروني وكان آخرها
بتاريخ 2019/12/29م  ،وال يتم نشر أي معلومات أو اإلفصاح عنها إال بعد عرضها على مجلس اإلدارة
إلعتمادها.
وفيما يتعلق باإلفصــاح عــن النزاعات أو الخصومات التي تكون الشركة طرفا فيها بما فيها التحكيم
 ،والدعاوى القضائية  ،فال يوجد قضايا أو خصومات مؤثرة على نشاط الشركة باستثناء تلك
الخاصة ببعض المستحقات المالية للموظفين وهى ضمن النشاط الطبيعي للشركة.

ثامناً
تضارب المصالح

أعتمدت الشركة ونشرت على موقعها الئحة تعارض المصالح  ،لضمان إلتزام كل من الشركة
وموظفيهــا وأعضاء مجلس إداراتهــــا بالقواعـــــد والمعايــيــر والضوابط المهنية المتعارف عليها
ً
ً
ووفقا للمادة ()28
عالميا  ،لتعزيز ثقة الغير في نزاهة الشركة والعاملين بها على كافة المستويات ،
من الئحة المجلس ال يجوز أن يكون للرئيس أو أي عضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود
أو الصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها  ،وتلزم المادة ( )40من النظام األساسي مجلس
اإلدارة بوضع كشف خاص بالمعلومات المالية تحت تصرف المساهمين قبيل الجمعية العامة
بأسبوع بما في ذلك العمليات التي يكون فيها ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين مصلحة
تتعارض مع مصلحة الشركة.
ولم يتم عقد أو إبرام عقود أو صفقات بين رئيس أو أحد أعضاء المجلس وبين الشركة خالل عام
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،وتم إخطار أعضاء المجلس بوقف أي تعامالت على
2019م
ً
أسهمهم قبل إجتماعات المجلس التي تناقش البيانات المالية الدورية وقبل إجتماع الجمعية العامة
ً
يوما كما تم إخطار بورصة قطر في نفس الوقت.
بخمسة عشر
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تاسعاً
اإلفصاح عن عمليات
التداول

يلتزم أعضاء المجلس  ،واإلدارة التنفيذية العليا وجميع األشخاص المطلعين وأزواجهم وأوالدهم
المالية
القصر باإلفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها
ّ
ً
وفقا للقواعد واإلجراءات الواضحة التي تنظم تداول األشخاص المطلعين على األوراق
األخرى ،
المالية التي تصدرها الشركة  ،والتي أصدرها المجلس بموجب قراره رقم ( )26في اجتماعه الخامس
بتاريخ  26أكتوبر 2018م.

عاشراً
حقوق أصحاب
المصالح

 المساواة بين المساهمين في الحقوق :ً
وفقا ألحكام القانون واللوائح
المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم
والقرارات ذات الصلة.
ويتضمن النظـام األساســـي للشركــة اإلجراءات والضمانات الالزمة لممارسة جميع المساهمين
لحقوقهم  ،وبوجه خاص حق التصرف في األسهم ،وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح
األسهم  ،وحق حضور الجمعية العامة واإلشتراك فـــي مداوالتهــا والتصويت على قراراتها  ،وحــــق
الوصـــول إلى المعلومـــات وطلبهــــا بما ال يضر بمصالح الشركة.وذلك وفق أحكام المواد (-19-11-9
 )56 – 54 – 47 – 44- 40من النظام األساسي.
 حق المساهم في الحصول على المعلومات :تتضمن المادتين ( )9و ( )40من النظام األساسي للشركة حق المساهم في الحصول المعلومات
التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة  ،بما ال يخل بحقوق سائر المساهمين  ،أو يضر بمصالح
الشركة  ،وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة  ،وبتوفير كافة المعلومات
التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه األكمل  ،ويتـــم نشرها على
موقع الشركــــة اإللكتروني وموقــــع البورصة كما تلتزم الشركـــة بنشر المعلومات الدورية بالصحف
ً
أيضا.
اليومية
 حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة :تتضمن المواد ( 44و 47و 48و  49و 51و 54و ) 56من النظام األساسي للشركة  ،تنظيم حقوق
المساهميـــــن المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة بنوعيها شاملة البنود المنصوص عليها بالمادة ()32
بنظام الحوكمة وحقوق التصويت وإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  ،وقد التزمت الشركة بتطبيقها.
 حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع األرباح :تحدد المواد (  66و  67و ) 68من النظام األساسي للشركة  ،السياسة التي تحكم توزيع األرباح
ً
ً
سنويا عند التوزيع  ،ويتم تضمينها في التقرير المالي
حرفيا
بكل وضوح  ،ويتم اإللتزام بتطبيقها
السنوي للشركة الموزع على المساهمين لمناقشتها بالجمعية العامة.
سواء كانت نقدية أو
وتكون األحقية في الحصول على األرباح التي أقرت الجمعية العامة توزيعها ،
ً
أسهما مجانية  ،لمالكي األسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة اإليداع في يوم إنعقاد
الجمعية العامة.
وقد تم تحويل أرباح المساهمين عن العام المالي 2018م المعتمدة في الجمعية العامة بتاريخ
2019/3/6م ،والمقررة بنسبة  % 77.5من القيمة اإلسمية لألسهم  ،إلى بنك قطر الوطني لتوزيعها
ً
طبقا لإلتفاقية الموقعة مع البنك بهذا الشأن .
على المساهمين ،
 حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى :تضمن المادة ( )69من النظام األساسي للشركة حماية حقوق المساهمين بصفة عامة واألقلية
بصفة خاصة حال وجود أي أخطاء قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة.
وتلتزم الشركة باإلفصاح الدوري للهيئة والبورصة  ،عن هيكل رأس مال الشركة وكل إتفاق تجريه
ً
وفقا لإلجراءات المحددة ،واإلفصاح عن المالكين ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة
بشأنه في حينه
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  ،وذلك خالل اإلفصاح الدوري قبل تاريخ  30يونيو و قبل 31ديسمبر.
 حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين :تحـــرص الشركـــــــة على إحتـــــرام حقوق أصحاب المصالح والمحافظة عليها من خالل توفير كافة
المعلومات الموثقة الالزمة عن كل تعامالتها سواء بالنشر بالصحف وموقع الشركة اإللكتروني
وموقع البورصة أو من خالل اإلتصال المباشر.
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وقد أنشأت الشركة خالل عام2019م قسم عالقات المستثمرين على موقعها اإللكتروني وحددت
المسؤول عن عالقات المستثمرين ،كما قامت بناء على إجراءات بورصة قطر بعقد مؤتمر عبر
الهاتف خالل شهر أكتوبر إلطالع المستثمرين على تقرير وأداء الشركة عن الربع الثالث لعام 2019م .
ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته  ،وتلتزم الشركة
بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي ال يهدد مصالح اآلخرين أو يضر
بمصالحها.
وتتولى إدارة العالقات العامة مسؤلية تلقى الشكاوى والمقترحات والمالحظات لعرضها على
اإلدارة العليا إلتخاذ الالزم بشأنها كما تتلقى لجنة عالقات الموظفين شكاوى وتظلمات ومقترحات
الموظفين للنظر فيها و اتخاذ القرار الالزم بشأنها .
حادي عشر
حق المجتمع

تؤدى الشركة دورها في تنمية المجتمع والنهوض به والمحافظة على البيئة  ،من خالل مشاركتها
الجــادة والفعالـــة بمنظومة المسؤولية اإلجتماعية للشركــات مـــن منطلق إلتزامها بالمسؤولية
الوطنية  ،حيث توجه نسبة ثابتة  %2.5من صافي أرباحها السنوية لدعم األنشطة التي تسهم في
فضال عـــن مساهمتها في
تطوير المجتمــــع واألنشطة الرياضية المختلفــــة ( بموجب القانون ) ،
ً
دعم لجنة مكافحة المخدرات واألنشطة المجتمعية األخرى  ،وقد قامت الشركة خالل عام 2019م
بتبني والمساهمة في عدد من األنشطة والفعاليات  ،والبرامج اإلجتماعية والمؤتمـــرات والندوات
العلمية والثقافية واإلقتصادية واألنشطـــة الرياضية المختلفة  ،وقد بلغت جملة مساهماتها 2.26
مليون ريال قطري خالل عام 2019م .

يعتمــد
سعد بن شريده الكعبى
رئيس مجلس اإلدارة
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تقييم اإلدارة
للرقابة الداخلية
على التقارير المالية
إن مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية (يشار إليها بـ "الشركة") وشركاتها
التابعة لها في الدوحة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") هو المسؤول عن
إنشاء والحفاظ على الرقابة الداخلية المناسبة على التقارير المالية على النحو
المطلوب من قبل هيئة قطر لألسواق المالية .إن ضوابط الرقابة الداخلية على
التقارير المالية هي عملية مصممة لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بصحة التقارير
المالية وإعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة ألغراض إعداد التقارير الخارجية
وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .تتضمن الرقابة الداخلية على التقارير المالية
ً
أيضا ضوابط وإجراءات اإلفصاح الخاص بالمجموعة المصممة لمنع األخطاء
ً
مخاطر في التقارير المالية
إن المخاطر الرئيسية في التقارير المالية هي إما أن البيانات المالية الموحدة ال تُ عرض بشكل عادل بسبب أخطاء غير
مقصودة أو متعمدة أو أن نشر البيانات المالية الموحدة ال يتم في الوقت المناسب .ينشأ االفتقار إلى العرض
العادل عندما يحتوي حساب أو إفصاحات بيان مالي واحد أو أكثر على أخطاء (أو إغفاالت) جوهرية .تعتبر األخطاء
بناء
جوهرية إذا كان بإمكانها ،بشكل فردي أو جماعي ،التأثير على القرارات االقتصادية التي يتخذها اصحاب المصالح ً
على البيانات المالية الموحدة.
لتقليل مخاطر التقارير المالية ،قامت المجموعة بتأسيس الرقابة الداخلية على التقارير المالية بهدف تقديم تأكيد
معقول ولكن ليس تأكيد مطلق ضد األخطاء الجوهرية .قامت المجموعة بتقييم تصميم الرقابة الداخلية على التقارير
بناء على المعايير المحددة في إطار العمل المتكامل – للرقابة الداخلية ()2013
المالية وتطبيقه وفعاليته التشغيلية ً
الصادر عن لجنة المؤسسات الراعية للجنة تريدواي ("لجنة المؤسسات الراعية" أو "إطار عمل لجنة المؤسسات
الراعية") .توصي لجنة المؤسسات الراعية بوضع أهداف محددة لتسهيل تصميم وتقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية.
نتيجة لذلك ،عند إنشاء الرقابة الداخلية على التقارير المالية ،اعتمدت اإلدارة أهداف البيانات المالية التالية:
 التواجد  /الحدث  -األصول وااللتزامات موجودة وحدثت المعامالت المتعلقة بها؛ االكتمال  -يتم تسجيل جميع المعامالت ،ويتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية الموحدة؛ التقييم  /القياس  -يتم تسجيل األصول وااللتزامات والمعامالت في التقارير المالية بالقيمة المناسبة؛ الحقوق وااللتزامات والملكية  -يتم تسجيل الحقوق وااللتزامات بشكل مناسب؛ العرض واإلفصاح  -التصنيف واإلفصاح وعرض التقارير المالية بشكل المناسب.ومع ذلك  ،فإن أي نظام للرقابة الداخلية  ،بما في ذلك الرقابة الداخلية على التقارير المالية  ،بغض النظر عن مدى
ً
ً
مطلقا لتحقيق أهداف نظام التحكم هذا .على
ً
معقول ولكن ليس
تأكيدا
حسن تصميمه وتشغيله  ،يمكن أن يوفر
هذا النحو  ،قد ال تمنع ضوابط اإلفصاح واإلجراءات أو األنظمة الخاصة بالرقابة الداخلية على التقارير المالية جميع
األخطاء وعمليات االحتيال .عالوة على ذلك  ،يجب أن يعكس تصميم نظام الرقابة حقيقة وجود قيود على الموارد ،
ويجب اعتبار فوائد الضوابط بالنسبة لتكاليفها.
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تنظيم نظام الرقابة الداخلية
الوظائف المشاركة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية
يتم تنفيذ الضوابط داخل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل جميع اإلدارات وأقسام الدعم مع
المشاركة في مراجعة موثوقية الدفاتر والسجالت التي تقوم عليها البيانات المالية الموحدة .نتيجة لذلك  ،ينطوي
تشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية على موظفين مقرهم في وظائف مختلفة في جميع أنحاء
المنظمة.

ضوابط للحد من مخاطر األخطاء في التقارير المالية
يتكون نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من عدد كبير من الضوابط واإلجراءات الداخلية التي تهدف إلى
التقليل إلى أدنى حد من احتمال وجود أخطاء في البيانات المالية الموحدة .يتم دمج هذه الضوابط في عملية
التشغيل وتشمل تلك التي:
 تكون مستمرة أو دائمة بطبيعتها مثل اإلشراف ضمن السياسات واإلجراءات المكتوبة أو الفصل بين الواجبات العمل على أساس دوري مثل تلك التي يتم تنفيذها كجزء من عملية إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية ؛ وقائية أو تحققية بطبيعتها ؛  -لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية الموحدة نفسها .تتضمن ضوابط الرقابة التي لها تأثير غيرمباشر على البيانات المالية الموحدة وضوابط الرقابة على مستوى المنظمة والضوابط العامة لتكنولوجيا
المعلومات مثل الوصول إلى النظام وعناصر التحكم في النشر  ،في حين أن ضابط الرقابة الذي له تأثير مباشر
يمكن أن يكون  ،على سبيل المثال ،تسوية تدعم مباشرة بند الميزانية العمومية .
مميزات المكونات اآللية و  /أو اليدوية .الضوابط اآللية هي وظائف تحكم مدمجة في عمليات النظام مثل الفصل
الذي يفرضه التطبيق على ضوابط العمل وفحص الواجهة على اكتمال ودقة
 -المدخالت .الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك التي يديرها فرد أو مجموعة من األفراد مثل ترخيص المعامالت.

قياس تصميم وتنفيذ وفعالية التشغيل للرقابة الداخلية
رسميا لمدى كفاية تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية
تقييما
أجرت المجموعة
ً
ً
للسنة المالية  2019مع مراعاة:
 مخاطر أخطاء البنود المدرجة في البيان المالي الموحد  ،مع األخذ في االعتبار عوامل مثل األهمية وقابلية بيانالبيانات المالية للبيانات الخاطئة ؛
 قابلية الضوابط الموضوعة للفشل  ،مع األخذ في االعتبار عوامل مثل درجة اآللية والتعقيد ومخاطر تجاوز اإلدارةوكفاءة الموظفين ومستوى الحكم المطلوب.
تحدد هذه العوامل ،بشكل إجمالي ،طبيعة وتوقيت ومدى األدلة التي تتطلبها اإلدارة من أجل تقييم ما إذا كان
تصميم نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية وتطبيقه وفعاليته فعالين .يتم إنشاء األدلة نفسها من اإلجراءات
خصيصا ألغراض تقييم الرقابة الداخلية
المتكاملة ضمن المسؤوليات اليومية للموظفين أو من اإلجراءات المنفذة
ً
مهما من عناصر التقييم ،حيث إن هذه
أيضا مكونً ا
على التقارير المالية .تشكل المعلومات الواردة من مصادر أخرى ً
ً
األدلة قد تثير اهتمام اإلدارة أو قد تثبت النتائج.
يضمن تقييم اإلدارة تقييم لتصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل الضوابط في مختلف العمليات بما في ذلك توليد
الطاقة والمبيعات  ،والمشتريات  ،وإدارة المخزون  ،والموارد البشرية وقائمة الرواتب  ،دفتر األستاذ العام والتقارير
تقييما لتصميم وتنفيذ
أيضا
المالية  ،والعقارات واآلليات والمعدات  ،وإدارة االستثمار  ،إدارة الخزينة .تضمن التقييم ً
ً
وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة على مستوى المنظمة والضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات ومراقبة اإلفصاح.

اإلستنتاج
نتيجة لتقييم تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية ،لم تحدد اإلدارة أي نقاط
ضعف /أخطاء جوهرية وخلصت إلى أن تشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية تم تصميمه وتنفيذه
وتشغيله بشكل مناسب كما في  31ديسمبر .2019
تمت الموافقة على تقييم اإلدارة للرقابة الداخلية على التقارير المالية كما في  31ديسمبر  2019من قبل مجلس
نيابة عنها بتاريخ  4مارس  2020من قبل:
ً
اإلدارة وتم التوقيع عليه

سعادة السيد /سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة

السيد /فهد بن حمد المهندي
العضو المنتدب
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تقرير التأكيد
المستقل إلى
السادة مساهمي
شركة الكهرباء والماء
القطرية ش.م.ع.ق.
تقرير التأكيد المستقل إلى السادة مساهمي شركة الكهرباء والماء القطرية
ش.م.ع.ق .حول االلتزام بقانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات
الصلة ،بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في
السوق الرئيسية
مقدمة
وفقا للمادة  24من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة
هيئة قطر لألسواق المالية ("الهيئة") بموجب القرار رقم ( )5لعام  ،2016قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود حول التقييم
الذي قام به مجلس اإلدارة عن مدى التزام الشركة بقانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ،بما
في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية كما في  31ديسمبر .2019

مسؤوليات مجلس اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة
إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد تقرير الحوكمة المرفق والذي يغطي على األقل متطلبات المادة  4من
نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ("النظام") الصادر عن مجلس إدارة هيئة
قطر لألسواق المالية بموجب القرار رقم ( )5لعام .2016
يقدم مجلس اإلدارة في قسم حوكمة الشركة الوارد بالتقرير السنوي "تقرير االلتزام بقانون هيئة قطر لألسواق
المالية والتشريعات ذات الصلة ،بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق
الرئيسية" ("تقرير حوكمة الشركة").

40

شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق
التقرير السنوي 2019

باإلضافة إلى ذلك ،تشمل مسؤوليات مجلس اإلدارة تصميم وتنفيذ والمحافظة على الضوابط الداخلية الكافية
لضمان سير األعمال بشكل منتظم وفعال ،بما في ذلك:
 االلتزام بسياسات الشركة؛ حماية موجودات الشركة؛ منع واكتشاف حوادث االحتيال والخطأ؛ دقة واكتمال السجالت المحاسبية؛ إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها ،بما في ذلك قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلةونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية بموجب القرار رقم ( )5لعام .2016

مسؤوليتنا
تتمثل مسؤوليتنا في إصدار نتيجة تأكيد محدود حول ما إذا كان قد لفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن "تقرير حوكمة
الشركة حول االلتزام بقانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ،بما في ذلك نظام حوكمة الشركات"
الوارد في قسم حوكمة الشركة من التقرير السنوي ال يعرض بصورة عادلة ،من كافة النواحي المادية ،التزام الشركة
بقانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ،بما في ذلك نظام حوكمة الشركات ،استنادا إلى
إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها.
وفقا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد رقم ( 3000المعدل) "ارتباطات التأكيد غير المتعلقة بتدقيق
ً
لقد قمنا بأعمالنا
أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية" الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي ( .)IAASBيتطلب هذا
المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا بهدف الحصول على تأكيد محدود حول ما إذا قد لفت انتباهنا ما يجعلنا
نعتقد بأن تقرير مجلس اإلدارة حول االمتثال لقانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة متضمنة
نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ،ككل ،لم يتم إعداده من كافة النواحي
ً
وفقا لنظام حوكمة الشركات.
المادية
تقرير التأكيد المستقل إلى السادة مساهمي شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق .حول االلتزام بقانون هيئة
قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ،بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في
السوق الرئيسية  -تتمة
ً
نطاقا منها في
تختلف اإلجراءات التي يتم تنفيذها في ارتباط تأكيد محدود من حيث طبيعتها وتوقيتها وتكون أقل
حالة ارتباط التأكيد المعقول .وبالتالي ،فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط تأكيد محدود يكون أقل
بكثير من التأكيد الذي قد يمكن الحصول عليه لو تم تنفيذ ارتباط تأكيد معقول .لم نقم بأي إجراءات إضافية ينبغي
تنفيذها في حال كان االرتباط هو ارتباط تأكيد معقول.
إن إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها تتضمن بشكل أساسي الحصول على استفسارات من اإلدارة لفهم
العمليات المتبعة لتحديد متطلبات قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ،بما في ذلك نظام
حوكمة الشركات ("المتطلبات") ،واإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة لاللتزام بهذه المتطلبات ،والمنهجية التي تتبعها
اإلدارة لتقييم مدى االلتزام بهذه المتطلبات .عند الضرورة ،قمنا بفحص األدلة التي جمعتها اإلدارة لتقييم مدى
االلتزام بالمتطلبات.
إن إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها ال تتضمن تقييم األوجه النوعية لفاعلية اإلجراءات التي طبقتها اإلدارة
لاللتزام بمتطلبات النظام ،ولذلك فإننا ال نقدم أي تأكيد حول ما إذا كانت اإلجراءات التي طبقتها اإلدارة تعمل بفاعلية
لتحقيق أهداف قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ،بما في ذلك نظام حوكمة الشركات.

القيود الضمنية
تخضع المعلومات غير المالية لقيود ضمنية أكثر من المعلومات المالية ،مع األخذ في االعتبار خصائص الموضوع
واألساليب المستخدمة لتحديد هذه المعلومات.
تعتمد العديد من اإلجراءات التي تتبعها الشركات لتطبيق الحوكمة والمتطلبات القانونية على الموظفين الذين
يقومون بتطبيق هذه اإلجراءات وتفسيرهم لهدف كل إجراء وتقييمهم لكيفية تنفيذ إجراء االلتزام بشكل فعال ،وفي
أيضا إلى أن تصميم
بعض الحاالت قد ال يتضمن تقييم اإلجراءات االحتفاظ بمستندات تدقيق كافية .تجدر اإلشارة ً
إجراءات االلتزام قد تتبع أفضل الممارسات التي تختلف من مؤسسة ألخرى ومن بلد آلخر ،وبالتالي فهي ال تشكل
مجموعة واضحة من المعايير التي يمكن المقارنة بها.
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استقالليتنا ومراقبة الجودة
ً
وفقا لقانون أخالقيات
في سياق قيامنا بأعمال االرتباط ،التزمنا باالستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى
المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير األخالقيات الدولية للمحاسبين المهنيين (" ،)"IESBA Codeوالتي
تأسست على مبادئ النزاهة ،والموضوعية ،والكفاءة المهنية ،والعناية الواجبة ،والسرية ،والسلوك المهني،
وفقا لهذه المتطلبات
ً
والمتطلبات األخالقية ذات الصلة في دولة قطر .ولقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى
وقانون أخالقيات المحاسبين المهنيين.
تقوم شركتنا بتطبيق المعيار الدولي لمراقبة الجودة رقم ( ،)1وبالتالي فإن لدينا نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل
السياسات واإلجراءات الموثقة الخاصة بااللتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية
والتنظيمية المعمول بها.
تقرير التأكيد المستقل إلى السادة مساهمي شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق .حول االلتزام بقانون هيئة
قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ،بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في
السوق الرئيسية  -تتمة

المعلومات األخرى
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى .تشتمل المعلومات األخرى على تقرير حوكمة الشركة (ولكنها ال
تشمل تقرير مجلس اإلدارة حول االلتزام بقانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ،بما في ذلك
نظام حوكمة الشركات ،الوارد بقسم حوكمة الشركة من التقرير السنوي ،وتقريرنا حوله) ،والذي حصلنا عليه قبل تاريخ
تقرير التأكيد المستقل هذا.،
إن نتيجتنا حول تقرير مجلس اإلدارة ال يتضمن المعلومات األخرى ،وال نبدي ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد
حولها .لقد تم تعييننا من قبل الشركة لتقديم تقرير تأكيد معقول منفصل حول تقرير مجلس اإلدارة بشأن إطار
الرقابة الداخلية على التقارير المالية ،والذي تم تضمينه في المعلومات األخرى
فيما يتعلق بارتباطنا بشأن تقرير مجلس اإلدارة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المحددة أعاله،
جوهريا مع تقرير مجلس اإلدارة أو
وعند القيام بذلك ،األخذ في االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات تتعارض
ً
المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال االرتباط ،أو أنها تبدو كأخطاء مادية.
في حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي ،بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها ،في المعلومات األخرى التي تم
تزويدنا بها قبل تاريخ تقريرنا هذا ،فإننا نبدي نتيجة بوجود خطأ مادي في هذه المعلومات األخرى ،كما يتحتم علينا
إدراج تلك الوقائع في تقريرنا .ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
عند قراءتنا لتقرير حوكمة الشركة بالكامل وفي حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي حوله ،فإن علينا حينها التواصل مع
األشخاص المكلفين بالحوكمة حول هذا األمر.

النتيجة
استنادا إلى إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها ،لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن تقرير مجلس اإلدارة حول
ً
االلتزام بقانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ،بما في ذلك نظام حوكمة الشركات ال يعرض
بصورة عادلة ،من كافة النواحي المادية ،التزام الشركة بالقانون أعاله والتشريعات ذات الصلة ،بما في ذلك نظام
حوكمة الشركات.

عن إرنسـت ويونـغ
زيـــاد نــــادر
سجل مراقبي الحسابات رقم 258
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تقرير التأكيد المستقل إلى السادة
مساهمي شركة الكهرباء والماء
القطرية ش.م.ع.ق"( .الشركة")
وشركاتها التابعة (يشار إليهم
ً
جميعا بـ "المجموعة")

حول وصف عمليات وضوابط الرقابة الداخلية ومدى مالءمة
تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على
التقارير المالية

مقدمة

وفقا للمادة  24من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في
السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية ("الهيئة")
بموجب القرار رقم ( )5لعام  ،2016قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد معقول حول الوصف
الذي أجراه مجلس اإلدارة لعمليات وضوابط الرقابة الداخلية وتقييم مدى مالءمة
تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية
لشركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق"( .الشركة") كما في  31ديسمبر
.2019
مسؤوليات مجلس اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة
إن مجلس إدارة المجموعة مسؤول عن إعداد "تقرير مجلس اإلدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية"
المرفق والذي يغطي على األقل متطلبات المادة  4من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في
السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية بموجب القرار رقم ( )5لعام "( 2016النظام").
يعرض مجلس اإلدارة تقريره حول إطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية ،والذي يتضمن ما يلي:
 تقييم مجلس اإلدارة لمدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل إطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وصف العملية والضوابط الداخلية على التقارير المالية فيما يتعلق بعمليات توليد وبيع الكهرباء ،والمشتريات،وإدارة المخزون ،والموارد البشرية ورواتب الموظفين ،ودفتر األستاذ العام ،وإعداد التقارير المالية ،والعقارات
تقييما لتصميم وتنفيذ وفعالية
أيضا
ً
واآلالت والمعدات ،وإدارة االستثمارات ،وإدارة الخزينة .تضمن التقييم
ً
تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على مستوى المؤسسة ،والضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات ،وضوابط
اإلفصاح.
 أهداف الرقابة ،وتحديد المخاطر التي تهدد تحقق أهداف الرقابة؛ -تصميم وتنفيذ الضوابط التي تعمل بشكل فعال بهدف تحقيق األهداف المعلنة للرقابة؛ و
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 تحديد ثغرات الرقابة ونقاط الضعف ،وكيفية عالجها ،واإلجراءات الموضوعة لمنع أو تخطى تلك الثغرات.إن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع الضوابط المالية الداخلية والحفاظ عليها استنادا إلى المعايير المقررة في إطار
العمل الصادر عن لجنة المؤسسات الراعية للجنة تريدواي ("إطار عمل لجنة المؤسسات الراعية").
تشمل هذه المسؤوليات تصميم وتنفيذ وتشغيل والمحافظة على الضوابط المالية الداخلية الكافية التي ،في حال
عملها بفعالية ،سوف تضمن سير األعمال بشكل منتظم وفعال ،بما في ذلك:
 االلتزام بسياسات المجموعة؛ حماية موجودات المجموعة؛ منع واكتشاف حوادث االحتيال والخطأ؛ دقة واكتمال السجالت المحاسبية؛ إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها ،بما في ذلك القانون الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعاتذات الصلة ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من قبل مجلس إدارة
هيئة قطر لألسواق المالية بموجب القرار رقم ( )5لعام .2016

مسؤولياتنا
تتمثل مسؤولياتنا في إبداء رأي تأكيد معقول حول مدى مالءمة عرض "وصف مجلس اإلدارة ومدى مالءمة تصميم
وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية للعمليات األساسية للمجموعة" المعروض في
تقرير مجلس االدرة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية لتحقيق أهداف الرقابة ذات الصلة الواردة في
هذا الوصف ،وذلك استنادا إلى إجراءات التأكيد التي قمنا بها.
وفقا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد رقم ( 3000المعدل) "ارتباطات التأكيد غير المتعلقة بتدقيق
ً
لقد قمنا بأعمالنا
أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية" الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي ( .)IAASBيتطلب هذا
المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كان وصف مجلس اإلدارة للعمليات
وضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية قد تم عرضه بصورة عادلة وأن ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير
المالية قد تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بصورة فعالة ،من كافة النواحي المادية ،لتحقيق أهداف الرقابة ذات
الصلة الواردة في هذا الوصف.
إن ارتباط التأكيد الذي يهدف إلى إصدار رأي تأكيد معقول حول وصف العمليات والضوابط الداخلية وتصميم وتنفيذ
وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية على التقارير المالية للمؤسسة يتطلب القيام بإجراءات للحصول على أدلة حول
نزاهة عرض وصف العمليات والضوابط الداخلية ومدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل تلك الضوابط.
تضمنت إجراءاتنا المتعلقة بالضوابط الداخلية للتقارير المالية ،فيما يتعلق بجميع العمليات الهامة ،ما يلي:
 الحصول على فهم للضوابط الداخلية على التقارير المالية لجميع العمليات الهامة؛ تقييم مدى خطورة وجود نقاط الضعف المادية؛ وبناء على المخاطر المقدرة.
 فحص وتقييم تصميم ضوابط الرقابة الداخلية وتنفيذها وفعالية تشغيلها ًتعتبر العملية هامة إذا كان من المتوقع أن تؤثر أي أخطاء ناتجة عن االحتيال والخطأ في تدفق المعامالت أو مبلغ
البيان المالي بشكل معقول على قرارات مستخدمي البيانات المالية .لغرض أعمال هذا االرتباط ،العمليات التي تم
تحديدها كعمليات هامة هي :توليد وبيع الكهرباء ،والمشتريات ،وإدارة المخزون ،والموارد البشرية ورواتب الموظفين،
ودفتر األستاذ العام ،وإعداد التقارير المالية ،والعقارات واآلالت والمعدات ،وإدارة االستثمارات ،وإدارة الخزينة.
خالل قيامنا بأعمال االرتباط ،حصلنا على فهم للمكونات التالية لنظام الرقابة الداخلية:
 .1بيئة الرقابة
 oالنزاهة والقيم األخالقية
 oااللتزام بالكفاءة
 oمجلس اإلدارة ولجنة التدقيق
 oفلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل
 oالهيكل التنظيمي
 oتحديد الصالحيات والمسؤوليات
 oسياسات وإجراءات الموارد البشرية
 .2تقييم المخاطر
 oاألهداف على مستوى الشركة
 oاألهداف على مستوى العمليات
 oتحديد وتحليل المخاطر
 oإدارة التغيير

 .3أنشطة الرقابة
 oالسياسات واإلجراءات
 oاألمن (التطبيقات والشبكات)
 oإدارة تغيير التطبيق
 oاستمرارية األعمال  /النسخ االحتياطي
 oاالستعانة بمصادر خارجية
 .4المعلومات واالتصاالت
 oجودة المعلومات
 oفعالية االتصال
 .5المراقبة
 oالمراقبة المستمرة
 oالتقييمات المنفصلة
 oاإلبالغ عن أوجه القصور
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تستند اإلجراءات المختارة إلى حكمنا الشخصي ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في مدى مالءمة التصميم
أيضا تقييم مخاطر أن يكون وصف مجلس
والتنفيذ وفعالية التشغيل سواء نتيجة الحتيال أو خطأ .تضمنت إجراءاتنا ً
اإلدارة للعمليات وضوابط الرقابة الداخلية غير معروض بصورة عادلة أو أن الضوابط لم يتم تصميمها وتنفيذها
وتشغيلها بصورة فعالة لتحقيق أهداف الرقابة ذات الصلة الواردة في تقرير مجلس االدرة حول ضوابط الرقابة
الداخلية على التقارير المالية.
ً
أيضا تقدير لتقييم مجلس اإلدارة لمدى مالءمة أهداف الرقابة الواردة في تقرير
يتضمن ارتباط التأكيد من هذا النوع
مجلس اإلدارة ،ويشمل كذلك تنفيذ أي إجراءات أخرى تعتبر ضرورية في مثل هذه الظروف.
باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسا مالئما يمكّننا من إبداء نتيجتنا حول نظام الرقابة الداخلية
على التقارير المالية للمجموعة.

تعريف الضوابط الداخلية على التقارير المالية
إن الرقابة الداخلية على التقارير المالية للمؤسسة هي عملية مصممة لتوفير تأكيد معقول حول مدى موثوقية
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .إن الرقابة الداخلية على
ً
التقارير المالية وإعداد البيانات المالية ألغراض خارجية
التقارير المالية ألي مؤسسة تشمل السياسات واإلجراءات التي:
 )1تتعلق بحفظ السجالت التي تعكس بدقة ونزاهة ،وبتفاصيل معقولة ،المعامالت وأعمال التصرف في موجودات
المؤسسة؛
 )2توفر تأكيد معقول بأن المعامالت يتم تسجيلها حسب الضرورة لضمان إعداد البيانات المالية الموحدة بشكل
عموما ،وأن فواتير ونفقات المؤسسة ال تتم إال بترخيص من إدارة
يتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة
ً
المؤسسة؛ و
 )3توفر تأكيد معقول حول المنع أو االكتشاف الفوري لحاالت االختالس أو االستخدام أو التصرف غير المصرح به في
موجودات المؤسسة بما قد يؤثر بشكل مادي على البيانات المالية ويتوقع بشكل معقول أن يؤثر على قرارات
مستخدمي البيانات المالية.

القيود الضمنية
تخضع معلومات األداء غير المالي لقيود ضمنية أكثر من المعلومات المالية ،مع األخذ في االعتبار خصائص الموضوع
واألساليب المستخدمة لتحديد هذه المعلومات.
ونظرا للقيود الضمنية للضوابط الداخلية على التقارير المالية ،بما في ذلك احتمالية التواطؤ أو تجاوز الرقابة من قبل
ً
اإلدارة ،قد تحدث أخطاء مادية نتيجة الحتيال أو خطأ دون اكتشافها .ولذلك فإن الضوابط الداخلية على التقارير المالية
قد ال تمنع أو تكشف جميع األخطاء أو اإلغفاالت في معالجة المعامالت أو إعداد التقارير بشأنها ،وبالتالي ال يمكن
مطلقا باستيفاء أهداف الرقابة.
ً
تأكيدا
أن توفر
ً
باإلضافة إلى ذلك ،فإن التوقعات بشأن أي تقييم للضوابط الداخلية على التقارير المالية للفترات المستقبلية تكون
معرضة لمخاطر أن تصبح تلك الضوابط غير مناسبة في حال تغيرت الظروف أو لم يتم االستمرار على نفس درجة
االلتزام بالسياسات واإلجراءات.
عالوة على ذلك ،فإن أنشطة الضوابط التي تم تصميمها وتنفيذها وتفعيلها خالل السنة المشمولة بتقريرنا
التأكيدي لن تعالج بأثر رجعي أي نقاط ضعف أو أوجه قصور في الضوابط الداخلية على التقارير المالية كانت موجودة
قبل تاريخ تفعيل هذه الضوابط.
تعتمد العديد من اإلجراءات التي تتبعها الشركات لتطبيق الحوكمة والمتطلبات القانونية على الموظفين الذين
يقومون بتطبيق هذه اإلجراءات وتفسيرهم لهدف كل إجراء وتقييمهم لكيفية تنفيذ إجراء االلتزام بشكل فعال ،وفي
أيضا إلى أن تصميم
بعض الحاالت قد ال يتضمن تقييم اإلجراءات االحتفاظ بمستندات تدقيق كافية .تجدر اإلشارة ً
إجراءات االلتزام قد تتبع أفضل الممارسات التي تختلف من مؤسسة ألخرى ومن بلد آلخر ،وبالتالي فهي ال تشكل
مجموعة واضحة من المعايير التي يمكن المقارنة بها.

استقالليتنا ومراقبة الجودة
ً
وفقا لقانون أخالقيات
في سياق قيامنا بأعمال االرتباط ،التزمنا باالستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى
المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير األخالقيات الدولية للمحاسبين المهنيين (" ،)"IESBA Codeوالتي
تأسست على مبادئ النزاهة ،والموضوعية ،والكفاءة المهنية ،والعناية الواجبة ،والسرية ،والسلوك المهني،
وفقا لهذه المتطلبات
ً
والمتطلبات األخالقية ذات الصلة في دولة قطر .ولقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى
وقانون أخالقيات المحاسبين المهنيين.
تقوم شركتنا بتطبيق المعيار الدولي لمراقبة الجودة رقم ( ،)1وبالتالي فإن لدينا نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل

45

شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق
التقرير السنوي 2019

السياسات واإلجراءات الموثقة الخاصة بااللتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية
والتنظيمية المعمول بها.

المعلومات األخرى
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى .تشتمل المعلومات األخرى على تقرير الحوكمة (ولكنها ال تتضمن
تقرير مجلس اإلدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية) ،والذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير مراقب
الحسابات هذا.
إن نتيجتنا حول تقرير مجلس اإلدارة بشأن إطار ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية ال يتضمن المعلومات
األخرى ،وال ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.
لقد تم تعييننا من قبل المجموعة لتقديم تقرير تأكيد محدود منفصل حول تقرير مجلس اإلدارة بشأن االلتزام
بالقانون الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ،بما في ذلك نظام حوكمة الشركات ،والذي
تم تضمينه في المعلومات األخرى .فيما يتعلق بارتباطنا بشأن تقرير مجلس اإلدارة حول إطار ضوابط الرقابة الداخلية
على التقارير المالية ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المحددة أعاله ،وعند القيام بذلك ،األخذ
جوهريا مع تقرير مجلس اإلدارة حول إطار ضوابط الرقابة الداخلية
في االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات تتعارض
ً
على التقارير المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال االرتباط ،أو أنها تبدو كأخطاء مادية.
في حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي ،بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها ،في المعلومات األخرى التي تم
تزويدنا بها قبل تاريخ تقريرنا هذا ،فإننا نبدي نتيجة بوجود خطأ مادي في هذه المعلومات األخرى ،كما يتحتم علينا
إدراج تلك الوقائع في تقريرنا .ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
عند قراءتنا تقرير الحوكمة بالكامل ،وفي حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي حوله ،فإن علينا حينها التواصل مع
األشخاص المكلفين بالحوكمة حول هذا األمر.

النتائج
بناء على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قمنا بها ،في رأينا أن:
ً
أ) تقرير مجلس اإلدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية يعرض بصورة عادلة نظام المجموعة
المصمم كما في  31ديسمبر 2019؛ و
ب) الضوابط المتعلقة بأهداف الرقابة قد تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بفعالية كافية كما في  31ديسمبر ،2019
ً
وفقا إلطار عمل لجنة المؤسسات الراعية للجنة تريدواي (.)COSO
من كافة النواحي المادية،
عن إرنسـت ويونـغ
زيـــاد نــــادر
سجل مراقبي الحسابات رقم 258
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المؤشرات المالية
للسنة (مليون ريال قطري)

2019

2018

2017

2016

2015

اإليرادات التشغيلية

2,389

2,601

3,071

3,103

2,983

الربح اإلجمالي

856

1,204

1,316

1,403

1,303

صافي الربح

1,414

1,537

1,616

1,542

1,501

في نهاية السنة (مليون ريال قطري)
13,450

إجمالي الحقوق

17,494

18,185

15,844

15,226

إجمالي حقوق المساهمين

9,999

10,456

8,982

8,275

7,346

قروض طويلة األجل

4,253

4,451

4,543

4,736

3,860

القيمة للسهم الواحد
األرباح الموزعة للسهم ( ريال قطري)

0.775

0.775

0.775

0.75

0.75

ربحية السهم

1.29

1.40

1.47

1.40

1.36

النسب
العائد على حقوق المساهمين (* )%

13.83

15.81

18.73

19.74

21.25

العائد على رأس المال المستثمر (**)%

10.49

11.61

12.83

13.61

14.70

نسبة االقتراض (عدد المرات)

0.43

0.43

0.51

0.57

0.53

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

مبيعات اإلنتاج
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صافي الربح

نمو حقوق المساهمين

نمو األرباح الموزعة

العائد على السهم
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تقرير مراقب الحسابات
المستقل إلى السادة
المساهمين الكرام
شركة الكهرباء والماء
القطرية ش.م.ع.ق.
تقرير حول تدقيق البيانات
الموحدة
 31ديسمبر 2019

الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق"( .الشركة") وشركاتها التابعة (يشار
ً
جميعا بــ "المجموعة") والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  2019وبيان الربح أو
إليهم
الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحد ،وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد ،وبيان التدفقات النقدية
الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن ملخص للسياسات
المحاسبية الهامة.
في رأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة ،من كافة النواحي المادية ،المركز المالي الموحد
للمجموعة كما في  31ديسمبر  2019وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة المنتهية في ذلك
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (.)IFRSs
التاريخ
أساس الرأي
ً
ً
الحقا في هذا التقرير بيان لمسؤولياتنا
وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ( .)ISAsويرد
لقد قمنا بأعمال التدقيق
ً
وفقا لمعايير
بموجب تلك المعايير في فقرة "مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة".
أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية ( )IEBSA Codeفإننا كيان مستقل
ً
وفقا للمتطلبات
عن المجموعة ،باإلضافة إلى مسؤولياتنا األخالقية المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة
ً
وفقا لمعايير أخالقيات المحاسبين
المهنية ذات الصلة في دولة قطر ،ولقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى
المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية .في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر
ً
ً
مالئما يمكننا من إبداء رأينا.
أساسا
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أمور التدقيق الهامة
إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق ،في تقديرنا المهني ،هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات
المالية الموحدة للفترة الحالية .وقد تم تناول هذه األمور خالل تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تكوين
رأينا حولها ،كما وأننا ال نقدم ً
منفصال بشأن هذه األمور .وفيما يلي وصف لكيفية تناول كل أمر من هذه
رأيا
ً
األمور خالل أعمال التدقيق.
لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة "مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" من
وبناء عليه ،تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إجراءات تهدف إلى
هذا التقرير فيما يتعلق بهذه األمور.
ً
االستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة .تقدم نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا
بها ،بما في ذلك اإلجراءات المتخذة لمعالجة األمور الموضحة
األمور الهامة حول أعمال التدقيق
القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات

خطوات التدقيق المتبعة في معالجة أمور
التدقيق الهامة

واآلالت والمعدات:

ضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي:

العقارات واآلالت والمعدات للمجموعة كما هو مبين
باإليضاح ( )6للبيانات المالية الموحدة ،تمثل نسبة
 32٪من إجمالي موجودات المجموعة ،وبالتالي
يمثل مخصص االستهالك للسنة  16٪من إجمالي
مصروفات المجموعة.

• االستفسار حول السياسات المحاسبية للمجموعة
فيما يتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات وتقييم
تصميم الضوابط الهامة المتعلقة بالعقارات
واآلالت والمعدات ،بما في ذلك إجراءات
إدراج الموجودات في سجل العقارات واآلالت
والمعدات ،وتصنيف الموجودات ،واألعمار اإلنتاجية
للموجودات.

وهناك بعض األمور التي يؤثر فيها ممارسة اإلدارة
للتقديرات واألحكام على القيمة الدفترية للعقارات
واآلالت والمعدات ،وتشمل تلك األمور ما يلي:
 قرار الرسملة أو حساب التكاليف؛ المراجعة السنوية لألعمار اإلنتاجية للموجودات ،بمافي ذلك تأثير التغيرات في استراتيجية المجموعة؛
و
 تقييم مؤشرات االنخفاض في القيمة وتحديدالمبالغ القابلة لالسترداد.
ً
ونظرا لحجم أرصدة العقارات واآلالت والمعدات
في البيانات المالية الموحدة واستخدام األحكام
والتقديرات في تحديد القيمة الدفترية للعقارات
واآلالت والمعدات ،لذلك اعتبرنا هذه المسألة من
أمور التدقيق الهامة.
تم إدارج االفصاحات المتعلقة بالعقارات واآلالت
والمعدات في اإليضاحات حول البيانات المالية
الموحدة كالتالي:
اإليضاح  – 2السياسات المحاسبية
اإليضاح  – 3األحكام والتقديرات
اإليضاح  – 6تفاصيل بنود العقارات واآلالت
والمعدات
اإليضاح  – 3االستهالك والتغيرات في التقديرات
المحاسبية

• تقييم معايير االعتراف المطبقة على التكاليف
المتكبدة والمرسملة خالل السنة المالية وتماشيها
مع متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.
والتحقق من اإلضافات بالرجوع إلى مستندات
المصدر على أساس العينة.
• تقييم االفتراضات واألحكام المستخدمة من قبل
اإلدارة فيما يتعلق باألعمار اإلنتاجية للعقارات
واآلالت والمعدات.
• إعادة احتساب تكلفة االستهالك ،على أساس
العينة.
• مراجعة تقييم اإلدارة للمؤشرات الداخلية والخارجية
المحتملة النخفاض القيمة فيما يتعلق بمرافق
اإلنتاج ،مثل التقادم وانخفاض القيمة السوقية
والخسائر التشغيلية إلخ ،وذلك بحسب علمنا وخبرتنا
في القطاع وفهمنا التفاقية شراء الكهرباء والمياه
( )PWPAوتقييم ما إذا كان من الضروري إجراء فحص
النخفاض القيمة.
• تتبع أرصدة العقارات واآلالت والمعدات
واالستهالك ومطابقتها مع األرصدة ذات الصلة
في دفاتر األستاذ ،وتقييم مدى كفاية االفصاحات
ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة.
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة – تتمة
المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2019
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام  ،2019ولكنها ال تشمل
البيانات المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابـات حـولها .إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى.
من المتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للمجموعة لعام  2019بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات هذا .إن
رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى ،وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.
فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى
أعاله عندما يتم تزويدنا بها واألخذ في االعتبار ،خالل ذلك ،ما إذا كانت هذه المعلومات ال تتماشي بصورة
مادية مع البيانات المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق ،أو أنها تبدو كأخطاء مادية.
مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة حول البيانات المالية الموحدة
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير
إن مسؤولية اإلدارة هي إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة
المالية ،وهي كذلك مسؤولة عن إجراءات الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية
من األخطاء المادية ،سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في
ً
وفقا لمبدأ االستمرارية وكذلك اإلفصاح ،عند الحاجة ،عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية
عملياتها
واستخدام أساس مبدأ االستمرارية المحاسبي ،إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إنهاء عملياتها،
أو أنه ليس لديها بديل واقعي غير ذلك.
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء المادية،
سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ ،وكذلك إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول
ً
ً
وفقا للمعايير الدولية
ضمانا بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها
هو تأكيد عالي المستوى ،ولكنه ال يعد
ً
دائما بتبيان األخطاء المادية عند وقوعها .قد تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ
للتدقيق ( )ISAsسوف تقوم
وتعتبر األخطاء مادية ،بصورة فردية أو إجمالية ،إذا كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي
بناء على هذه البيانات المالية الموحدة.
يتخذها المستخدمون ً
ً
وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ( ،)ISAsفإننا نقوم بممارسة تقديرنا المهني ونحافظ
وكجزء من أعمال التدقيق
ً
أيضا بما يلي:
على التزامنا المهني خالل جميع مراحل التدقيق .كما قمنا
سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ ،وتصميم
• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة،
ً
والقيام بإجراءات التدقيق استجابة لهذه المخاطر ،وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر
ً
أساسا إلبداء رأينا .تعد مخاطر عدم تبيان األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن
الخطأ ،حيث قد يشمل االحتيال التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة
الداخلية.
• فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة ،وليس لغرض إبـداء
رأينا حـول فعاليـة الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واالفصاحات ذات
الصلة المعدة من قبل اإلدارة.
بناء على أدلة التدقيق التي حصلنا
• استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبيً ،
عليها ،وكذلك تحديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقى بالشك حول قدرة المجموعة على
ً
وفقا لمبدأ االستمرارية .في حال اتضح لنا وجود شك مادي ،فإن علينا لفت االنتباه في تقرير
االستمرار
مراقب الحسابات إلى االفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو التحفظ في رأينا إذا كانت
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة – تتمة
هذه االفصاحات غير كافية .كما وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ
ً
وفقا لمبدأ االستمرارية.
التقرير .ومع ذلك قد تؤدي أحداث أو ظروف مستقبلية إلى عدم استمرار المجموعة
• تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية الموحدة ،بما في ذلك االفصاحات ،وتحديد ما إذا كانت البيانات
المالية الموحدة تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية للشركات أو لألنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي
حول البيانات المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء أعمال التدقيق للمجموعة ،ونبقى نحن
فقط مسؤولون عن رأينا حول أعمال التدقيق.
قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق ،إلى جانب أمور أخرى ،بنطاق العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج
أعمال التدقيق الهامة ،بما في ذلك أوجه القصور المادية في الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدها خالل أعمال
التدقيق.
ً
بيانا لمجلس اإلدارة يفيد بأننا قد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية فيما يتعلق باالستقاللية ،وقمنا بالتواصل
كما نقدم
معهم حول أية عالقات أو أمور أخرى قد يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا ،وكذلك تقديم اإلجراءات الوقائية ذات
الصلة عند الضرورة.
ومن بين األمور التي تم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة ،قمنا بتحديد األمور األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات
المالية الموحدة للفترة الحالية وبالتالي نعتبرها أمور التدقيق الهامة .ونقوم ببيان هذه األمور في تقرير مراقب
الحسابات ،إال في حال وجود قانون أو تعليمات تمنع اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو عندما نقرر ،في حاالت
استثنائية للغاية ،أنه ال يجب اإلفصاح عن أمر في تقريرنا ألنه من المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف
المصلحة العامة من االفصاح.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ً
وفقا لألصول المرعية،
وفي رأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة ،وقد أجري الجرد السنوي للمخزون
وأن البيانات المالية الموحدة تراعي أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة  2015والنظام األساسي
للشركة .لقد حصلنا على كافة المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا ،وحسب علمنا واعتقادنا
لم تقع خالل السنة أية مخالفات ألحكام القانون المذكور أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير
مادي على المركز المالي للمجموعة أو أدائها المالي.

 16فبراير 2020

عن إرنست ويونغ

الدوحة

زي ـ ـ ـ اد ن ـ ـ ادر

دولة قطر
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بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2019

إيضاحات

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

عقارات وآالت ومعدات

6

موجودات حق استخدام

7

5,573,047

موجودات غير ملموسة وشهرة

8

استثمارات في مشاريع مشتركة

9

90,515

22,584

5,750,268
96,485

استثمارات في أسهم حقوق ملكية بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

4,545,352

4,717,616

10

ذمم تأجير تمويلي مدينة

11

1,955,212

1,558,553

القيمة العادلة الموجبة لعقود مبادلة أسعار
فائدة للتحوط

23

قرض مدين من مشروع مشترك

9

6,485

موجودات أخرى

12

13,997

973,613

143,687

13,324,492

الموجودات المتداولة

1,117,626
37,236
15,864
13,293,648

مخزون

13

مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

14

81,499

503,402

491,852

ذمم تأجير تمويلي مدينة

11

القيمة العادلة الموجبة لعقود مبادلة أسعار
فائدة للتحوط

144,014

131,219

23

أرصدة لدى البنوك ونقد

15

2,060

8,157

إجمالي الموجودات

141,939

3,438,597

4,117,953

4,169,572

4,891,120

17,494,064

18,184,768

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

16

رأس المال

1,100,000

احتياطي قانوني

17

احتياطي عام

18

550,000

احتياطي التحوط

19

احتياطي القيمة العادلة

20

()1,891,900

أرباح مدورة

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة
األم

الحصص غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية

21

3,241,834
338,349

1,100,000
550,000
3,241,834
()1,053,585
491,690

6,660,841

6,125,641

9,999,124

10,455,580

235,948

10,235,072

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
اإليضاحات من  1إلى  ٣٨تشكل

257,674
10,713,254
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بيان المركز المالي الموحد (تتمة)

إيضاحات

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

قروض وسلف تحمل فوائد

22

القيمة العادلة السالبة لعقود مبادلة أسعار فائدة
للتحوط

4,116,620

4,365,963

23

مطلوبات إيجار

7

27,036

15,988

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

24

86,730

المطلوبات المتداولة

23,008

4,253,394

68,962
4,450,913

قروض وسلف تحمل فوائد

22

القيمة العادلة السالبة لعقود مبادلة أسعار فائدة
للتحوط

2,436,525

2,443,820

23

مطلوبات إيجار

7

9,635

4,640

دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

25

558,480

958

3,005,598

إجمالي المطلوبات

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

7,258,992

17,494,064

572,141
3,020,601
7,471,514
18,184,768

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة واعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة األم في
 16فبراير  2020ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من:
سعادة  /سعد شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة

السيد  /فهد بن حمد المهندي
العضو المنتدب

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
اإليضاحات من  1إلى  ٣٨تشكل
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بيان الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

اإليرادات من الكهرباء والماء

26

فوائد اإليجار

11

اإليرادات
27

تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
إيرادات أخرى

28

مصروفات عمومية وإدارية

29

ربح التشغيل

تكاليف تمويل

30

حصة من ربح مشاريع مشتركة

9

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

2,265,921
122,970

131,048

2,388,891

2,601,491

()1,532,701

()1,397,954

856,190

1,203,537

198,053

)(175,150
879,093

()244,568

806,141

1,440,666

الربح للسنة

2,470,443

232,349
)(186,057
1,249,829
()226,835
542,190
1,565,184

(الخسائر) اإليرادات الشاملة األخرى:
(خسائر) إيرادات شاملة أخرى يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
في الفترات الالحقة:
حصة من (الخسائر) اإليرادات الشاملة األخرى لمشاريع مشتركة
الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لعقود مبادلة
أسعار فائدة التحوط

9,19

()785,424

424,104

19

()52,891

29,899

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى ال يعاد تصنيفها إلى الربح أو
الخسارة في الفترات الالحقة:
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم
حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى

10,20

()991,656

(الخسائر) اإليرادات الشاملة األخرى

449,010

إجمالي الدخل الشامل للسنة
الربح العائد إلى:

1,413,913

مالكي الشركة األم

26,753

حصص غير مسيطرة

1,440,666

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

422,257

مالكي الشركة األم

26,753

الحصص غير المسيطرة
ربحية السهم:

()153,341

العائد األساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)

449,010
31

1.29

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
اإليضاحات من  1إلى  ٣٨تشكل

368,566
822,569
2,387,753
1,536,587
28,597
1,565,184
2,359,156
28,597
2,387,753
1.40

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
اإليضاحات من  1إلى  ٣٨تشكل

إيضاحات

2019

2018

حصص غير
مسيطرة
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

األرباح المدورة
ألف ريال قطري

5,474,510
)(4,365
5,470,145
1,536,587
1,536,587
)(852,500
)(28,591
6,125,641

احتياطي
القيمة العادلة
ألف ريال قطري

123,124
123,124
368,566
368,566
491,690

احتياطي التحوط
ألف ريال قطري

)(1,507,588
)(1,507,588
454,003
454,003
)(1,053,585

االحتياطي
العام
ألف ريال قطري

3,241,834
3,241,834
3,241,834

االحتياطي
القانوني
ألف ريال قطري

550,000
550,000
550,000

رأس المال

ألف ريال قطري

1,100,000

-

1,100,000

-

-

-

-

-

1,100,000

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9

الرصيد في  1يناير ( 2018معدلة)

الربح للسنة

إيرادات شاملة أخرى

إجمالي الدخل الشامل للسنة

توزيعات أرباح متعلقة بسنة ( 2017إيضاح )32

مساهمات لصندوق دعم األنشطة االجتماعية
والرياضية لسنة ( 2018إيضاح )33

الرصيد في  31ديسمبر 2018

حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة األم
إجمالي حقوق
الملكية
ألف ريال قطري

8,981,880
)(4,365
8,977,515
1,536,587
822,569
2,359,156
)(852,500
)(28,591
10,455,580

األرباح المدورة
ألف ريال قطري

6,125,641
1,413,913
1,413,913
)(852,500
)(26,213
6,660,841

احتياطي
القيمة العادلة
ألف ريال قطري

491,690

153,341
153,341
338,349

احتياطي التحوط
ألف ريال قطري

)(1,053,585
838,315
838,315
)(1,891,900

االحتياطي
العام
ألف ريال قطري

3,241,834
3,241,834

االحتياطي
القانوني
ألف ريال قطري

550,000

550,000

رأس المال

ألف ريال قطري

1,100,000

-

-

-

-

-

1,100,000

الرصيد في  1يناير 2019

لربح للسنة

خسائر شاملة أخرى

اإجمالي الدخل الشامل للسنة

توزيعات أرباح متعلقة بسنة ( 2018إيضاح )32

مساهمات لصندوق دعم األنشطة االجتماعية
والرياضية لسنة ( 2019إيضاح )33

الرصيد في  31ديسمبر 2019

الرصيد في  1يناير 2018

250,218
250,218
28,597
28,597
)(21,141
257,674

اإلجمالي
ألف ريال قطري

10,455,580
1,413,913
)(991,656
422,257
)(852,500
)(26,213
9,999,124

(كما في التقرير السابق)

9,232,098
)(4,365
9,227,733
1,565,184
822,569
2,387,753
)(873,641
)(28,591
10,713,254

حصص غير
مسيطرة
ألف ريال قطري

257,674
26,753
26,753
)(48,479
235,948

حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة األم
إجمالي حقوق
الملكية
ألف ريال قطري

10,713,254
1,440,666
)(991,656
449,010
)(900,979
)(26,213
10,235,072

شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

إيض اح ات

األنشطة التشغيلية

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

1,440,666

الربح للسنة

1,565,184

تعديالت للبنود التالية:
استهالك عقارات وآالت ومعدات وموجودات حق استخدام
حصة من أرباح مشاريع مشتركة
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات ملكية بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 6و278,877 7

(806,141) 9

25,229 24

(64,063) 28

ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

- 28

مخصص مخزون بطيء الحركة
إطفاء موجودات أخرى

14,416 13
1,867 29

إيرادات فوائد

(128,212) 28

إطفاء موجودات غير ملموسة

5,970 8

279,525
)(542,190
5,361
)(38,049
)(58,994
5,970
17,289
1,979
)(112,386

مصروف فوائد

235,493

األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

1,004,102

1,341,250

46,024

71,600

التغيرات في رأس المال العامل:
مخزون

217,561

مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

)(3,272

دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

)(46,436

)(88,375

1,131,636

1,827,997

ذمم تأجير تمويلي مدينة

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

شراء عقارات وآالت ومعدات
متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات
توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في أسهم حقوق
ملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة
استثمار إضافي في شركة أم الحول للطاقة ش.م.ق.

131,218

(7,461) 24

1,124,175

(99,399) 6
-

64,063 10

192,981 9
- 9

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
اإليضاحات من  1إلى  ٣٨تشكل

386,035
117,487

)(10,384
1,817,613

)(110,313
59,008
38,049
303,993
)(919,218
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
استثمارات في أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى

(550,000) 10

ً
يوما
صافي الحركة في ودائع بأجل استحقاق أصلي 90

)(261,991

180,054

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة
االستثمارية

)(534,412

)(806,658

إيرادات فوائد مستلمة

119,934

إيض اح ات

األنشطة التمويلية

صافي الحركة في قروض وسلف تحمل فوائد
صافي الحركة في قرض مدين من مشروع مشترك
توزيعات أرباح مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة
مصاريف فوائد مدفوعة

)(488,410
130,179

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

)(256,638

(143,687) 9

)(845,938

(48,479) 21

)(235,493

943,703
849,601
)(21,141
849,601

سداد أصل مبلغ مطلوبات اإليجار

)(875

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة
التمويلية

)(1,531,110

)(144,600

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه

)(941,347

866,355

النقد وما في حكمه في  1يناير

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

1,430,376
489,029 15

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
اإليضاحات من  1إلى  ٣٨تشكل

-

564,021
1,430,376
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019
 .١الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية
شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق"( .الشركة") هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست في دولة قطر
بموجب السجل التجاري رقم  .14275بدأت الشركة عملياتها التجارية في مارس  .1992يقع مكتب الشركة المسجل
في شارع المرخية ،مدينة خليفة الشمالية ،الدوحة  -قطر .إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ  3مايو
.1998
ً
ً
ووفقا لمتطلبات قانون الشركات
سابقا باسم شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق،.
كانت الشركة تعرف
التجارية القطري رقم  11لسنة  ،2015تم تغيير الوضع القانوني للشركة إلى "شركة مساهمة عامة قطرية" بعد
التعديل الذي أدخل على النظام األساسي بتاريخ  6مارس .2017
تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة ولشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"
ومنفردة بـ "شركات المجموعة").
يتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة ،والذي لم يتغير منذ السنة الماضية ،في تطوير وتملك وتشغيل محطات إنتاج
الكهرباء وإنتاج المياه المحالة وتقديمها للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ("كهرماء") المملوكة للدولة.
لدى المجموعة الشركات التابعة التالية كما في  31ديسمبر:

اسم الشركة التابعة

النشاط الرئيسي

بلد التأسيس

نسبة الملكية
2019

2018

شركة رأس لفان للتشغيل
ذ.م.م.

تشغيل وصيانة المحطة

قطر

%100

%100

شركة رأس لفان للطاقة
المحدودة ش.م.ع.ق

توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة

قطر

%80

%80

لدى الشركة المشاريع المشتركة التالية كما في  31ديسمبر:
االسم

النشاط الرئيسي

شركة قطر للطاقة ش.م.ع.ق

توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة

بلد التأسيس

نسبة الملكية

2019

2018

قطر

%55

%55

قطر

%40

%40

شركة رأس قرطاس للطاقة
ش.م.ع.ق.

توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة

قطر

%45

%45

نبراس للطاقة ش.م.ع.ق.

االستثمار في مشاريع الكهرباء والمياه
خارج دولة قطر

قطر

%60

%60

شركة أم الحول للطاقة
ش.م.ع.ق.

توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة

قطر

%60

%60

سراج للطاقة

تحديد وتقييم وتطوير فرص إنتاج
الطاقة الشمسية

قطر

%60

%60

شركة مسيعيد للطاقة المحدودة توليد الكهرباء
ش.م.ع.ق.
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 .2المعامالت واالتفاقيات الرئيسية للمجموعة
فيما يلي المعامالت واالتفاقيات الرئيسية للمجموعة مرتبة حسب الترتيب الزمني:
 )١في  10فبراير  ،1999أبرمت الشركة اتفاقية مع حكومة دولة قطر لشراء محطة توليد الكهرباء في رأس أبو فنطاس
"ب" (راف ب) .استنادا إلى االتفاقية تم تكليف الشركة بتشغيل وإدارة محطة الطاقة.
 )٢في أبريل  ،2001أبرمت الشركة اتفاقية شراء الكهرباء مع المؤسسة العامة للكهرباء والماء (يشار إليها فيما بعد
ً
تجاريا
بـ "كهرماء") لإلمداد بالطاقة الكهربائية من محطة راس أبو فنطاس "ب( "1/راف ب )1/والتي بدأ تشغيلها
في  29أغسطس .2002
 )٣في يناير  ،2003قامت الشركة بشراء المحطات األربع التالية من المؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء) بمبلغ
 600مليون ريال قطري ،وتم توقيع اتفاقية شراء كهرباء وماء مع كهرماء لإلمداد بالكهرباء والماء المحلى من
المحطات التالية:
• محطة رأس أبو فنطاس " أ "
• الوجبة
• السيلية
• جنوب الدوحة سوبر
أوقفت الشركة عمليات محطة الوجبة خالل عام  2010في أعقاب تلقي تعليمات من حكومة دولة قطر .كما تم إيقاف
مرافق محطتي السيلية وجنوب الدوحة سوبـر حيـث أن العقــود ذات الصلـة مع كهرماء قد انتهت في  31ديسمبر
.2014
أوقفت الشركة عمليات محطة رأس أبو فنطاس "أ" اعتبارا من  31ديسمبر .2017
 )٤في يناير  ،2003قامت الشركة بشراء محطة دخان لتحلية المياه من شركة قطر للبترول مقابل مبلغ  71.66مليون
ريال قطري .وبعد إبرام اتفاقية الشراء أبرمت الشركة أيضا اتفاقية تأجير األرض ،واتفاقية شراء مياه ،واتفاقية
تزويد بالوقود مع قطر للبترول فيما يتعلق بمحطة التحلية في دخان.
 )٥في  27يناير  ،2005تم تأسـيس شركة قطـر للطاقة ش.م.ع.ق .كمشـروع مشترك إلنتاج الكهرباء والمياه المحالة
من محطة رأس لفان (ب) الموحدة للماء والكهرباء .النسبة المئوية لملكية شركة قطر للطاقة ش.م.ع.ق .كما في
تواريخ التقرير الحالي ولفترة المقارنة كالتالي:
		
• شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق.

٪55

			
• انترناشونال باور بي ال سي

٪40

			
• شيوبو اليكتريك باور كومباني

٪5

في أكتوبر  ،2005أبرمت الشركة "اتفاقية شراء الكهرباء والماء" مع كهرماء لتوفير الكهرباء والمياه المحالة
)٦
من محطة رأس أبو فنطاس ب .2
 )٧في  15يناير  ،2007تم تأسيس شركة مسيعيد للكهرباء المحدودة ش.م.ع.ق .كمشروع مشترك بين الشركة
وشركة ماروبيني وقطر للبترول إلنتاج الكهرباء من محطة مسيعيد .وفي مايو  ،2009التحقت شيوبو اليكتريك
باور كومباني كشريك بالمشروع المشترك .المساهمة الحالية في شركة مسيعيد للطاقة المحدودة ش.م.ع.ق.
على النحو التالي:
		
• شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق.

٪40

• شركة ماروبيني 			

٪30

					
• قطر للبترول

٪20

			
• شيوبو اليكتريك باور كومباني

٪10

 )٨في مايو  ،2007دخلت الشركة في "اتفاقية شراء المياه" مع كهرماء لتوريد مياه من محطة الشركة في راس أبو
فنطاس أ( 1/وهي توسعة لمحطة رأس أبو فنطاس أ).
 )٩في  25مارس  ،2008تم تأسيس شركة راس قرطاس للطاقة ش.م.ق .كمشروع مشترك إلنتاج الكهرباء والماء من
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محطة راس لفان ج .النسبة المئوية للمساهمة في شركة راس قرطاس للطاقة ش.م.ق على النحو التالي:
				
• شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق.

٪45

					
• شركة آر إل سي باور هولدينج

٪40

							
• قطر للبترول

٪15

 )١٠في  20مايو  ،2013تم تأسيس شركة نبراس للطاقة ش.م.ع.ق .كمشروع مشترك بغرض اقتناء مشاريع إنتاج
الكهرباء والماء خارج دولة قطر .النسبة المئوية للمساهمة في نبراس للطاقة ش.م.ع.ق .على النحو التالي:
				
• شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق.

()٪60

				

()٪40

• قطر القابضة ش.م.م

 )١١في  13مايو  ،2015تم تأسيس شركة أم الحول للطاقة ش.م.ع.ق .كمشروع مشترك بغرض إنتاج الكهرباء والمياه
المحالة من مرافق المحطة د .النسبة المئوية للمساهمة في شركة أم الحول للطاقة ش.م.ع.ق .على النحو
التالي:
				
• شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق.

٪60

							
• قطر للبترول

٪5

			
• مؤسسة قطر للتعليم والعلوم وتنمية المجتمع

٪5

• كي  1للطاقة المحدودة ،شركة مؤسسة في المملكة المتحدة

٪30

 )١٢في  13أكتوبر  ،2015أبرمت الشركة "اتفاقية شراء الماء" مع كهرماء لتوفير المياه المحالة من محطة رأس أبو
فنطاس أ.3/
 )١٣في  25سبتمبر  ،2017تم تأسيس سراج للطاقة ش.م.ع.ق .كمشروع مشترك لغرض تحديد وتقييم وتطوير
فرص إنتاج الطاقة الشمسية في دولة قطر .إن حصص الملكية في سراج للطاقة ش.م.ع.ق .كما في تاريخ
التقرير الحالي والمقارن كانت كما يلي:
				
• شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق.

()٪60

							
• قطر للبترول

()٪40

 .3أسس إعداد البيانات المالية
بيان االلتزام
ً
وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ( .)IFRSالصادرة عن
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة
مجلس معايير المحاسبة الدولية (.)IASB
أساس القياس
ً
وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة
تم إعداد البيانات المالية الموحدة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى والمشتقات المالية حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.
العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة .تم تقريب
جميع المبالغ إلى أقرب ألف ريال قطري ،ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.
استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبة الهامة
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة أن تستخدم اإلدارة أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ
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اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المدرجة واإلفصاحات المتعلقة لها واإلفصاح عن المطلوبات
الطارئة .إن عدم اليقين بشأن هذه االفتراضات والتقديرات قد يسفر عن نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على
القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.
األحكام
في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة باستخدام األحكام التالية التي كان لها تأثير هام
على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة:
اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه
أبرمت الشركة عدة اتفاقيات طويلة األجل لشراء الكهرباء والمياه ( )PWPAمع مؤسسة كهرماء وشركة قطر للبترول،
كما هو مذكور في االيضاح  .2ال تعتبر اإلدارة أن اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه تدخل في نطاق التفسير رقم 12
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية :ترتيبات خدمات االمتياز.
ً
واستنادا إلى تقدير اإلدارة لألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات ،فإن مؤسسة كهرماء ال تنوي السيطرة
على أي حصة متبقية هامة من العقارات بعد نهاية مدة االمتياز من خالل الملكية أو االستحقاق للمنافع أو غير ذلك.
إن تصنيف اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه كعقود إيجار تشغيلية يستند إلى األحكام المستخدمة من قبل اإلدارة
والتي تعتبر أن المجموعة تحتفظ بالمخاطر والمنافع األساسية لملكية المحطات ،بناء على تقدير اإلدارة لألعمار
سنويا.
اإلنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات .يتم تقدير ومراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات
ً
يتم تحقيق تأثير التغيرات في األعمار اإلنتاجية بأثر مستقبلي على مدى األعمار المتبقية للموجودات.
قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة بإبرام اتفاقية لشراء الكهرباء والمياه مع مؤسسة كهرماء .صنفت اإلدارة هذا
ً
وفقا لتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  - 4تحديد ما
الترتيب التعاقدي كعقد إيجار تمويلي
إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار ،وذلك من خالل تطبيق متطلبات التفسير ،وبالتالي تم اعتباره الترتيب التعاقدي
كعقد إيجار تمويلي.
التزام اإليجار التشغيلي
كما ذكرنا أعاله ،أبرمت الشركة عدة اتفاقيات لشراء الكهرباء والمياه .وبموجب تلك االتفاقيات ،تتلقى الشركة
مدفوعات مقابل توفير سعات معينة من الكهرباء والمياه ،سواء طلب المتعهد (كهرماء) إمدادات الكهرباء أو المياه
أو لم يطلبها ("المدفوعات حسب السعة") وكذلك مقابل تغير تكاليف اإلنتاج ("مدفوعات الكهرباء والمياه") .قررت
المجموعة أن اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه هي ترتيبات إيجارية وأنه ،بناء على تلك الترتيبات التعاقدية ،تعتبر
اإلدارة أن المجموعة تحتفظ بالمخاطر والمنافع الهامة لملكية المحطات ،وبالتالي تتم المحاسبة عن اتفاقيات شراء
الكهرباء والمياه باعتبارها عقود إيجار تشغيلي .في حال حدوث تعديالت على اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه ،تعيد
اإلدارة النظر فيما إذا كانت المجموعة سوف تستمر في االحتفاظ بالمخاطر والمنافع الهامة لملكية المحطات   .
مبدأ االستمرارية
ً
وفقا لمبدأ االستمرارية واقتنعت بأن
قامت إدارة المجموعة بتقييم قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها
المجموعة لديها الموارد الضرورية لمواصلة أنشطتها في المستقبل المنظور .باإلضافة إلى ذلك ،فإن اإلدارة ليست
ً
وفقا لمبدأ االستمرارية.
على علم بأي أمور قد تلقي بالشك المادي حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها
وعليه ،تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
تصنيف االستثمار في المشاريع المشتركة
لدى المجموعة عدة استثمارات في مشاريع مشتركة .وبالرغم من امتالكها لحصص تتجاوز  ٪50في كيانات المشاريع
المشتركة ،بموجب االتفاقيات التعاقدية ،إال أن المجموعة ليس لديها سيطرة على قرارات السياسة المالية
والتشغيلية للتك الكيانات .وتتطلب القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية من كافة أطراف كيانات
المشاريع المشتركة.
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التقديرات
األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات
يتم إهالك بنود العقارات واآلالت والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة .يتم تحديد األعمار اإلنتاجية استنادا إلى
االستخدام المتوقع لألصل وهو يستند إلى التقادم الفعلي والفني والتجاري وآثار مصروف االستهالك السنوي المدرج
في البيانات المالية الموحدة .تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجية لتلك الموجودات .قد يتم تعديل مصروف اإلهالك
المستقبلي بصورة كبيرة عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
خالل عام  ،2018قامت المجموعة بمراجعة األعمار االنتاجية االقتصادية المقدرة لمحطات اإلنتاج من  25سنة إلى  30سنة.
تعتقد اإلدارة أن القيمة االنتاجية التقديرية المراجعة والقيمة المتبقية تعكس بصورة مالئمة العمر االنتاجي والقيمة
المتبقية للموجودات وأنها تتماشى مع الممارسات السائدة بالقطاع مما يجعل البيانات المالية الموحدة للمجموعة أكثر
قابلية للمقارنة.
انخفاض قيمة الشهرة
إن تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة يتطلب عمل تقدير للقيمة عند االستخدام لوحدات إنتاج النقد التي تم
توزيع الشهرة عليها .يتطلب حساب القيمة عند االستخدام أن يمارس أعضاء مجلس اإلدارة تقديرات حول التدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج النقد ومعدل خصم مناسب لغرض حساب القيمة الحالية .عندما تكون التدفقات
النقدية المستقبلية الفعلية أقل من المتوقع ،قد تنشأ خسائر انخفاض مادي.
انخفاض قيمة االستثمارات في المشاريع المشتركة
في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في المشاريع المشتركة
قد انخفضت قيمته .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة
القابلة لالسترداد للمشاريع المشتركة وقيمتها المدرجة ،وتقوم بإدراج هذا المبلغ في "حصة في نتائج مشاريع مشتركة"
في بيان الدخل الموحد.
ذمم التأجير التمويلي المدينة
تقوم إدارة المجموعة بتحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق برسوم السعة التشغيلية لحساب معدل
الفائدة الفعلي للتأجير التمويلي .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار االنقطاع المجدول والجبري إلمدادات
الطاقة في السنوات المقبلة .تقوم اإلدارة بمراجعة التقديرات بشكل سنوي ،وأي فرق بين إيرادات التأجير التمويلي
المقدرة وإيرادات التأجير التمويلي الفعلية يتم تحميله مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد للفترة ذات الصلة.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (بخالف المخزون والعقارات واآلالت والمعدات)
القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة تتم مراجعتها في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على
انخفاض قيمتها .يتطلب تحديد ما يعتبر على أنه قد انخفضت قيمته استخدام التقديرات واألحكام .كما في تاريخ التقرير
لم تحدد اإلدارة أي دليل من التقارير الداخلية يشير إلى انخفاض قيمة موجود أو فئة موجودات وليس هناك أية تغييرات
سلبية هامة في السوق يمكن أن يكون لها أثر سلبي على موجوداتها .في حالة وجود مثل هذا المؤشر عندها يتم أداء
اختبار النخفاض القيمة من جانب اإلدارة .يتطلب تحديد المبالغ القابلة لالسترداد من اإلدارة القيام بإجراء أحكام وتقديرات
وافتراضات.
انخفاض قيمة المخزون
عندما تصبح البضاعة قديمة أو غير صالحة لالستخدام يتم إجراء تقدير لصافي قيمتها القابلة للتحقق .بالنسبة للمبالغ
الهامة بصفة فردية يتم إجراء التقدير على أساس فردي .المبالغ غير الهامة بصفة فردية ولكنها قد أصبحت قديمة أو غير
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صالحة لالستخدام يتم تقديرها بصورة جماعية ووضع مخصص لها وفقا لنوع المخزون ودرجة التقادم أو عدم الصالحية
استنادا إلى أسعار البيع التاريخية .تتطلب ضرورة ووضع مخصص للبضاعة البطيئة الحركة والغير صالحة لالستخدام درجة
كبيرة من التقدير.
القيمة العادلة لألدوات المالية
عندما ال يمكن الحصول على القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي من أسواق
نشطة  ،يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم تتضمن نماذج محاسبية .تؤخذ مدخالت هذه النماذج من
األسواق الواضحة عندما يتاح ذلك ،ولكن عند عدم توافرها فإنه يتطلب درجة من الحكم للحصول على القيمة العادلة.
تتضمن األحكام اعتبارات السيولة والمدخالت النموذجية مثل االرتباط والتذبذب بالنسبة للمشتقات طويلة األجل.

 .4التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة للسنة
المالية السابقة ،باستثناء المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
ً
اعتبارا من  1يناير  ،2019كما يلي:
( )IASBولجنة المعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRICوالسارية
المعايير والتفسيرات

تاريخ السريان

المعيار الدولي للتقارير المالية  :16عقود اإليجار

 1يناير 2019

تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  :9ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي

 1يناير 2019

تعديالت معيار المحاسبة الدولي  :19تعديل الخطة ،التقليص ،أو التسوية

 1يناير 2019

تعديالت معيار المحاسبة الدولي  :28الفوائد طويلة األجل في الشركات الزميلة أو المشاريع
المشتركة

 1يناير 2019

دورة التحسينات السنوية 2017 – 2015
المعيار الدولي للتقارير المالية  :3دمج األعمال

 1يناير 2019

المعيار الدولي للتقارير المالية  :11الترتيبات المشتركة

 1يناير 2019

معيار المحاسبة الدولي  :23تكاليف االقتراض

 1يناير 2019

لم يكن لتطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة أي تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة ،باستثناء المعيار
الدولي للتقارير المالية " 16عقود إيجار" .وفيما يلي بيان طبيعة التغيرات وتأثيرها نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير
ً
مبكرا أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولم يسر مفعولها بعد.
المالية  .16لم تطبق المجموعة
المعيار الدولي للتقارير المالية  - 16عقود اإليجار
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية  16محل معيار المحاسبة الدولي " 17عقود اإليجار" ،وتفسير لجنة تفسيرات التقارير
المالية الدولية " 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتضمن عقد إيجار" ،وتفسير لجنة التفسيرات القائمة " 15اإليجارات
التشغيلية – الحوافز" ،وتفسير لجنة التفسيرات القائمة " 27تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية
لعقد اإليجار" .يحدد المعيار مبادئ التحقيق والقياس والعرض واإلفصاح لعقود االيجار ويتطلب من المستأجرين احتساب
ً
موحد داخل بيان المركز المالي.
وفقا لنموذج
جميع عقود اإليجار
ّ
إن محاسبة المؤجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  16لم تتغير إلى حد كبير عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي
 .17سوف يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبادئ مماثلة كما في
معيار المحاسبة الدولي  .17وبالتالي ،لم يكن للمعيار الدولي للتقارير المالية  16أي تأثير على عقود اإليجار عندما تكون
المجموعة هي الطرف المؤجر.
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طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية  16باستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي بتاريخ تطبيق مبدئي في
 1يناير  .2019بموجب هذه الطريقة ،يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع تحقيق األثر المتراكم لتطبيق المعيار في تاريخ
التطبيق المبدئي .اختارت المجموعة استخدام وسيلة االنتقال العملية التي تسمح بعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد
يمثل ،أو يتضمن ،ترتيبات إيجار في  1يناير  .2019وبدال من ذلك ،طبقت المجموعة المعيار فقط على العقود التي
سابقا كعقود إيجار يسري عليها معيار المحاسبة الدولي  17والتفسير  4في تاريخ التطبيق المبدئي.
ً
تم تحديدها
فيما يلي أثر تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية  16كما في  1يناير :2019
 1يناير 2019
الموجودات
موجودات حق االستخدام

24,841

المطلوبات
مطلوبات اإليجار

24,841

لدى المجموعة عقود إيجار ألراضي ومباني .قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ،16صنفت المجموعة جميع
عقود إيجارها (كمستأجر) في تاريخ ابرام تلك العقود إما كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي .تم تصنيف عقد
اإليجار كإيجار تمويلي إذا تم تحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل المؤجر إلى المجموعة بشكل
مادي .وبخالف ذلك يتم تصنيف عقود االيجار كإيجار تشغيلي.
عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ،16اتبعت المجموعة نهج التحقيق والقياس الفردي لجميع عقود اإليجار
(كمستأجر) ،باستثناء اإليجارات قصيرة األجل.
سابقا كإيجارات
ً
قامت المجموعة بتحقيق موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار فيما يتعلق باإليجارات المصنفة
تشغيلية ،باستثناء اإليجارات قصيرة األجل .تم تسجيل موجودات حق االستخدام على أساس المبلغ المساوي
مسبقا وااليجارات
ً
لمطلوبات اإليجار ،مع تعديلها وفق أية مبالغ ذات صلة مسجلة في السابق لإليجارات المدفوعة
مستحقة الدفع .تم تسجيل مطلوبات اإليجار استنادا إلى القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية مخصومة
باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ تقديم التحقيق المبدئي.
أيضا الوسائل العملية المتاحة حيث:
طبقت المجموعة ً
• طبقت إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار ذات مدة إيجار تنتهي في غضون  12شهرا في تاريخ
التطبيق المبدئي.
• استخدمت التحقيق المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.
تعرض تسوية مطلوبات اإليجار كما في  1يناير  2019مع مطلوبات اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر 2018
كالتالي:
2019
ألف ريال قطري

مطلوبات عقود اإليجار التشغيلية كما في  31ديسمبر 2018

30,281

الخصم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في  1يناير 2019

24,841

مطلوبات اإليجار المدرجة في  1يناير 2019

24,841

المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد
إن المعايير الجديدة والمعدلة المصدرة ولم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعة مبينة
أدناه .تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة ،إذا كانت ضرورية  ،عندما تصبح سارية المفعول.
المعيار

تاريخ السريان

المعيار الدولي للتقارير المالية  :17عقود التأمين

 1يناير 2021
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 .5ملخص السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة موضحة أدناه .تم تطبيق هذه
السياسات بشكل منتظم على كلتا السنتين المعروضتين في هذه البيانات المالية الموحدة.
أساس التوحيد
تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر .2019
تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة عائدات متغيرة أو لها حقوق فيها من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها
ولديها القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها.
وبصفة خاصة تسيطر المجموعة على مؤسسة مستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:
ً
حاليا على توجيه أنشطة المؤسسة المستثمر
• سيطرة على المؤسسة المستثمر فيها (حقوق تعطيها القدرة
فيها)،
• عائدات متغيرة أو حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ،و
• قدرة على استخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.
ً
ودعما لهذه الفرضية فإنه عندما يكون
عموما فرضية بأن حقوق التصويت باألغلبية تنشأ عنها السيطرة.
هناك
ً
للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت بالمؤسسة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة ،فإن المجموعة تدرس
جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها سيطرة على المؤسسة المستثمر فيها ،وتشمل:
•

الترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن لهم حقوق تصويت في المؤسسة المستثمر فيها.

•

حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى.

•

حقوق التصويت بالمجموعة وحقوق تصويت محتملة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف
تدل على وجود تغيرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد بيانات شركة تابعة عندما
تحقق المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،وتنتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .تدرج
موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في البيانات
المالية الموحدة من التاريخ الذي تحقق فيه المجموعة السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة
على الشركة التابعة.
تنسب األرباح أو الخسائر وكل بند من االيرادات الشاملة األخرى إلى حاملي أسهم الشركة األم للمجموعة وإلى
الحصص غير المسيطرة ،حتى لو نتج عن هذا عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة .عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت
على البيانات المالية للشركات التابعة لجعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم
استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية الناتجة عن
المعامالت بين شركات المجموعة عند توحيد البيانات المالية.
أي تغير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم احتسابه كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،تقوم بإلغاء تحقيق موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلوبات
الشركة التابعة والحصص غير المسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى ،مع إدراج أي ربح أو خسارة ناشئة في الربح
أو الخسارة .يتم إدراج أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
تجميع األعمال والشهرة
يتم إحتساب األعمال المجمعة بإستخدام طريقة اإلستحواذ .يتم قياس تكلفة أي عملية استحواذ بإجمالي المبلغ
المحول بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في األعمال التي يتم االستحواذ عليها.
في كل مجموعة أعمال مجمعة ،تختار المجموعة أن تقيس الحصة غير المسيطرة في الشركة المستثمر فيها بالقيمة
العادلة أو بالحصة النسبية من صافي الموجودات التي يمكن تعيينها لألعمال المستثمر فيها .تكاليف االستحواذ
المتكبدة تحسب كمصاريف وتدرج في المصاريف اإلدارية.
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ً
مبدئيا بالتكلفة (وهي الزيادة في إجمالي المبالغ المحولة والمبلغ المدرج للحصة غير المسيطرة
الشهرة يتم قياسها
وأي حصة سابقة محتفظ بها على صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة) .إذا كانت
القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تزيد على مجموع المبلغ المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم
ما إذا كانت قد قامت بتحديد جميع الموجودات بصورة صحيحة وجميع المطلوبات المتكبدة وقد قامت بمراجعة
اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ المدرجة في تاريخ االستحواذ .إذا كانت نتيجة إعادة التقييم أن القيمة العادلة
لصافي الموجودات المستحوذ عليها ال تزال تتجاوز إجمالي المبلغ المحول ،عندها يتم إدراج الناتج في الربح أو
الخسارة.
بعد التحقيق المبدئي يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد خصم أي خسائر متراكمة إلنخفاض القيمة .لغرض فحص
اإلنخفاض في القيمة ،يتم توزيع الشهرة المكتسبة ضمن أعمال مجمعة ،منذ تاريخ االستحواذ ،على جميع وحدات
توليد النقد أو مجموعات وحدات توليد النقد ،والتي يتوقع أن تستفيد من تجميع األنشطة ،بغض النظر عن تحويل
موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدات.
عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة توليد النقد ويتم إستبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة ،تضم الشهرة
المتعلقة بالعملية المستبعدة إلى القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من إستبعاد العملية.
يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به
من وحدة توليد النقد.
الحصص في المشاريع المشتركة
المشاريع المشتركة هي نوع من اتفاق مشترك حيث يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة في االتفاق حق
االنتفاع من صافي الموجودات للمشروع المشترك .السيطرة المشتركة هي تقاسم متفق عليه تعاقديا للسيطرة
على التنظيم ،والذي يتواجد فقط عندما تتطلب القرارات موافقة باإلجماع بشأن األنشطة ذات الصلة من األطراف
التي تتقاسم السيطرة.
االعتبارات المتخذة في تحديد التأثير الهام أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على
الشركات التابعة.
تتم المحاسبة في استثمارات المجموعة في مشروعها المشترك بطريقة حقوق الملكية.
ً
وفقا لطريقة حقوق الملكية  ،يتم تحقيق االستثمارات في المشروع المشترك مبدئيا بالتكلفة .القيمة الدفترية
لالستثمار يتم تعديلها لتحقيق التغيرات في حصة المجموعة في صافي الموجودات للمشروع المشترك منذ تاريخ
االستحواذ .الشهرة المتعلقة بالمشروع المشترك تدخل ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اطفاؤها أو إجراء
فحص انخفاض منفرد لها.
يعكس بيان الربح أو الخسارة الموحد حصة المجموعة في نتائج عمليات المشروع المشترك .عندمـا يكون هناك
تغير كان قد تم تحقيقه مباشرة في حقوق الملكية للمشروع المشترك ،تحقق المجموعة حصتها من التغير في
بيان التغيرات في حقوق الملكية ،عند الضرورة .األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من العمليات بين المجموعة
بناء على نسبة حصة المجموعة في المشروع المشترك.
والمشروع المشترك يتم استبعادها ً
يظهر إجمالي حصة المجموعة في الربح أو الخسارة من المشروع المشترك في بيان الربح أو الخسارة الموحد بخالف
الربح التشغيلي ويمثل الربح أو الخسارة بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للمشروع
المشترك.
البيانات المالية للمشروع المشترك يتم تحضيرها لنفس الفترة المالية للمجموعة .ويتم تعديل السياسات المحاسبية
لتتسق مع السياسات للمجموعة عند الضرورة .بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان
من الضروري تحقيق خسائر االنخفاض الستثماراتها في المشروع المشترك .في كل تاريخ البيانات المالية ،تقوم
المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك دليل على االنخفاض لالستثمارات في المشروع المشترك .في حالة وجود دليل،
تقوم المجموعة باحتساب قيمة االنخفاض وهو الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للمشروع المشترك وقيمته
الدفترية .ومن ثم ،تدرج الخسارة كــ "حصة من أرباح" شركة زميلة والمشروع المشترك في بيان الربح أو الخسارة.
عند فقدان السيطرة المشتركة على المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي استثمار محتفظ به
بناء على خسارة السيطرة المشتركة
بقيمته العادلة .يتم إدراج أي فرق بين القيمة الدفترية للمشروع المشترك
ً
والقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها والمتحصالت من االستبعاد في بيان الربح أو الخسارة.
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العقارات واآلالت والمعدات

التحقيق والقياس
ً
ناقصا اإلستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة
تقاس بنود العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة
المتراكمة.
تتضمن التكلفة المصروفات العائدة مباشرة إلى االستحواذ على الموجود .البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزءا
مكمال لوظيفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من تلك المعدة.
التكاليف المبدئية لقطع الغيار المدرجة ضمن قطع الغيار الرأسمالية المستلمة لصيانة المولدات التوربينية الثالثة
في راف ب 2تتم رسملتها .لو كان ألجزاء هامة من بنود العقارات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة عندها تتم
المحاسبة عنها كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) للعقارات واآلالت والمعدات.

المصروفات الالحقة
تدرج تكلفة أعمال التجديد أو االستبدال ألحد بنود مكونات العقارات واآلالت والمعدات في القيمة الدفترية للبند
أو يتم تحقيقه كبند منفصل ،حسب الضرورة ،في حال كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة
باألصل إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفته بصورة موثوقة .يتم إلغاء تحقيق القيمة الدفترية للمكون المستبدل.
يتم تحقيق تكاليف الخدمة اليومية للعقارات واآلالت والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

اإلستهالك
يتم احتساب اإلستهالك لشطب تكلفة بنود العقارات واآلالت والمعدات ناقصا قيمها الباقية المقدرة باستخدام
طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر ويتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات واآلالت والمعدات للسنة الحالية وسنة المقارنة على النحو التالي:
2019

2018

محطات اإلنتاج

 30سنة

 30سنة

األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

 7-3سنوات

 7-3سنوات

السيارات

 4سنوات

 4سنوات

"تكاليف الفحص "ج

 5-3سنوات

 5-3سنوات

ال يتم احتساب استهالك على األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ .بمجرد اكتمال األعمال الرأسمالية قيد
التنفيذ ،يعاد تصنيفها إلى الفئة الصحيحة من العقارات واآلالت والمعدات وإهالكها وفقا لذلك .ال يتم احتساب
استهالك على األراضي.
تتم مراجعة طرق اإلهالك والقيم الباقية واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير وتسويتها بأثر مستقبلي ،حسبما
يكون مالئما.
يتم إلغاء تحقيق بنود العقارات واآلالت والمعدات عند استبعادها (أي في التاريخ الذي يحصل فيه المستفيد على
السيطرة) أو في حالة عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها .يتم تحديد أرباح وخسائر
استبعاد بنود العقارات واآلالت والمعدات بمقارنة متحصالت استبعادها مع قيمها الدفترية ذات الصلة ويتم إدراجها
في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
الموجودات غير الملموسة

التحقيق والقياس
الموجودات غير الملموسة التي تشتمل على اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه ( )PWPAالتي اقتنتها المجموعة ولها
عمر إنتاجي محدد يتم قياسها بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأية خسائر تراكمية النخفاض القيمة ،إن وجدت.
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المصروفات الالحقة
تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في الموجود
المحدد الذي تتعلق به .يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى ،بما في ذلك المصروفات المتكبدة على في
ً
داخليا ،في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
الشهرة والعالمات التجارية األخرى المطورة

اإلطفاء
يحتسب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة ناقصا قيمها الباقية المقدرة باستخدام طريقة القسط
الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ويتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة الموحد.
إن العمر اإلنتاجي المقدر للحقوق التعاقدية بموجب اتفاقية شراء الكهرباء والمياه هو  25سنة.
طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم الباقية تتم مراجعتها في تاريخ كل تقرير وتعديلها ،حسبما يكون
مالئما.
يلغى تحقيق أي بند من بنود الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد (أي في التاريخ الذي يحصل فيه المشتري
على السيطرة) أو عندما ال يتوقع الحصول على أي منافع اقتصادية من استخدامه أو استبعاده .يتم إدراج أي ربح أو
خسارة ناتجة عن استبعاد الموجودات (ويحتسب باعتباره الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل)
في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
المخزون
يتكون المخزون من قطع الغيار والمواد الكيميائية والمواد االستهالكية ،ويتم قياسها بالتكلفة أو صافي القيمة
القابلة للتحقيق ،أيهما أقل .تستند تكلفة المخزون إلى طريقة المتوسط المرجح ،وتشمل النفقات المتكبدة للحصول
على المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة لوصول البضاعة إلى موقعها وحالتها الحالية .تمثل صافي القيمة الممكن
تحقيقها سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية والتكاليف المقدرة الالزمة إلتمام البيع.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر
على انخفاض قيمتها .في حالة وجود مثل هذا المؤشر عندها يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل .يتم
فحص الشهرة سنويا لتبيان انخفاض القيمة.
ألغراض فحص انخفاض القيمة ،يتم تجميع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدية
داخلة من االستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات المنتجة
للنقد األخرى .الشهرة التي تنشأ من تجميع األعمال يتم تخصيصها للوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات
المنتجة للنقد التي يتوقع لها أن تستفيد من متالزمات تجميع األعمال.
القيمة القابلة لالسترداد للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد هي قيمته عند االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف
البيع ،أيهما أعلى .تستند القيمة عند االستخدام إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها
الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة الذي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود
والمخاطر المحددة لذلك الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد.
يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد
عن قيمته القابلة لالسترداد.
يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم تخصيصها أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية
شهرة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفيض المبالغ الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة
للنقد وذلك على أساس النسبة والتناسب.
ال يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة .بالنسبة للموجودات األخرى يتم رد خسارة االنخفاض في
القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجود عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها،
بالصافي من اإلستهالك واإلطفاء ،لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.
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عقود اإليجار

السياسات المحاسبية المطبقة اعتبارا من  1يناير 2019
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل عقد إيجار أو يتضمن ترتيبات إيجار ،بمعنى إذا كان العقد يمنح الحق
في السيطرة على األصل المحدد لفترة من الوقت في مقابل المبالغ المدفوعة فيه.

المجموعة كمستأجر
وحيدا لتحقيق وقياس جميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل .تقوم المجموعة
نهجا
ً
تطبق المجموعة ً
بتحقيق التزامات اإليجار لسداد مدفوعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات
األساسية.

موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بتحقيق موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،تاريخ توافر األصل األساسي
مطروحا منها أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة
لالستخدام) .يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة
ً
واالستهالك .تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مقدار مطلوبات اإليجار المدرجة.
يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي
المقدر للموجودات ،أيهما أقرب ،كالتالي:
موجودات حق االستخدام  11        سنة
تتم مراجعة القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام لتحديد مدى االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو
التغيرات في الظروف إلى عدم امكانية استرداد القيمة الدفترية .في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تتجاوز القيمة
الدفترية القيمة المقدرة القابلة لالسترداد يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد ،وهي قيمتها
ً
ناقصا تكاليف البيع أو قيمتها في حال االستخدام ،أيهما أعلى.
العادلة

مطلوبات اإليجار
في تاريخ بداية عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار
التي يتعين إجراؤها على مدى عقد اإليجار .عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار تستخدم المجموعة معدل
االقتراض اإلضافي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا كان سعر الفائدة المدرج في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسهولة.
بعد تاريخ بداية عقد اإليجار ،يتم زيادة مبلغ مطلوبات اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات اإليجار التي
تم القيام بها .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير
في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار أو تغيير في تقييم خيار شراء األصل األساسي.

عقود اإليجار قصيرة األجل
تطبق المجموعة إعفاء تحقيق عقود اإليجار قصيرة االجل على عقود اإليجار قصيرة األجل (أي عقود اإليجار التي تبلغ
ً
أيضا بتطبيق اإلعفاء على تحقيق عقود
شهرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء) .كما تقوم
مدتها 12
ً
إيجار الموجودات ضئيلة القيمة على عقود اإليجار التي تعتبر ضئيلة القيمة .يتم إدراج مدفوعات اإليجار على عقود
اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ضئيلة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة
اإليجار.

المجموعة كمؤجر
وبناء على
حددت المجموعة أن إحدى اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه المبرمة مع كهرماء تحتوي على ترتيبات إيجار.
ً
ذلك ،قامت المجموعة باحتساب تكلفة المحطة كذمم تأجير تمويلي مدينة.
اإليجارات التي تقوم المجموعة بموجبها بتحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات إلى حد كبير يتم تصنيفها
كعقود تأجير تمويلي ويتم عرضها كذمم مدينة بمبلغ يعادل صافي االستثمار في عقد اإليجار ،وهو إجمالي
مخصوما بسعر الفائدة الوارد في عقد اإليجار .تدرج اإليرادات من اإليجارات التمويلية الذي
االستثمار في عقد اإليجار
ً
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ً
مؤجرا استنادا إلى النمط الذي يعكس معدل العائد الدوري الثابت على صافي استثمار
طرفا
تكون فيها المجموعة
المجموعة في عقد اإليجار التمويلي.

السياسات المحاسبية المطبقة حتى  31ديسمبر 2018
الذمم المدينة من اإليجارات التمويلية
عند تطبيق التفسير رقم  4الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية "تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على إيجار" قررت
إحدى الشركات التابعة للمجموعة أن اتفاقيتها مع كهرماء لتوفير الطاقة تتضمن إيجار ،وبناء على ذلك قامت الشركة
بالمحاسبة عن تكلفة المحطة على أنها ذمم إيجار تمويلي مدينة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 17اإليجارات".

التحقيق المبدئي
قامت المجموعة بعرض المحطة المحتفظ بها بموجب إيجار تمويلي في بيان المركز المالي على أنها "ذمم إيجار
تمويلي مدينة" وذلك بمبلغ يعادل قيمتها العادلة (تكلفة اإلنشاء) أو القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات
اإليجار التي ستدفعها كهرماء للشركة على مدى  25سنة التفاقية شراء الكهرباء والماء ،أيهما أقل.

القياس الالحق
تهدف المجموعة إلى تخصيص مدفوعات اإليجار من جانب كهرماء للمجموعة على مدى فترة اإليجار ( 25سنة) على
أساس منتظم ومعقول .يستند تخصيص هذه اإليرادات إلى النمط الذي يعكس عائدا دوريا ثابتا على استثمار
المجموعة في اإليجار التمويلي .مدفوعات اإليجار المتعلقة بالسنة يتم تطبيقها في مقابل االستثمار اإلجمالي
في اإليجار لتخفيض كل من المبلغ األصلي وإيرادات التمويل غير المكتسبة.
اإليجارات التشغيلية (المجموعة كمستأجر)
اإليجارات التي يتم فيها االحتفاظ بجزء كبير من مخاطر ومنافع الملكية من جانب المؤجر يتم تصنيفها كإيجارات
تشغيلية .المدفوعات بموجب إيجارات تشغيلية (بعد خصم أي حوافز مستلمة من المؤجر) يتم تحميلها في الربح أو
الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
اإليجارات التشغيلية (المجموعة كمؤجر)
اإليجارات التي يحتفظ فيها المؤجر بجزء كبير من مخاطر ومنافع الملكية يتم تصنيفها كإيجارات تشغيلية .إيرادات
السعة الناشئة يتم احتسابها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار وتدرج تحت اإليرادات في بيان الربح
ً
نظرا لطبيعتها التشغيلية.
أو الخسارة الموحد
الموجودات المالية

( )1التصنيف
تصنف المجموعة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:
ً
الحقا بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،و
• تلك التي يتم قياسها
• تلك التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة.
يعتمد التصنيف على معيارين:
 نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات؛ و ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات تمثل "مدفوعات أصل الدين والفائدة (الربح) فقط" على المبلغاألساسي المستحق( .معيار .)SPPI

71

شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق
التقرير السنوي 2019

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019
نموذج األعمال :يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة المجموعة للموجودات بغرض توليد التدفقات النقدية .أي ما إذا
كال من التدفقات النقدية
كان هدف المجموعة هو فقط جمع التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو جمع ً
(مثال إذا كان يتم
التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع األصول .في حال عدم تطبيق أي من هذين الغرضين
ً
االحتفاظ بهذه الموجودات بغرض المتاجرة) ،يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ويتم
قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .العوامل التي تأخذها المجموعة في االعتبار حول كيفية تحصيل
التدفقات النقدية لهذه الموجودات ،وكيفية تقييم أداء األصل وتقديم التقارير حوله إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين،
وكيف يتم تقييم المخاطر وإدارتها وكيف يتم مكافأة المديرين.
مدفوعات أصل الدين والفائدة :إذا كان نموذج األعمال هو االحتفاظ بموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية أو
لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ومن بيعها ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية
تمثل "مدفوعات للمبلغ األساسي والفائدة (الربح) فقط" (فحص  )SPPIعند إجراء هذا التقييم ،تقوم المجموعة
باألخذ في االعتبار ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع ترتيبات اإلقراض األساسية ،أي أن الفائدة
تشمل فقط مقابل القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح الذي
يتماشى مع ترتيب اإلقراض األساسي .عندما تقدم المصطلحات التعاقدية التعرض للمخاطر أو التقلبات التي ال
تتسق مع ترتيبات اإلقراض األساسية ،يتم تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة.

( )2القياس
أدوات الدين
ً
الحقا بـ "التكلفة المطفأة" .تشمل هذه الفئة المدينون التجاريون والمبالغ
يتم قياس أدوات الدين الخاصة بالمجموعة
المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة األخرى واألرصدة لدى البنوك.
أدوات الدين بالتكلفة المطفأة تمثل الموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال بهدف االحتفاظ بها لغرض
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية التي تستوفي معيار "مدفوعات أصل الدين والفائدة (الربح) فقط" .يتم إدراج
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة في بيان الربح أو الخسارة عندما يتم
الربح أو الخسارة الناتجة عن أداة الدين والتي يتم قياسها
استبعاد األصل أو انخفاض قيمته .تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام
طريقة معدل الفائدة (الربح) الفعلي.
تقوم المجموعة بإعادة تصنيف أدوات الدين فقط عندما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك الموجودات .تتم إعادة
التصنيف في أول فترة تقرير تلي التغيير .ومن المتوقع أن تكون هذه التغييرات نادرة للغاية.

أدوات حقوق الملكية
عند التحقيق المبدئي ،تختار المجموعة تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي :32
األدوات المالية :العرض  ،وهي غير محتفظ بها للمتاجرة .يتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.
األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكية هذه ال يتم إعادة تبويبها ً
أبدا إلى الربح .يتم إدراج توزيعات األرباح في الربح
أو الخسارة كإيرادات أخرى عند ثبوت الحق في استالمها ،إال عندما تستفيد المجموعة من هذه العائدات كاسترداد
جزء من تكلفة األداة ،وفي هذه الحالة ،يتم تسجيل هذه األرباح في اإليرادات الشاملة األخرى .أدوات حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة.

( )3إلغاء تحقيق الموجودات المالية
يلغى تحقيق الموجودات المالية (أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) في أي من
الحاالت التالية:
• انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ،أو
• قيام المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو تعهدت بدفعها كاملة ودون تأخير كبير
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فعليا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات
إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير ،و (أ) إما أن تكون قد قامت
ً
فعليا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على
أو (ب) لم تقم
الموجودات.
في حال قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات أو دخلت في ترتيبات تمرير ولم
ً
فعليا بجميع مخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات ،يتم إدراج الموجودات
تحول أو تحتفظ
بقدر ارتباط المجموعة بالموجودات .وفي هذه الحالة تقوم المجموعة أيضا بإدراج مطلوبات مقابلة .يتم قياس
الموجود المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.
االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة يتم قياسه بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات
وأقصى مبلغ يمكن أن تتوقع المجموعة أن يطلب منها سداده ،أيهما أقل.

( )4انخفاض قيمة الموجودات المالية
تدرج المجموعة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة .تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة
وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها ،ويتم خصمها بسعر تقريبي لسعر الفائدة
ً
الفعلي األصلي .تتضمن التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها أو غيرها
جزءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
من التعزيزات االئتمانية التي تعتبر ً
يتم تحقيق الخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين :بالنسبة للتعرضات لمخاطر االئتمان التي لم تظهر فيها زيادة
جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ التحقيق المبدئي يتم أخذ مخصصات للخسائر االئتمانية التي تنشأ من أحداث
ً
شهرا).
عدم االنتظام التي قد تكون محتملة خالل األشهر االثني عشر التالية (الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12
بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي تظهر فيها زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ التحقيق المبدئي ،فإنه يجب
تسجيل مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض ،بغض النظر عن توقيت حدوث
عدم االنتظام (الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر).
بالنسبة للمدينين التجاريين ،بما في ذلك المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ،تقوم المجموعة بتطبيق النهج
المبسط لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .وبالتالي فإن المجموعة ال تتعقب التغيرات في مخاطر االئتمان ولكنها
تدرج مخصص خسارة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر في تاريخ كل تقرير للمركز المالي .قامت
ً
وفقا للعوامل
المجموعة بوضع مصفوفة للمخصصات استنادا إلى خبرتها التاريخية بخسائر االئتمان ،ويتم تعديلها
المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
المطلوبات المالية

( )1التحقيق المبدئي والقياس
تصنف المطلـوبات المالية ،عند التحقيق المبدئي ،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،أو كقروض وتسهيالت،
ً
مالئما.
أو ذمم دائنة ،أو مشتقات مخصصة كأدوات تحوط في معاملة فعلية ،حسبما يكون
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض والتسهيالت والذمم الدائنة بعد خصم
تدرج جميع المطلوبات المالية
تكاليف االقتراض المباشرة.
تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على قروض وسلف ،ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة ،ودائنون تجاريون،
وذمم دائنة أخرى.

( )2القياس الالحق
يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها.

القروض والسلف (بالتكلفة المطفأة)
تعد هذه أكثر الفئات مالءمة للمجموعة .بعد التحقق المبدئي ،تقاس القروض والسلف التي تحمل فوائد بالتكلفة
المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تحقيق األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عندما يتم
استبعاد المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي .تحتسب التكلفة المطفأة بأن يؤخذ في
االعتبار أي خصوم أو رسوم عند الشراء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزء من سعر الفائدة الفعلي .يتم إدراج
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إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في بيان الربح أو الخسارة .قد يتم تصنيف المطلوبات المالية للمجموعة
وغيرها من الذمم الدائنة والقروض والسلف والمصاريف المستحقة والذمم الدائنة األخرى ضمن هذه الفئة.

( )3إلغاء التحقيق
يلغى تحقيق المطلوبات المالية في حال دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام بالمطلوبات .عندما تستبدل مطلوبات
ً
جوهريا أو أن يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية
مالية حالية بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة
ً
جوهريا ،يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية وتحقيق للمطلوبات جديدة .يتم تحقيق
الفرق في القيمة الدفترية في بيان الربح أو الخسارة.
مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط
إذا كان هنـالك حق قانون ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة وأنه تتوفر الرغبة في التسوية على أساس
الصافي ،أو أن تحقق الموجودات وتسدد المطلوبات في نفس الوقت.

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
تحتفظ المجموعة بأدوات مالية للتحوط عن مخاطر معدالت الفائدة لديها.
يتم االعتراف بالمشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة ،ويتم االعتراف بأية تكاليف متعلقة مباشرة بالمعاملة في الربح أو
الخسارة عند تكبدها .وبعد التحقيق المبدئي ،تقاس المشتقات بالقيمة العادلة .عندما يتم تخصيص المشتقة كأداة
تحوط للتدفق النقدي ،يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداء المشتقة في اإليرادات
الشاملة األخرى ويتم تجميعه في مخصص التحوط .أي جزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداء المشتقة
يتم االعتراف به مباشرة في الربح أو الخسارة.
المبلغ المتراكم في حقوق الملكية يتم االحتفاظ به في اإليرادات الشاملة األخرى ويعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة
في نفس الفترة أو الفترات التي يؤثر فيها البند المتحوط له على الربح أو الخسارة.
في الحالة التي تتوقف فيها أداة التحوط عن استيفاء معايير محاسبة التحوط أو انتفائها أو انتهائها أو بيعها أو
إنهاءها أو ممارستها أو في حالة إبطال التخصيص ،عندها يتم إيقاف أداة التحوط بأثر مستقبلي .في حالة عدم توقع
حدوث المعاملة المتوقعة عندها فإنه تتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
ً
وفقا لعقود العمل وقانون
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة فيما يتعلق بموظفيها األجانب
العمل القطري .يستند االستحقاق لهذه المكافآت إلى آخر راتب للموظف وطول فترة خدمته بشرط إكمال حد أدنى
من الخدمة ،وهي تستحق الدفع للموظفين عند إنهاء خدماتهم .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على
مدى فترة خدمة الموظف.
بالنسبة لموظفيها القطريين ،تقوم المجموعة بدفع اشتراكات لهيئة قطر للتقاعد والمعاشات كنسبة مئوية من رواتب
الموظفين ووفقا لمتطلبات القوانين المحلية ذات الصلة بالتقاعد والمعاشات .حصة المجموعة من االشتراكات في
هذه البرامج يتم تحميلها في الربح أو الخسارة في السنة المتعلقة بها .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم المجموعة مكافآت
نهاية الخدمة لموظفيها القطريين وفقا لمتطلبات القوانين المحلية المعمول بها والتوجيهات ذات الصلة .يكون
ً
عاما من الخدمة وانتهاء
استحقاق هذه المكافآت بناء على أخر راتب للموظف وطول مدة الخدمة ،شريطة إتمام 20
خدمات الموظف .يتم تحميل التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت عند إتمام  20عام من الخدمة لكل عام بعد إتمام
هذه الفترة.
المخصصات
يتم تحقيق المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام (قانوني أو حكمي) نتيجة لحدث سابق وتكون تكاليف
تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياسها بصورة موثوقة.
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تحقيق اإليرادات
ً
وفقا لما هو محدد في
بناء على نموذج من خمس خطوات
تدرج المجموعة إيرادات العقود المبرمة مع العمالء
ً
المعيار الدولي للتقارير المالية :15
عرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ عنه حقوق والتزامات
• الخطوة  :1تحديد العقود المبرمة مع العميلُ :ي ّ
واجبة التنفيذ وتحدد المعايير الواجب استيفائها لكل عقد.
• الخطوة  :2تحديد التزامات األداء المنصوص عليها في العقد :التزام األداء هو وعد بموجب عقد مع عميل لتقديم
بضاعة أو أداء خدمة إلى العميل.
• الخطوة  :3تحديد سعر المعاملة :سعر الصفقة هو المبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل تقديم البضاعة
أو أداء الخدمة المتفق عليها للعميل ،باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن طرف ثالث.
• الخطوة  :4تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد :بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام
باألداء ،تقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام باألداء بمبلغ محدد للمقابل الذي تتوقع المجموعة
استحقاقه مقابل الوفاء بكل التزام باألداء.
• الخطوة  :5تحقيق اإليرادات عندما تقوم المؤسسة بسداد التزام األداء.
تدرج المجموعة مبلغ سعر المعاملة الذي تم تخصيصه لهذا االلتزام باألداء كإيراد .يتم تحقيق المبلغ مستحق الدفع
للعميل كخصم من سعر المعاملة وبالتالي من اإليرادات ،ما لم تكن الدفعة مستحقة للعميل في مقابل بضاعة أو
خدمة متميزة يقدمها العميل إلى المجموعة.
تستوفي المجموعة التزام األداء وتدرج اإليرادات بمرور الوقت في حال استيفاء أحد المعايير التالية:
• استالم العميل واستفادته في نفس الوقت من المنافع المقدمة من المجموعة في خالل قيام المجموعة
بتنفيذها؛ أو
• قيام أداء المجموعة بإنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل في وقت إنشاء األصل أو تحسينه؛ أو
• عدم قيام أداء المجموعة بإنشاء أصل ذو استخدام بديل للمجموعة ويكون للمؤسسة حق واجب النفاذ للدفع عن
التزامات األداء المكتملة حتى تاريخه.
بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتم فيها استيفاء أحد الشروط المذكورة أعاله ،يتم االعتراف باإليرادات في الوقت
الذي يتم فيه الوفاء بالتزام األداء.
يتم تحقيق إيرادات بيع المياه والكهرباء في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على البضاعة والخدمات إلى
العميل ،ويكون ذلك بشكل عام عند تسليم البضاعة وأداء الخدمات .تدرج المجموعة إيرادات رسوم اإلنتاج على
أساس إمدادات الكهرباء والمياه على أساس شهري .وبمجرد وصول الكهرباء والمياه إلى كهرماء وإرسالها إلى نقاط
استقبال كهرماء ،تتولى مؤسسة كهرماء السيطرة على المنتجات.
عندما تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء ،أي بنقل البضاعة أو الخدمة المتفق عليها ،تصبح المجموعة مستحقة
الستالم المدفوعات من العميل ،وبالتالي يصبح لديها أصل عقد في شكل ذمم مدينة.

إيرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عند استحقاق المساهم الستالم المدفوعات.
إيرادات الفائدة
تستحق إيرادات الفوائد على األساس الزمني بالرجوع إلى المبلغ األصلي القائم وبمعدل الفائدة الفعلي المطبق
ً
تماما المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر اإلنتاجي المقدر
وهو معدل الفائدة الذي يخصم
للموجود المالي إلى صافي القيمة الدفترية لذلك الموجود عند التحقيق المبدئي.
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معامالت وأرصدة العمالت األجنبية
المعامالت بعمالت أجنبية خالل السنة يتم تحويلها إلى العملة الوظيفية للشركة بأسعار الصرف السائدة في تواريخ
المعامالت .الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية السنة يتم تحويلها إلى العملة الوظيفية
بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير .يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
توزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة كمطلوب في البيانات المالية الموحدة للشركة في السنة
التي يتم فيها الموافقة على توزيعات األرباح من قبل مساهمي الشركة.
المنح الحكومية
تمثل منحة حكومية في شكل تحويل لموجودات غير نقدية ،مثل األراضي أو الموارد األخرى ،بقصد استخدامها من
قبل الشركة مقابل مبالغ رمزية.
القيمة العادلة
تمثل القيمة العادلة السعر الذي سوف يستلم مقابل بيع موجودات أو يدفع لتحويل التزامات في معاملة بين
متعاملين في السوق في تاريخ القياس.
تصنيف المتداول وغير المتداول
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي بناء على تصنيف متداول  /غير متداول  ،وتكون
الموجودات متداولة عندما:
• يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية ،أو
ً
أساسا لغرض المتاجرة ،أو
• محتفظ بها
• يتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير ،أو
• تكون نقد أو ما في حكمه  ،مالم يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثني عشر شهرا
بعد فترة التقرير.
جميع الموجودات األخرى تصنف غير متداولة.
يتم تصنيف المطلوبات كمتداولة عندما:
• يتوقع أن يتم تسويتها في دورة التشغيل العادية  ،أو
ً
أساسا لغرض المتاجرة  ،أو
• تكون محتفظ بها
• تكون مستحقة التسوية خالل اثنى عشر شهرا بعد تاريخ التقرير  ،أو
• ال يوجد حق غير مشروط يؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير.
تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

 .6عقارات وآالت ومعدات

سيارات

محطات إنتاج
(أ)

أراضي

ألف ريال قطري

تكاليف
الفحص
"ج" (ب)

قطع غيار
رأسمالية

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

اإلجمالي

في  1يناير 2019

إضافات

إعادة تصنيف

استبعادات

في  31ديسمبر 2019

ألف ريال قطري

174,901

-

-

-

174,901

أثاث
وتجهيزات
ومعدات
مكتبية

10,669,457
241
10,669,698

ألف ريال قطري

35,316
912
)(115
36,113

ألف ريال قطري

6,565
215
6,780

ألف ريال قطري

205,493
38,597
)(68,978
175,112

ألف ريال قطري ألف ريال قطري

50,487
50,487

ألف ريال قطري

96,872
98,031
)(38,597
156,306

التكلفة
11,239,091
99,399
)(69,093
11,269,397

-

31,844
3,047
34,891

130,674
35,019
)(68,978
96,715

4,725
844
5,569

32,746
1,138
33,769

5,288,834
236,572
5,525,406

-

-

-

-

في  1يناير 2019

اإلستهالك

إستبعادات

في  31ديسمبر 2019

االستهالك المتراكم
5,488,823
276,620
)(69,093
5,696,350

:صافي القيمة الدفترية

في  31ديسمبر 2019

174,901

5,144,292

2,344

1,211

78,397

15,596
156,306

5,573,047
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محطات إنتاج
(أ)

أراضي

 .6عقارات وآالت ومعدات – تتمة

سيارات

قطع غيار
رأسمالية

اإلجمالي

في  1يناير 2018

إضافات

تحويل استثمارات عقارية

أثاث
وتجهيزات
ومعدات
مكتبية

-

-

174,901

تكاليف
الفحص
"ج" (ب)

11,106,384
-

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

-

ألف ريال قطري

34,575
741

استبعادات

في  31ديسمبر 2018

ألف ريال قطري

-

-

174,901

ألف ريال قطري

6,838
765

()436,927
10,669,457

ألف ريال قطري

-

35,316

ألف ريال قطري

285,716
64,595

()1,038
6,565

ألف ريال قطري

50,487
-

()144,818
205,493

ألف ريال قطري

-

50,487

ألف ريال قطري

52,660
44,212
96,872

التكلفة
11,536,660
110,313
174,901
()582,783
11,239,091

-

28,431
3,413
31,844

237,986
37,506
()144,818
130,674

4,929
820
()1,024
4,725

31,573
1,173
32,746

5,489,148
236,613
()436,927
5,288,834

-

-

-

-

في  1يناير 2018

اإلستهالك

إستبعادات

في  31ديسمبر 2018

االستهالك المتراكم
5,792,067
279,525
()582,769
5,488,823

صافي القيمة الدفترية:

في  31ديسمبر 2018

174,901

5,380,623

2,570

1,840

74,819

18,643

96,872

5,750,268
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كما في  31ديسمبر 2019
(أ) محطات اإلنتاج
ً
اعتبارا من  5يوليو
األرض التي تقع عليها محطة (راف ب) مؤجرة للشركة من قبل الحكومة بدون مقابل لمدة  50سنة
 1990وذلك بموجب المرسوم األميري رقم  24لسنة .2001
األرض التي تقع عليها محطة دخان لتحلية المياه تم تأجيرها للشركة من قبل قطر للبترول لمدة  25سنة من تاريخ
االستحواذ على المحطة في  1يناير .2003
(ب) تكاليف الفحص "ج"
ً
وفقا لبرنامج الفحص والصيانة تتم رسملتها تحت تكاليف الفحص "ج".
التكاليـف المتكبـدة على محطات اإلنتاج
ترسمل هذه التكاليف وتحتسب كموجودات مستقلة بعمر إنتاجي تقديري  5-3سنوات .التكاليف المتكبدة على فحص
"ج" قيد التنفيذ يتم إدراجها ضمن أعمال رأسمالية قيد التنفيذ .عند إكمال أعمال الفحص والصيانة ،ترسمل هذه
التكاليف تحت تكاليف الفحص "ج".
(ج) اإلستهالك
تم ادراج مصروف االستهالك السنوي في بيان الربح أو الخسارة كما يلي:

)تكاليف المبيعات (إيضاح رقم 27
)مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح رقم 29

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

274,854

277,825

1,766

276,620

1,700
279,525

 .7موجودات حق االستخدام ومطلوبات االيجار
موجودات حق االستخدام
2019
ألف ريال قطري

الرصيد كما في  1يناير

24,841

)استهالك (إيضاح 29

)(2,257

الرصيد كما في  31ديسمبر

22,584

مطلوبات االيجار

2019
ألف ريال قطري

الرصيد كما في  1يناير
الفائدة المتراكمة

24,841
1,356

مدفوعات االيجار

)(2,231

الرصيد كما في  31ديسمبر

23,966
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تعرض مطلوبات اإليجار في بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر كالتالي:
2019
ألف ريال قطري

23,008

غير متداول
متداول

958

الرصيد كما في  31ديسمبر

23,966

المبالغ المسجلة في الربح أو الخسارة كالتالي:
2019
ألف ريال قطري

استهالك موجودات حق االستخدام

2,257

الفائدة على مطلوبات اإليجار

1,356
3,613

 .8الموجودات غير الملموسة والشهرة
قامت المجموعة بتحديد وتسجيل الموجودات غير الملموسة التالية ذات األعمار اإلنتاجية المحددة كالتالي:
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

موجودات غير ملموسة ()1

59,702

65,672

شهرة ()2

30,813

30,813

اإلجمالي

90,515

96,485

( )1الموجودات غير الملموسة

التكلفة:
في  31ديسمبر

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

113,430

113,430

اإلطفاء:
في  1يناير

47,758

41,788

إطفاء (إيضاح )29

5,970

5,970

في  31ديسمبر

53,728

47,758

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر

59,702

65,672
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يمثل هذا المبلغ الحقوق التعاقدية بموجب اتفاقية شراء الكهرباء والماء التي تم إبرامها بين شركة رأس لفان للطاقة
ش.م.ع.ق ،.وهي شركة تابعة للشركة ،وكهرماء بغرض إمداد الكهرباء والمياه المحالة من قبل الشركة التابعة إلى
كهرماء لمدة  25سنة.
( )2الشهرة
نشأت الشهرة عن االستحواذ المرحلي من قبل الشركة لنسبة  ٪55من المساهمة اإلضافية في شركة راس لفان
للطاقة المحدودة ش.م.ع.ق .بتاريخ  20أكتوبر  .2010لم يتم تسجيل أي مخصص النخفاض قيمة الشهرة منذ تاريخ
هذه المعاملة ألن شركة راس لفان للطاقة المحدودة ش.م.ع.ق .قد ساهمت بمبلغ  1.424مليون ريال قطري (:2018
 1.290مليون ريال قطري) في ربح المجموعة منذ تاريخ ذلك االستحواذ.

 .9االستثمارات في المشاريع المشتركة
لدى المجموعة االستثمارات التالية في المشاريع المشتركة:
بلد التأسيس

نسبة
الملكية ٪

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

شركة نبراس للطاقة ش.م.ع.ق.

قطر

%60

أم الحول للطاقة ش.م.ع.ق( .إيضاح
( 1و )2

قطر

%60

2,917,627

1,136,778

1,271,362

شركة قطر للطاقة ش.م.ع.ق.

قطر

%55

شركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ع.ق.
(إيضاح )4

قطر

%45

431,087

381,679

51,462

شركة مسيعيد للطاقة المحدودة
ش.م.ع.ق.

قطر

%40

8,398

88,618

سراج للطاقة ش.م.ع.ق .قطر

قطر

%60

-

2,187

4,545,352

2,742,012

231,758

4,717,616

إيضاحات:
()1خالل شهر يونيو  ،2018أصبحت شركة أم الحول للطاقة ش.م.ع.ق .تعمل بكامل طاقتها .وخالل عام  ،2018قدمت
ً
وفقا التفاقية المشروع المشترك .لم تؤثر تلك
المجموعة مساهمة رأسمالية بمبلغ  919,218ألف ريال قطري
المساهمة على حصة المجموعة في المشروع المشترك .في عام  ،2019قدمت المجموعة ُسلف نقدية إلى
الشركة بموجب اتفاقية سلف المساهمين بمبلغ  143.687ريال قطري .تم تسجيل ذلك في هذه البيانات المالية
الموحدة كقرض مدين من مشروع مشترك .يحمل القرض فائدة بسعر الليبور مضافا إليه  ٪0.46سنويا.
( )2زادت الحصة في أرباح شركة أم الحول للطاقة ش.م.ع.ق .بشكل جوهري للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
نتيجة لهامش التشغيل المؤجل البالغ  87.8مليون دوالر أمريكي ( 320مليون ريال قطري) المدرج كإيراد ،وذلك
بعد تلقي تأكيد من كهرماء بعدم وجود مطلوبات تجارية أو مالية قائمة بين كهرماء وشركة أم الحول للطاقة
ش.م.ع.ق .وبعد الحصول على الموافقات الضرورية األخرى ذات الصلة.
إن هامش التشغيل الذي نشأ خالل فترة التوليد المؤقتة وحتى تاريخ قبول القرض أو تاريخ التشغيل التجاري لم يكن
مطلوبا لتمويل تكاليف المشروع ،وقد تم تأجيله بناء على اتفاقية شراء الكهرباء والمياه المبرمة مع كهرماء خالل
ً
السنوات السابقة.
( )3في  17يناير  ،2019أصدرت دولة قطر قانون ضريبة الدخل رقم  24لعام "( 2018قانون الضرائب الجديد") وتم
نشره في الجريدة الرسمية .يسري قانون الضرائب الجديد للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد  13ديسمبر
 .2018تم إصدار الالئحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد في ديسمبر  .2019وتنص المادة  )12( 2من الالئحة
التنفيذية على أنه ألغراض المادة  )13( 4من القانون ،فإن اإلعفاء المشار إليه فيما يتعلق بحصة المستثمر غير
القطري ال ينطبق على حصصه في أرباح الشركات المملوكة لشركات مدرجة (أي يتم تداول أسهمها في البورصة
الرسمية بالدولة) .ويعني ذلك أن حصة الملكية الفعلية غير القطرية لشركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق.
في المشاريع المشتركة والشركات التابعة سوف تكون خاضعة للضريبة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019
وفي  2فبراير  ،2020أبرمت شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق .وقطر للبترول ووزارة المالية والهيئة العامة
ً
اتفاقا في صيغة مذكرة تفاهم (يشار إليها فيما يلي باسم "مذكرة التفاهم") تقضي بأن تتحمل وزارة
للضرائب
المالية أعباء ضريبة الدخل عن الحصة في المشاريع المشتركة المملوكة لبعض الشركات المدرجة (بما في ذلك
شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق .).وعليه ،لم يكن لتطبيق متطلبات قانون ضريبة الدخل أعاله أي تأثير
مادي على البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
( )4الربط الضريبي  -شركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ق.
في  29أغسطس  ،2019أصدرت الهيئة العامة للضرائب إخطار ربط الضريبة للسنوات من  2010إلى  2018مطالبة
شركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ق .بسداد ضرائب إضافية بمبلغ  85مليون دوالر أمريكي (حوالي  310مليون
ريال قطري) ،ويتضمن ذلك جزاءات بمبلغ  27مليون دوالر أمريكي ( 98.4مليون ريال قطري) .كانت الشركة قد
حصلت على إعفاء ضريبي مؤقت عن الفترة ما بين أبريل  2011وحتى مارس .2017
ومن جانبها قامت شركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ق .بالرد بكتاب تفصيلي إلى الهيئة العامة للضرائب بتاريخ
 26سبتمبر  ،2019حسب متطلبات قانون الضرائب ،ورفضت فيه مبلغ المطالبة المفروض من قبل الهيئة العامة
ً
والحقا تقدمت شركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ق.
للضرائب ،إال أن الهيئة لم ترد على خطاب الشركة في حينه.
باعتراض إلى لجنة التظلم الضريبي ،بموجب أحكام القانون ،واليزال هذا االعتراض قيد النظر من جانب اللجنة.
ومع ذلك فإنه في ضوء الربط الضريبي الوارد ،فقد تم تسجيل مخصص للضريبة بمبلغ  85مليون دوالر أمريكي
( 310مليون ريال قطري).
أيضا بسداد أعباء ضريبة الدخل المستحقة
وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ  2فبراير  ،2020تتعهد وزارة المالية ً
ً
عن شركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ق .للسنوات السابقة .كما وأن الشركة لديها ترتيبات تمرير لضريبة الدخل
ً
وفقا لشروط شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق ،.وبالتالي فقد سجلت شركة رأس قرطاس للطاقة ش.م.ق.
حسابات ضريبة دخل مدينة بمبلغ  85مليون دوالر أمريكي ( 310مليون ريال قطري) مقابل الربط الضريبي الوارد
من الهيئة العامة للضرائب وبنفس القيمة .استخدمت اإلدارة أحكام وتقديرات للتوصل إلى أن الترتيبات المشار
إليها أعاله سوف تغطي كذلك أي جزاءات ضريبية سيتم دفعها ،إن وجدت ،عن السنوات السابقة.
الحركة في استثمار المجموعة في المشاريع المشتركة كما يلي:
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

في  1يناير

4,717,616

3,136,097

استثمارات مدفوعة

806,141

919,218
542,190

حصة من الربح للسنة
حصة من (الخسائر) اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

)(785,424

424,104

توزيعات أرباح مستلمة

)(192,981

)(303,993

في  31ديسمبر

4,545,352

4,717,616

لخص الجدول التالي المعلومات المالية للمشاريع المشتركة للمجموعة المدرجة في بياناتها المالية ويقوم بتسوية
ملخص المعلومات للقيمة الدفترية لمساهمة المجموعة في المشاريع المشتركة.
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كما في  31ديسمبر 2019

قطر
للطاقة
ش.م.ع.ق
ألف ريال
قطري

شركة
مسيعيد
للطاقة
المحدودة
ش.م.ع.ق.
ألف ريال
قطري

شركة رأس
قرطاس
للطاقة
ش.م.ع.ق.

شركة نبراس
للطاقة
ش.م.ع.ق

أم الحول
للطاقة
ش.م.ع.ق.

سراج
للطاقة
ش.م.ع.ق.

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

اإلجمالي
ألف ريال
قطري

ملخص بيان المركز
المالي
الموجودات غير
المتداولة

1,470,724

6,262,970

11,441,484

3,248,081

9,876,503

-

32,299,762

الموجودات
المتداولة

626,900

763,269

1,227,476

3,736,519

1,370,666

3,645

7,728,475

المطلوبات غير
المتداولة

916,876

6,251,025

11,750,067

1,975,917

8,474,217

-

29,368,102

المطلوبات
المتداولة

396,954

754,220

804,532

145,971

878,322

14,762

2,994,761

حقوق الملكية

783,794

20,994

114,361

4,862,712

1,894,630

()11,117

7,665,374

حصة المجموعة

431,087

8,398

51,462

2,917,627

1,136,778

-

4,545,352

القيمة الدفترية
لالستثمارات

431,087

8,398

51,462

2,917,627

1,136,778

-

4,545,352

ملخص بيان الدخل
الشامل
803,766

1,039,886

2,287,871

-

1,930,653

-

6,062,176

إيرادات
ربح السنة

200,961

181,696

250,963

355,835

497,811

()14,766

1,472,500

إيرادات شاملة أخرى
للسنة

()8,105

()254,673

()578,728

()63,146

()634,636

-

()1,539,288

إجمالي الدخل
الشامل

192,856

()72,977

()327,765

292,689

()136,825

()14,766

()66,788

حصة المجموعة
في الربح

110,529

72,678

112,933

213,501

298,687

()2,187

806,141

حصة المجموعة
في اإليرادات
الشاملة األخرى

()4,458

()260,428( )101,869

()37,888

()380,781

-

()785,424
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كما في  31ديسمبر 2019

قطر
للطاقة
ش.م.ع.ق

شركة
مسيعيد
للطاقة
المحدودة
ش.م.ع.ق.

شركة رأس
قرطاس
للطاقة
ش.م.ع.ق.

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال قطري

شركة نبراس
للطاقة
ش.م.ع.ق

أم الحول
للطاقة
ش.م.ع.ق.

ألف ريال قطري

سراج
للطاقة
ش.م.ع.ق.

اإلجمالي

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ملخص بيان المركز
المالي
الموجودات غير
المتداولة

1,623,858

6,379,553

11,620,287

2,769,681

9,341,993

-

31,735,372

485,751

852,220

1,281,806

3,979,875

2,155,549

3,645

8,758,846

1,102,387

6,179,954

11,380,109

1,964,767

8,479,192

-

29,106,409

المطلوبات المتداولة 313,261

830,274

1,006,966

214,769

899,414

-

3,264,684

حقوق الملكية

693,961

221,545

515,018

4,570,020

2,118,936

3,645

8,123,125

حصة الم جموعة

381,679

88,618

231,758

2,742,012

1,271,362

2,187

4,717,616

القيمة الدفترية
لالستثمارات

381,679

88,618

231,758

2,742,012

1,271,362

2,187

4,717,616

الموجودات المتداولة

المطلوبات غير
المتداولة

ملخص بيان الدخل
الشام ل
761,940

1,065,418

2,287,871

-

-

-

4,115,229

إيرادات
ربح السنة

77,122

216,149

291,316

350,686

119,682

-

1,054,955

خسائر شاملة أخرى
للسنة

44,225

إجمالي الخسارة
الشاملة
حصة المجموعة في
الربح
حصة المجموعة في
الخسائر الشاملة
األخرى

170,788

513,222

()4,645

172,170

-

895,760

121,347

386,937

804,538

346,041

291,852

-

1,950,715

42,417

86,460

131,092

210,412

71,809

-

542,190

24,324

68,315

230,950

()2,787

103,302

-

424,104
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كما في  31ديسمبر 2019

 .10استثمارات في أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

في  1يناير

1,558,553

صافي التغير في القيمة العادلة

()153,341

368,566

في  31ديسمبر

1,955,212

1,558,553

إضافات

550,000

701,577
488,410

خالل السنة ،تم استالم إيرادات أرباح نقدية بمبلغ  64.063ألف ريال قطري ( 38,049 :2018ألف ريال قطري) من
استثمارات في أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،وقد تم إدراجها تحت
"إيرادات أخرى" في بيان الربح أو الخسارة الموحد (إيضاح .)28
جميع االستثمارات في أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى تشتمل على
أوراق مالية مدرجة في بورصة قطر .القيمة العادلة ألسهم حقوق الملكية المدرجة يتم تحديدها بالرجوع إلى عروض
األسعار المنشورة في سوق نشطة.

 .11إيجارات تمويلية مدينة
يتم إجراء تسوية بين اجمالي اإليجارات التمويلية المدينة (الحد األدنى من إيصاالت اإليجار المتبقية) والقيمة الحالية
للحد األدنى من مدفوعات اإليجار المدينة (ذمم اإليجار التمويلي المدينة) كما في تاريخ التقرير كما يلي:
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

إجمالي اإليجارات التمويلية المدينة
إيرادات تمويلية غير مكتسبة

1,626,295
)(508,668

القيمة الحالية للحد األدنى لإليجارات المدينة

1,117,627

1,868,460
)(619,615
1,248,845

معدل الخصم الذي قامت الشركة التابعة باستخدامه هو  ٪9.32في السنة ( )٪9.32 :2018كما هو متفق عليه بين
شركة راس لفان للطاقة ش.م.ع.ق .وهي شركة تابعة للشركة وكهرماء .اإليجارات التمويلية المدينة لم تكن متأخرة
السداد أو منخفضة القيمة كما في نهاية فترة التقرير.
تعرض اإليجارات التمويلية المدينة في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

144,014
973,613
1,117,627

131,219
1,117,626
1,248,845
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تم إجراء المزيد من التحليل على الجزء غير المتداول كما يلي:
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

أكثر من سنة ولكن لما ال يزيد عن خمس سنوات

378,807

352,738

أكثر من خمس سنوات

594,806

764,888

973,613

1,117,626

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

رصيد اإليجارات المدينة كما في  1يناير

1,248,845

استرداد رأس المال وفوائد االيجار خالل السنة

)(254,188

)(248,535

رصيد اإليجارات المدينة كما في  31ديسمبر

1,117,627

1,248,845

فوائد االيجار خالل السنة

122,970

1,366,332
131,048

 .12موجودات أخرى
في أكتوبر  ،2010دفعت شركة رأس لفان للتشغيل ذ.م.م ،.وهي إحدى الشركات التابعة للشركة ،مبلغ  23.815ألف
ً
وفقا التفاقية
ريال قطري لشركة رأس لفان للخدمات ،طرف ثالث ،لالستحواذ على الحقوق والمنافع وااللتزامات
الخدمات الفنية .وخالل عام  ،2011استلمت شركة رأس لفان للتشغيل ذ.م.م .مبلغ  5.9مليون ريـال قطري .يتم
إطفاء المبلغ المتبقي وهو  17.9مليون ريـال قطري على مدى فترة  19عام.
كما وقعت الشركة اتفاقية خدمات تعاقدية في يوم  21أكتوبر  2006مع تحالف مكون من شركة جنرال إلكتريك
العالمية وشركـة جي إي لقطـع الغيـار لصيانـة معدات محـددة (وحـدات مغطـاة) في محطات الطاقة والماء في راف
ب .2/وفي  24أبريل  ،2013تم توقيع تعديل على االتفاقية المذكورة أعاله بين األطراف وبموجبه حصلت الشركة
على تخفيض في الرسوم المتغيرة في مقابل دفعة مقدمة قيمتها  3مليون دوالر أمريكي .يتم إطفاء هذا المبلغ
على مدى فترة المنفعة ،أي حتى انتهاء فترة اتفاقية الخدمات التعاقدية.
كانت الحركة على الحساب أعاله كما يلي:

في  1يناير

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

15,864

17,843

)اإلطفاء (إيضاح 29

()1,867

()1,979

في  31ديسمبر

13,997

15,864

 .13المخزون
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

قطع غيار

328,774

384,584

يخصم :مخصص البضاعة بطيئة الحركة

)(249,411

)(245,609

79,363

138,975
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مواد كيماوية

777

1,437

مواد استهالكية

1,359

1,527

81,499

141,939

الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة كالتالي:

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

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

245,609
14,416
()10,614

323,835
17,289
()95,515

249,411

245,609

 .14مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

417,218

401,297

ً
مقدما وسلف
مبالغ مدفوعة

37,565
23,907

29,287
41,703

ذمم مدينة أخرى ()2

24,712

19,565

503,402

491,852

مدينون تجاريون ()1
فوائد مستحقة مدينة

إيضاحات:
( )1المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة تم اإلفصاح عنها في اإليضاح .36
ً
يوما.
( )2الذمم التجارية المدينة ال تحمل فوائد وتسدد في العموم خالل 90 – 30

 .15أرصدة لدى البنوك ونقد
ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد ،يتكون النقد وما في حكمه من البنود التالية:
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

نقد لدى البنوك  -حسابات جارية وعند الطلب

149,347

166,996

إيداعات ألجل (أ)

3,289,204

3,950,641

نقد في الصندوق

46

316

أرصدة لدى البنوك ونقد

3,438,597

4,117,953

يخصم :إيداعات ألجل استحقاق أصلي يتجاوز  90يوما (ب)

)(2,949,568

)(2,687,577

النقد وما في حكمه

489,029

1,430,376

إيضاحات:
(أ) اإليداعات ألجل تتم بآجال استحقاق متفاوتة ً
تبعا للمتطلبات النقدية العاجلة للمجموعة ،وتحمل فوائد بمعدالت السوق.
ً
يوما وتحمل فوائد بالمعدالت السائدة بالسوق.
(ب) اإليداعات ألجل التي قامت بها المجموعة لها فترات استحقاق أصلية تتجاوز 90

87

شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق
التقرير السنوي 2019

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019

16

رأس المال

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

1,100,000

1,100,000

ً
حقوقا متساوية.
تحمل جميع األسهم

تجزئة السهم
في  6مارس  ،2019وافقت الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة على خفض القيمة االسمية للسهم العادي
من  10ريال قطري إلى  1ريال قطري بحسب تعليمات هيئة قطر لألسواق المالية .تم تنفيذ تجزئة السهم بتاريخ 26
ً
سهما.
يونيو  ،2019ونتج عن ذلك زيادة العدد اإلجمالي لألسهم المصرح بها من  110.000.000إلى 1.100.000.000
ً
اعتبارا من  27يونيو .2019
رسميا
تم إدراج األسهم الجديدة في بورصة قطر
ً

 .17االحتياطي القانوني
حسب متطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة  ،2015يجب تحويل  ٪10كحد أدنى من ربح الشركة لكل
سنة إلى حساب االحتياطي القانوني حتى يعادل رصيد االحتياطي  ٪50من رأس المال المدفوع .هذا االحتياطي
غير قابل للتوزيع إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون أعاله .قررت الشركة إيقاف التحويالت السنوية إلى
حساب االحتياطي القانوني حيث أصبح رصيد االحتياطي يعادل  ٪50من رأس المال المدفوع.

 .18االحتياطي العام
ً
ً
جزءا من صافي األرباح لالحتياطي العام .ال
وفقا للنظام األساسي للشركـة ،يجوز للجمعية العمومية أن تخصص
يوجد قيود على توزيع هذا االحتياطي ،وحسب قرار الجمعية العامة يبقى هذا الرصيد ألعمال التطوير المستقبلية
للشركة.

 .19احتياطي التحوط
يشتمل احتياطي التحوط على الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة لعقود مبادالت معدالت
الفائدة للتحوط من التدفقات النقدية.

حصة (الخسائر) اإليرادات الشاملة األخرى من المشاريع
المشتركة

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

صافي التغيرات في القيمة العادلة لمبادالت أسعار
الفائدة للشركة األم

)(1,053,585

)(1,507,588

)(785,424

424,104

في  31ديسمبر

)(1,891,900

)(52,891

29,899
)(1,053,585

 .20احتياطي القيمة العادلة
يشتمل احتياطي القيمة العادلة على صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم حقوق
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الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إلى حين إلغاء تحقيق الموجودات.

في  1يناير
صافي أرباح غير محققة من استثمارات في أوراق مالية
مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
في  31ديسمبر

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

491,690

123,124

)(153,341

368,566

338,349

491,690

 .21الحصص غير المسيطرة
تعرض نسبة حقوق الملكية التي تحتفظ بها الحصص غير المسيطرة كالتالي:
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

شركة رأس لفان للطاقة المحدودة ش.م.ع.ق.

توزيعات أرباح مدفوعة خالل السنة

257,674
26,753
)(48,479

250,218
28,597
)(21,141

كما في  31ديسمبر

235,948

257,674

كما في  1يناير
الربح للسنة

إن المعلومات المالية للشركة التابعة للمجموعة والتي لديها حصص غير مسيطرة هامة مبينة أدناه.
تمثل المعلومات المالية المختصرة أدناه المبالغ قبل الحذف فيما بين شركات المجموعة
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

موجودات غير متداولة

994,145

1,118,566

موجودات متداولة

256,816

238,010

مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة

20,072

-

51,147

68,208

حقوق الملكية

1,179,742

1,288,368

حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة
الحصص غير المسيطرة

943,794

1,030,694

235,948

257,674

إجمالي حقوق الملكية

1,179,742

1,288,368
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إيرادات
الربح للسنة
الربح العائد إلى مالكي الشركة
الربح العائد إلى الحصص غير المسيطرة

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

509,552

490,403

133,767
107,014

142,986
114,389

26,753

28,597

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

)القرض (1

1,073,602

1,135,348

)القرض (2

1,093,500

1,093,500

)القرض (4

915,623

)القرض (6

485,474

)القرض (8

323,313

)القرض (10
)القرض (11

182,250
-

إجمالي القروض والسلف التي تحمل فوائد

6,608,267

)القرض (3

974,966

)القرض (5

822,896

)القرض (7

494,431

)القرض (9

242,212

يخصم :تكاليف ترتيب التمويل

)(55,122

6,553,145

1,009,008
915,623
854,973
536,756
513,704
334,660
267,797
182,250
24,422
6,868,041
)(58,258
6,809,783

تصنف القروض والسلف التي تحمل فوائد في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الجزء المتداول

2,436,525

2,443,820

الجزء غير المتداول

4,116,620

4,365,963

6,553,145

6,809,783

إن محطات اإلنتاج (راف أ )1/و (راف أ )2/و (راف أ )3/و (راف ب )2مرهونة مقابل الحصول على قروض لتمويل
المشروعات.
( )1أبرمت الشركة اتفاقية ائتمانية مع بنك إم يو اف جي ليميتد الذي يقوم بدور وكيل تسهيالت وضامن خارجي
لتسهيالت ائتمانية بمبلغ  485.5مليون دوالر أمريكي ( 1.769مليون ريـال قطري) ،وذلك لتمويل بناء محطة (راف
ً
ً
سنويا كما هو محدد في االتفاقية االئتمانية.
مضافا إليه  ٪0.55إلى ٪1.65
ب .)2/تحتسب الفوائد بسعر ليبور
ً
اعتبارا من  1ديسمبر .2008
يستحق سداد القرض بأقساط نصف سنوية على مدى  23سنة
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( )2أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل ائتماني مؤسسي متجدد مع اتحاد من بنوك مع ميزهو بنك ليمتد ،والذي
يعمل كطرف وكيل للتسهيل ،وذلك بهدف تمويل سداد التسهيل المتجدد بشكل جزئي بمبلغ  300مليون دوالر
ً
مضافا إليه هامش بنسبة .٪0.25
أمريكي ( 1.094مليون ريال قطري) .تحتسب الفائدة على القرض بسعر الليبور
يسدد القرض في أو قبل تاريخ انتهاء االتفاقية وهو  8ديسمبر  .2016تم فيما بعد تمديد التسهيل االئتماني
كل عام وإضافة تعديالت على االتفاقيات (في  5ديسمبر  2016و  6ديسمبر  2017و  29نوفمبر  .)2018في 29
ديسمبر  ،2018أبرمت الشركة اتفاقية معدلة مع المقرضين لتمديد فترة القرض لمدة سنة أخرى بفائدة بمعدل
الليبور مضافا إليه نسبة  .٪0.45في  26نوفمبر  ،2019أبرمت الشركة تعديل على االتفاقية مع المقرضين
لتمديد أجل القرض لسنة إضافية بنفس سعر الفائدة.
( )3في  4يوليو  ،2016دخلت الشركة في تسهيل ائتماني مع مجموعة من البنوك لتمويل مرافق محطة (راف أ.)3/
ً
مضافا إليه
يبلغ هذا القرض ألجل  294مليون دوالر أمريكي ( 1.072مليون ريال قطري) ويحمل فائدة بسعر ليبور
شهرا تبدأ من  9يناير .2018
 .٪1.75يسدد القرض على أقساط ربع سنوية على مدى 270
ً
( )4في  2يوليو  ،2018حصلت المجموعة على قرض بمبلغ  251.2مليون دوالر أمريكي ( 915.6مليون ريال قطري)
ً
مضافا إليه  ٪0.5ويسدد بالكامل في
لغرض متطلبات رأس المال العامل .يحمل هذا القرض فائدة بسعر الليبور
تعديال على االتفاقية لتمديد أجل القرض لسنة إضافية بنفس
 2يوليو  .2019في  21مايو  ،2019أبرمت الشركة
ً
سعر الفائدة.
( )5دخلت الشركة في اتفاقية تمويل إسالمي مع بنك قطر اإلسالمي بشكل استصناع بمبلغ  270مليون دوالر
ً
مضافا إليه %1.75
أمريكي ( 984مليون ريال قطري) لبناء محطة (راف أ .)2/يتم تحميل الفائدة بسعر الليبور
ابتداء من  9يونيو .2016
هامش .يستحق سداد القرض على أقساط ربع سنوية على مدى  20سنة
ً
( )6أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مع مجموعة من البنوك لتمويل مرافق محطة (راف أ .)1/هذا القرض البالغ
قيمته  288.2مليون دوالر أمريكي ( 1.050مليون ريال قطري) يحمل فوائد بسعر ليبور  +هامش يتراوح بين ٪0.60
إلى  .٪1.05يستحق سداد القرض على أقساط نصف سنوية على مدى  17سنة بدأت في  30يونيو 2010
ً
مسبقا تحتسب مقابل المبلغ األصلي القائم المتبقي في نهاية الفترة الذي يتوفر فيها.
وبنسبة سداد محددة
( )7أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مع بنك قطر الوطني لتمويل بناء محطة (راف أ .)2/هذا القرض ألجل بمبلغ 180
ً
سنويا .يستحق
مليون دوالر أمريكي ( 656مليون ريال قطري) يحمل فوائد بسعر ليبور +هامش بنسبة ٪1.75
سداد القرض على أقساط ربع سنوية تبدأ في  9يونيو .2016
( )8في  4يوليو  ،2016أبرمت الشركة تسهيل إسالمي في صيغة استصناع لتمويل مرافق محطة راف أ 3/بمبلغ
 96مليون دوالر أمريكي ( 350مليون ريال قطري) .يستحق سداد القرض على أقساط ربع سنوية خالل  270شهر
تبدأ من  9يناير .20١8
( )9أبرمت الشركة اتفاقية تمويل إسالمي في صيغة استصناع بمبلغ  144.1مليون دوالر أمريكي ( 525مليون ريال
ً
جزءا من محطة تحلية تعمل بكامل
قطري) إلنشاء ثالث وحدات لتحلية المياه على عدة مراحل ،وتشكل الوحدات
ً
اعتبارا من  30يونيو .2010
طاقتها في (راف أ .)1/يستحق سداد القرض على أقساط نصف سنوية تبدأ
( )10في  15فبراير  ،2017دخلت الشركة في اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك دي بي إس ليمتد دبي .يحمل هذا
ً
زائدا  .٪0.5في  15فبراير
القرض ألجل البالغ  50مليون دوالر أمريكي ( 182مليون ريال قطر) فوائد بسعر ليبور
ً
مضافا إليه  .٪0.6وفي  21مايو
 ،2018قامت الشركة بتمديد االتفاقية لمدة سنة واحدة مع فائدة بسعر الليبور
 ،2019قامت الشركة بتمديد االتفاقية لعام آخر بنفس سعر الفائدة.
( )11يمثل هذا المبلغ قرض لشركة تابعة ،وهي شركة رأس لفان للطاقة المحدودة ش.م.ع.ق ،.حيث يمثل اتفاقية
ائتمانية مع مجموعة من البنوك تمت بتاريخ  20نوفمبر  2001للحصول على قرض طويل األجل بمبلغ  545مليون
دوالر أمريكي ( 1.987مليون ريال قطري) وقرض عند الطلب بمبلغ  27.25مليون دوالر أمريكي ( 99مليون ريال
ً
وفقا للجدول المحدد للسداد ابتداء من نوفمبر
قطري) .يحمل القرض فائدة باألسعار التجارية ويستحق السداد
 2004ويستحق آخر قسط في مايو  .2019هذا القرض ألجل مضمون برهن على مرافق المصنع التي قامت
شركة رأس لفان للطاقة (ش.م.ق) ببنائها على أرض مستأجرة من قطر للبترول.
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 .23القيمة العادلة للمشتقات
تعرض القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة للتحوط في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:

الموجودات
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

2,060
6,485
8,545

المطلوبات

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

9,635

8,157
37,236
45,393

4,640

27,036

15,988

36,671

20,628

 .24مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

في  1يناير

68,962

73,985

المخصص المكون خالل السنة

25,229

5,361

المكافأة المدفوعة خالل السنة

)(7,461

)(10,384

في  31ديسمبر

86,730

68,962

 .25دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

دائنون تجاريون ()1

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

101,558

مصاريف مستحقة الدفع ()1

172,038

توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين

47,386

مخصص للمساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية
والرياضية
مخصص لتكاليف الموظفين
ذمم دائنة أخرى

31,474
30,260

175,764
558,480

إيضاح:
المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة تم اإلفصاح عنها في اإليضاح .36

83,312
129,825
40,824
34,978
24,795
258,407
572,141
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 .26إيرادات من المياه والكهرباء

إيرادات من العقود مع العمالء

مبيعات المياه

مبيعات الكهرباء
العمليات والصيانة
المياه

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

353,916

377,956

665,642

703,601

53,746

45,968

الكهرباء

20,868

18,244

إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

1,094,172

1,145,769

إيرادات اإليجار التشغيلي – رسوم السعة

المياه

الكهرباء

830,324

341,425

2,265,921

825,514
499,160
2,470,443

تدرج اإليرادات من بيع المياه والكهرباء في حينه.
تدرج إيرادات العمليات والصيانة على مدار الفترة الزمنية عند قبول العميل للخدمات المقدمة باستخدام طريقة
المنتجات المباعة .قامت المجموعة بتطبيق الطريقة العملية التي تسمح للمجموعة بتحقيق االيرادات بالمبلغ الذي
يحق للمؤسسة إصدار فاتورة بقيمته ويتوافق مباشرة مع قيمة الخدمة المنجزة للعميل حتى تاريخه .ال توجد التزامات
بأعمال غير مستوفاة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
تنشأ اإليرادات اإلجمالية داخل دولة قطر.

 .27تكاليف المبيعات
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

تكلفة الغاز المستهلك

872,462

736,673

استهالك العقارات واآلالت والمعدات (إيضاح )6

274,854

277,825

تكاليف الموظفين

156,198

157,146

قطع غيار وكيماويات ومواد مستهلكة
أخرى

91,301

137,886

1,532,701

82,299
144,011
1,397,954
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 .28إيرادات أخرى
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

إيرادات فوائد

128,212

إيرادات متنوعة

5,778

إيراد توزيعات أرباح من استثمارات في أسهم حقوق ملكية
)بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (إيضاح 64,063 10

ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

112,386
38,049
22,920

-

58,994

198,053

232,349

 .29المصروفات العمومية واإلدارية
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

تكاليف الموظفين

97,718

103,140

مخصص للبضاعة بطيئة الحركة (إيضاح )13
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح )36
التأمين
إطفاء الموجودات غير الملموسة (إيضاح )8
مصروفات اإليجار
تبرعات
استهالك موجودات حق االستخدام (إيضاحات )7
إصالحات وصيانة
إطفاء الموجودات غير المتداولة (إيضاح )12
إستهالك العقارات واآلالت والمعدات (إيضاح )6
هاتف وبريد
مصروفات اإلعالنات والعالقات العامة
أتعاب مهنية
مصروفات التوظيف والتدريب
اشتراكات وتراخيص
مصروفات مكتبية
مصروفات متنوعة

14,416

17,289

11,750

11,750

9,846

11,390

5,970

5,970

3,600

3,600

2,257

2,485

2,257

-

2,153

4,028

1,867

1,979

1,766

1,700

1,830

1,075

1,096

979

2,287

1,614

961

4,805

784

775

318

1,279

14,274

12,199

175,150

186,057

 .30تكاليف التمويل

فوائد على قروض بنكية
رسوم بنكية
فوائد على مطلوبات إيجار (إيضاح )7

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

234,137

9,075
1,356
244,568

217,561
-

9,274
226,835
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 .31ربحية السهم
العائد األساسي على السهم
يحتسب الربح األساسي العائد على السهم بتقسيم صافي الربح العائد لمالكي المجموعة للسنة على المتوسط
المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.

ربح السنة العائد إلى مالكي الشركة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (عدد
األسهم باآلالف)
العائد األساسي والمخفف للسهم (يعرض بالريال القطري
للسهم)

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

1,413,913

1,536,587

1,100,000

1,100,000

1.29

1.40

تم تعديل ربحية السهم لفترة المقارنة لتعكــس الزيادة في المتوســط المرجـح لعـدد األسهـم نتيجـة لتجزئـة السهـم
(إيضاح .)16
العائد المخفف على السهم
حيث أن الشركة األم ليس لديها أسهم مخففة محتملة ،فإن العائد المخفف على السهم يساوي العائد األساسي
على السهم.

 .32توزيعات األرباح
خالل السنة ،أعلنت الشركة وقامت بتوزيع أرباح نقدية بواقع  7.75ريال قطري للسهم بإجمالي مبلغ  852.5مليون
ريال قطري ( 7.75 :2018ريال قطري للسهم بإجمالي مبلغ  852.5مليون ريال قطري).
سيتم تقديم توزيعات األرباح النهائية المقترحة بمبلغ  852.5مليون ريال قطري للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
العتمادها بصفة رسمية خالل اجتمـــاع الجمعيـة العموميـة السنويــة ولم يتم تسجيلها كمطلوب كمـا في  31ديسمبر
.2019

 .33المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
ً
ً
جزءا من األرباح المدورة بمبلغ  26.2مليون ريال
وفقا للقانون رقم ( )13لسنة  ،2008احتسبت الشركة خالل السنة
قطري ( 28.6 :2018مليون ريال قطري) كمساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية القطري.

 .34المعلومات القطاعية
ً
أساسا في تشغيل محطات متكاملة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة قطر .تعتمد عملية
تعمل المجموعة
ً
كليا على توليد الكهرباء ،وتتداخل عمليات توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة وتتعرض لمخاطر وعائدات
التحلية
ً
ً
ً
ً
واحدا.
وجغرافيا
تجاريا
قطاعا
إجماال كقطاع واحد .بالتالي تعتبر المجموعة تملك
متشابهة ويتم مراقبتها
ً

 .35االلتزامات والمطلوبات المحتملة

(أ) التزامات رأسمالية

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

46,181

50449
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(ب) مطلوبات محتملة:
ضمانات مؤسسية مصدرة بالنيابة عن المشاريع المشتركة

550,448

450,299

100,160

99,545

650,608

549,844

خطابات اعتماد

(ج) التزامات أخرى:
أدوات مالية مشتقة:
1,251,023

مبادلة أسعار فائدة (مبلغ رمزي)

1,299,107

 .36افصاحات األطراف ذات العالقة
تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة وكبار والمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين باإلدارة
والشركات والمؤسسات التي تقوم هذه األطراف بإدارتها أو التأثير فيها بصورة هامة .يتم اعتماد أسعار وشروط
هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة المضمنة في بيان الربح أو الخسارة كالتالي:
طبيعة العالقة

طبيعة المعاملة

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

إيرادات الكهرباء

1,028,642

1,221,008

بيع المياه المحالة

1,225,342

1,237,383

إيرادات اإليجار من األرض

122,970

131,048

2,376,954

2,589,439

11,937

12,052
736,672
15,381

كهرماء

مساهم

قطر للبترول

مساهم

بيع المياه المحالة

قطر للبترول

مساهم

تكلفة الغاز المستخدم

872,462

إيرادات فوائد

18,291

بنك قطر الوطني

األرصدة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي كالتالي:
2019

2018

ألف ريال قطري

طبيعة العالقة

مدينون
تجاريون
وذمم
مدينة
أخرى

ألف ريال قطري

دائنون
تجاريون
ومصاريف
مستحقة

دائنون
تجاريون
ومصاريف
مستحقة

مدينون
تجاريون وذمم
مدينة أخرى

مساهم

413,950

5,489

401,207

170

سراج للطاقة ش.م.ق.م.

مشروع مشترك

18,886

-

-

-

شركة راس قرطاس للطاقة
ش.م.ق.

مشروع مشترك

2,170

-

2,004

-

أم الحول للطاقة ش.م.ع.ق.

مشروع مشترك

2,123

-

15,436

-

مساهم

2,075

126,826

990

97,742

مشروع مشترك

1,166

-

1,134

-

شركة نبراس للطاقة ش.م.ع.ق.

مشروع مشترك

845

-

-

-

شركة مسيعيد للطاقة المحدودة
ش.م.ع.ق.

مشروع مشترك

كهرماء (إيضاح )14

قطر للبترول
قطر للطاقة ش.م.ع.ق.

468
441,683

132,315

420,771

97,912
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مكافأة كبار المسؤولين باإلدارة
كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة كالتالي:

مكافآت موظفي اإلدارة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

4,629

4,504

11,750

11,750

16,379

16,254

 .37المخاطر المالية وإدارة رأس المال
إدارة المخاطر المالية
تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة ،بخالف المشتقات ،من قروض وسلف ودائنون تجاريون وذمم دائنة
وأخرى .ويتمثل الغرض األساسي من هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة .تتضمن الموجودات
المالية للمجموعة مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى وأرصدة لدى البنوك ،وتنشأ هذه الموجودات مباشرة من
ً
أيضا باستثمارات في أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
عمليات المجموعة .تحتفظ المجموعة
الشاملة األخرى وتدخل في معامالت المشتقات ألغراض التحوط.
تتمثل مسؤولية مجلس إدارة المجموعة في وضع ومراقبة إطار إدارة المخاطر بالمجموعة.
يتم وضع سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها ووضع حدود وضوابط مناسبة
للمخاطر ومراقبتها وااللتزام بالحدود الموضوعة للمخاطر .تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية
لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .تهدف المجموعة من خالل معايير وإجراءات التدريب
واإلدارة إلى المحافظة على بيئة رقابية منضبطة وبناءة يعلم فيها جميع الموظفين أدوارهم ومسؤولياتهم.
تشرف لجنة التدقيق بالمجموعة على كيفية قيام اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة
ومراجعة كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة .يساعد التدقيق الداخلي لجنة
التدقيق بالمجموعة على القيام بدورها الرقابي .يقوم التدقيق الداخلي بإجراء عمليات مراجعة دورية وألغراض
محددة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر ،ويتم رفع نتائجها إلى لجنة التدقيق.
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق ،ومخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة .وفيما يلي ملخص للسياسات الخاصة بإدارة
كل من تلك المخاطر.

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ،وأسعار الفائدة ،وأسعار
األسهم والتي تؤثر على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية .يتمثل الهدف من إدارة مخاطر
السوق في إدارة وتنظيم التعرض لمخاطر السوق في إطار معايير مقبولة مع المحافظة على أفضل عائدات.
تستخدم المجموعة المشتقات للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة .تتم جميع هذه المعامالت بموجب التوجيهات
الموضوعة من قبل لجنة إدارة المخاطر .وعموما تسعى المجموعة لتطبيق محاسبة التحوط إلدارة التقلبات في الربح
أو الخسارة.

مخاطر أسعار الفائدة
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على الودائع والقروض البنكية .يتم تسجيل الودائع البنكية بأسعار فائدة
ثابتة مما يعرض المجموعة لمخاطر القيمة العادلة ألسعار الفائدة ،إال أن اإلدارة تعتقد بأن هذا النوع من الخطر غير
جوهري .تصدر القروض بأسعار فائدة متغيرة مما يؤدي إلى تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات
النقدية .قامت المجموعة بتقليص مخاطر أسعار الفائدة باستخدام عقود تبادل أسعار الفائدة.
في تاريخ التقرير ،كان موقف أسعار الفائدة المحملة على األدوات المالية التي تحمل فوائد للمجموعة كالتالي:
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2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

أدوات مالية بأسعار فائدة ثابتة:

3,289,204

موجودات مالية

3,950,641

أدوات مالية بأسعار فائدة متغيرة:

)(6,553,145

قروض وسلف تحمل فوائد

)(6,809,793

1,251,023

تأثير عقود مبادلة أسعار الفائدة

1,299,107

)(5,302,122

)(5,510,686

تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات المعدل الثابت
ال تحاسب المجموعة عن أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،كما ال
تقوم المجموعة بتخصيص مشتقات (عقود مبادلة أسعار الفائدة) كأدوات تحوط تحت نموذج تحوط القيمة العادلة
المحاسبي .لذا فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير ال يؤثر على الربح أو الخسارة.
يوضح الجدول التالي حساسية بيان الدخل الموحد إلى التغيرات الممكنة على نحو معقول في أسعار الفائدة بـ 25
نقطة أساس مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة .حساسية بيان الدخل الموحد هي أثر التغييرات المفترضة في
أسعار الفائدة لمدة سنة واحدة استنادا إلى موجودات مالية ومطلوبات مالية تحمل أسعار فائدة متغيرة محتفظ بها
في تاريخ التقرير ،بما في ذلك تأثير األدوات المالية المشتقة التحوطية.
التغير في نقاط
األساس

2019

التأثير على
الربح

ألف ريال قطري

التأثير على حقوق الملكية
ألف ريال قطري

أدوات بأسعار فائدة متغيرة

25+

)(16,383

)(16,383

قروض وسلف تحمل فوائد

25-

16,383

16,383

25+

3,128

3,128

25-

)(3,128

)(3,128

عقود مبادلة أسعار الفائدة

2018
أدوات بأسعار فائدة متغيرة

25+

)(17,024

)(17,024

قروض وسلف تحمل فوائد

25-

17,024

17,024

25+

3,247

3,247

25-

)(3,247

)(3,247

عقود مبادلة أسعار الفائدة

مخاطر أسعار األسهم
إن جميع استثمارات األسهم للمجموعة مدرجة في بورصة قطر.
يوضح الجدول التالي حساسية التغيرات التراكمية في القيمة العادلة تجاه التغيرات المعقولة المحتملة في أسعار
ً
مساويا
األسهم ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة .يتوقع أن يكون تأثير حاالت النقص في أسعار األسهم
ً
ومعاكسا لتأثير الزيادات المبينة.
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كما في  31ديسمبر 2019
التغير في سعر السهم

سهم مدرجة

٪10

التأثير على حقوق الملكية

التأثير على حقوق الملكية

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

195,521

155,855

مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن ودائع
المجموعة هي بالريال القطري والدوالر األمريكي ،وحيث أن سعر صرف الريـال القطري مرتبط بالدوالر األمريكي،
ال تمثل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت أجنبية هامة .تعتقد اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت
في أدنى حدودها.

مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز أحد األطراف في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته وتسببه في تكبد الطرف اآلخر
لخسارة مالية.
بناء على تصنيف ائتماني واسع ،ويتم تحديد الحدود االئتمانية للعمالء بشكل
يتم تقييم الجودة االئتمانية للعمالء ً
وفقا لهذا التقييم .تتم مراقبة المبالغ المستحقة من العمالء بصورة دورية.
ً
فردي
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك ،والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ،والذمم
المدينة كالتالي:

أرصدة لدى البنوك

2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

3,438,551

إيجارات تمويلية مدينة

1,117,627

قرض مدين من مشروع مشترك

143,687

ذمم مدينة أخرى

24,712

مدينون تجاريون
فوائد مستحقة مدينة

417,218
37,565

5,179,360

4,117,637
1,248,845
401,297
29,287
19,565
5,816,631

تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك من خالل التعامل مع البنوك ذات السمعة الطيبة.
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية األخرى للمجموعة ،بما في ذلك األرصدة لدى البنوك،
فإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينشأ عن تخلف الطرف المقابل عن السداد بحيث يكون الحد األقصى للتعرض
مساويا للقيمة الدفترية لتلك األدوات.
ً
يقتصر التعرض اإلجمالي لمخاطر االئتمان بالنسبة للمدينين التجاريين كما في تاريخ التقرير على سوق دولة قطر.
باإلضافة إلى ذلك ،تتكون الذمم المدينة بشكل أساسي من مبالغ مستحقة من مؤسسة كهرماء ،وهي الموزع
تعاقديا بالوفاء بالتزامها ،فإن اإلدارة تعتقد أن
الحصري للكهرباء في دولة قطر .وحيث أن مؤسسة كهرماء ملتزمة
ً
مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة محدودة .باإلضافة إلى ذلك ،تعرض هذه الذمم المدينة بعد مراجعة
قابلية استردادها.
يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير للمركز المالي باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس الخسارة
االئتمانية المتوقعة .يستند تحديد نسبة المخصص إلى عدد أيام التخلف عن السداد لمجموعة من العمالء في
قطاعات مختلفة لها أنماط خسارة متماثلة .تعكس هذه المعالجة المحاسبية النتائج المرجحة باالحتماالت ،والقيمة
الزمنية للنقد ،والمعلومات المعقولة والمدعومة المتوفرة في تاريخ إعداد التقرير فيما يتعلق باألحداث السابقة
والظروف الحالية والتوقعات الخاصة بالظروف االقتصادية المستقبلية.
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وبشكل عام ،يتم شطب الذمم التجارية المدينة في حال تأخر سدادها ألكثر من سنة واحدة وتعذر إنفاذ السداد .إن
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية.
ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات.
فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على الذمم التجارة المدينة للمجموعة باستخدام مصفوفة
المخصصات:
عدد أيام التأخر في السداد
 31ديسمبر 2019

إجمالي القيمة الدفترية

متداولة

60-30
ً
يوما

90-61
ً
يوما

أكثر من 91

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

416,928

-

-

290

اإلجمالي
ألف ريال
قطري

417,218

عدد أيام التأخر في السداد
 31ديسمبر 2018

إجمالي القيمة الدفترية

متداولة

ً
يوما
60-30

ً
يوما
90-61

أكثر من 91

اإلجمالي

000‘ QAR

000‘ QAR

000‘ QAR

000‘ QAR

000‘ QAR

395,060

234

4

5,999

401,297

وفقا لسياسة
ً
تتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة
المجموعة .يتم استثمار الفوائض النقدية فقط مع أطراف معتمدة وفي حدود ائتمانية معينة لكل طرف .تتم مراجعة
الحدود االئتمانية لألطراف المقابلة من قبل مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي ،وقد يتم تحديثها على مدار
السنة والموافقة عليها من قبل اللجنة المالية للمجموعة .يتم وضع الحدود لألطراف المقابلة لغرض تقليل تركيز
المخاطر وبالتالي الحد من الخسائر المالية من في حال عجز الطرف المقابل عن سداد المدفوعات.

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند حلول موعد استحقاقها .يتمثل منهج
المجموعة في إدارة السيولة في التأكد قدر اإلمكان من أنها تملك سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها،
في ظل الظروف العادية والضاغطة ،دون تكبد خسائر غير مقبولة أو اإلضرار بسمعة المجموعة.
تبقى المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة ،حيث قام المجلس بإنشاء إطار عمل
مناسب إلدارة السيولة لغرض تلبية احتياجات المجموعة على المدى القصير والمتوسط والطويل .تقوم المجموعة
بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات مناسبة وضمان توفر التسهيالت البنكية والحصول على
تسهيالت اقتراض وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية ومطابقة أوضاع االستحقاق للموجودات
والمطلوبات المالية.
فيما يلي بيان االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:
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كما في  31ديسمبر 2019
القيمة الدفترية
ألف ريال قطري

سنة واحدة –
سنتين

أقل من سنة
واحدة
ألف ريال قطري

أكثر من سنتين
ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

 31ديسمبر 2019
دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة
مطلوبات مالية أخرى
قروض وسلف تحمل
فوائد
أدوات مالية مشتقة

 31ديسمبر 2018

101,558

101,558

172,038

172,038

284,884

-

-

-

284,884

-

-

6,553,145

2,436,525

261,365

3,855,255

7,148,296

3,004,640

271,196

3,872,460

36,671

9,635

9,831

17,205

القيمة الدفترية

أقل من سنة
واحدة

سنة واحدة –
سنتين

أكثر من سنتين

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

دائنون تجاريون

83,312

83,312

-

-

مصاريف مستحقة

129,825

129,825

-

-

مطلوبات مالية أخرى

359,004

359,004

-

-

قروض وسلف تحمل
فوائد

6,809,783

2,443,820

243,710

4,122,253

أدوات مالية مشتقة

20,628

4,640

4,913

11,075

7,402,552

3,020,601

248,623

4,133,328

إدارة رأس المال
يتمثل الهدف األساسي من إدارة رأس المال المجموعة في المحافظة على قاعدة رأسمالية ونسب رأسمالية قوية
لكي تدعم المجموعة أعمالها وتستمر في تطوير أعمالها في المستقبل .تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها
وإدخال تعديالت عليه في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية .يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس
المال .لم تقم المجموعة بتعديل أي من األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
.2019
تراقب المجموعة رأسمالها باستخدام نسبة المديونية ،ويحتسب بقسمة صافي الدين على إجمالي حقوق الملكية
وصافي المديونية .إن سياسة المجموعة تتمثل في المحافظة على نسبة مديونية ما بين  ٪40و ،٪80ولكن
المجموعة تمكنت من جعلها في مستويات أقل كما هو موضح أدناه .يحتسب الدين على أنه إجمالي القروض
ً
ناقصا النقد وما في حكمه.
(متضمنة القروض المتداولة وغير المتداولة كما هو معروض في بيان المركز المالي)
ويمثل إجمالي حقوق الملكية الحصص المنسوبة لحاملي أسهم المجموعة.
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كما في  31ديسمبر 2019
2019

2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

إجمالي القروض

6,553,145

6,809,783

يخصم :النقد واألرصدة لدى البنوك

)(3,438,597

)(4,117,953

صافي المديونية

3,114,548

2,691,830

إجمالي حقوق ملكية المساهمين بالشركة

9,999,124

10,455,580

إجمالي حقوق الملكية وصافي الدين

13,113,672

13,147,410

نسبة المديونية

%24

%20

 .38لقيم العادلة لألدوات المالية
الجدول أدناه يعرض القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ومستويات على تدرج القيمة العادلة
لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة.
كما في  31ديسمبر  ،2019تحتفظ المجموعة بالفئات التالية من األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:

المستوى 1
في  31ديسمبر 2019

ألف ريال قطري

المستوى 2

المستوى 3

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة
العادلة:
استثمارات في أسهم حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى

1,955,212

-

-

1,955,212

القيمة العادلة الموجبة لمبادالت أسعار
الفائدة

-

8,545

-

8,545

1,955,212

8,545

-

1,963,757

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

36,671

-

36,671

36,671

-

36,671
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كما في  31ديسمبر  ،2018تحتفظ المجموعة بالفئات التالية من األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
المستوى 1
في  31ديسمبر 2018

ألف ريال قطري

المستوى 2

المستوى 3

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة
العادلة:
استثمارات في أسهم حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى

1,558,553

-

-

1,558,553

القيمة العادلة الموجبة لمبادالت أسعار
الفائدة

-

45,393

-

45,393

1,558,553

45,393

-

1,603,946

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

-

20,628

-

20,628

20,628

-

20,628

خالل العامين المنتهية في  31ديسمبر  2019و  31ديسمبر  ،2018لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 1
والمستوى  3من تدرج القيمة العادلة.
• المستوى  :1األسعار السوقية المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات
مماثلة.
• المستوى  :2تقنيات أخرى والتي تكون فيها جميع المدخالت التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة
للموجودات والمطلوبات ،واضحة بصورة مباشرة (أي مثل األسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار)
على جميع بياناتها.
• المستوى  :3التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على
بيانات سوقية واضحة (مدخالت غير واضحة).

