ﺍﻟﺘﻘـﺮﻳـﺮ ﺍﻟﺴﻨــﻮﻱ

٢٠١٤

ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ

٢

أﻋـﻀــــــﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ادارة

١٢

ﺗـﻘـــــﺮﻳـــــــــﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة

٤

ﻛﻠﻤـﺔ رﺋﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة

١٨

ﻣـــﻮاﻗــــــــﻊ
اﻟﻤﺤﻄــــــﺎت

٦

أﻫــــــــﺪاف
اﻟﺸــﺮﻛــــﺔ

١٩

اﻟﻤـﺆﺷـــــﺮات
اﻟﻤــــــــﺎﻟـﻴـــﺔ

٨

ﻧـﺒــــﺬة ﻋـﻦ
اﻟﺸـــﺮﻛــــﺔ

٢٠

ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ
اﻟﺤﺴــــﺎﺑـﺎت

٢٢

اﻟﺒـﻴـــــﺎﻧـﺎت
اﻟﻤــــــﺎﻟﻴـــﺔ

حضــرة صـاحـب السمـو

الشيخ تميــم بن حمـــد آل ثاني
أميــــر البـــالد المفــدى

سـمـــو

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
األميــــر الــوالـــــد

أعضاء مجلس اإلدارة
سعادة الدكتور  /محمد بن صالح السادة

وزي ــر الط ــاقـة وال�صن ــاعة
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الكهرباء واملاء القطرية

السيـد  /عيســـى بـن شـــاهيـن الغــــانم

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

سعادة الشيخ  /حمـــد بن جـــاسم آل ثاني

سعادة الشيخ  /فيصل بن سعود آل ثاني

السيد  /خليفة بن علي خليفة الهتمي

سعادة الشيخ  /حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني

سعادة الشيخ  /محمد بن حمد آل ثاني

السيد  /نـاصــــر بن خليــل الجيـــدة

عـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
عـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

سعادة الشيخ  /سعود بن خالد بن حمد آل ثاني

عـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
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عـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
عـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

السيد  /عــادل بـن عــلي بـن عــلي

عـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

عـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
عـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

السيد  /فهـــد بن حمـــد المهنـدي

الـعـ�ضـ ـ ـ ــو املـنـت ـ ـ ـ ـ ــدب
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور  /محمد بن صالح السادة

وزي ــر الط ــاقـة وال�صن ــاعة
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الكهرباء واملاء القطرية

امل�ساهمني الكـ ــرام ،
ال�سادة /ممثلي �إدارة مراقبة ال�شركات التجارية ،
الأخــوة �أع�ضــاء جملــ�س �إدارة �شـركــة الكهـربـاء والـم ــاء
القطـريـة،
ال�سـالم عليكم ورحمـة اهلل تعاىل وبـركاتـــه ، ، ،
�أ�صالة عن نف�سي ونيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وجميع العاملني يف ال�شركة ،يطيب يل يف البداية �أن �أتقدم �إليكم
بال�شكر اجلزيل حل�ضوركم اجتماع اجلمعية العمومية العادية.
وي�سرين �أن �أ�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي عن �أن�شطة ونتائج
�أعمال ال�شركة عن العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2014م،
والذي يو�ضح حتقيق نتائج وم�ؤ�شرات متميزة ت�سهم يف دعم
مركزنا واملكانة التي حققتها �شركتنا يف هذا القطاع.
الأخوة امل�ساهمني
على مدى ما يقارب ربع قرن منذ ت�أ�سي�سها� ،أ�سهمت �شركة

الكهرباء واملاء القطرية بدور حيوي وهام يف دعم االقت�صاد
الوطني ،حيث جنحت يف مواجهة الزيادة امل�ضطردة يف
الطلب على الكهرباء واملاء الذي واكب اخلطى ال�سريعة للنمو
االقت�صادي يف ظل ال�سيا�سة احلكيمة والر�ؤية الثاقبة ل�سيدي
ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري البالد
املفدى و�صاحب ال�سمو الأمري الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة �آل
ثاين "حفظهما اهلل ورعاهما" ،هذا ف�ض ًال عن حتقيق نتائج
�إيجابية متميزة على امل�ستويني الت�شغيلي واملايل ،الأمر الذي
يجعلنا على يقني وثقة بقدرة �شركتنا على موا�صلة تقدمها
وخططها اال�ستثمارية الناجحة نحو املزيد من النمو واالزدهار،
�سواء داخل قطر �أو خارجها.
لقد وا�صلت �شركة الكهرباء واملاء القطرية �سعيها لتحقيق
التميز يف جمال �إنتاج الكهرباء واملاء حتى �أ�صبحت اليوم من
�أهم و�أكرب �شركات املنطقة يف هذا القطاع ،وال تزال ال�شركة
تعمل وتبذل جهود ًا م�شكورة لتحقيق تطلعاتها لال�ستثمار
يف م�شاريع الكهرباء واملاء داخل الأ�سواق املحلية والإقليمية
والدولية.

الأخوة امل�ساهمني
ال تزال ال�شركة توا�صل م�سريتها ورفع كفاءتها وحت�سني �أداءها
الت�شغيلي من خالل تنفيذ م�شروعات حملية جديدة ،منها
م�شروع تو�سعة ر�أ�س �أبو فنطا�س ( �أ )2-اململوك لل�شركة بالكامل
والذي قارب على االنتهاء ،وم�شروع �إن�شاء حمطة للكهرباء واملاء
يف املنطقة االقت�صادية ،وم�شروع �إن�شاء حمطة لتحلية ومعاجلة
املياه ال�صناعية يف مدينة را�س لفان ال�صناعية ،وم�شروع تو�سعة
حمطة �أبو فنطا�س (�أ )3-لتحلية املياه.
وحتقيق ًا ل�سيا�سة تنويع م�صادر الدخل واال�ستثمار ،فقد م�ضت
ال�شركة نحو التو�سع يف ا�ستثماراتها اخلارجية يف م�شروعات
الكهرباء واملـاء بخطوات مر�سومة ومتوازنة ،حيث مت �إطالق
"�شركة نربا�س للطاقة" التي متتلك فيها �شركة الكهرباء واملاء
القطرية  %60من �أ�سهمها .ويف باكورة ا�ستثماراتها ،ا�ستطاعت
"نربا�س للطاقة" يف �أقل من عام واحد على �إن�شائها امتالك
 %35من �أ�سهم حمطة "�شم�س معان" للطاقة ال�شم�سية املزمع
�إن�شا�ؤها بقدرة ت�صل �إىل  52.5ميغاواط يف مدينة معان
باململكة الأردنية .كما جترى �شركة "نربا�س للطاقة" حالي ًا
درا�سات ل�شراء ح�صة �شركة "بي تي يو" يف حمطتي الطويلة
للكهرباء واملاء ب�أبوظبى وحمطة قرطاج بتون�س ،فيما ت�سعى
�أي�ض ًا �إىل �شراء ح�صة يف م�شروع تو�سعة حمطة (� )IPP4شرق
عمان بالأردن ،وم�شروع �إن�شاء حمطة ( )ONEلتوليد الكهرباء
عن طريق الرياح يف اململكة املغربية.
وملواكبة النمو املت�سارع لتقنيات �إنتاج الطاقة البديلة وتنويع
م�صادر الوقود يف م�شاريعها امل�ستقبلية دون االعتماد على
الغاز فقط ،فقد بد�أت ال�شركة يف درا�سة الدخول يف م�شروعات
حملية و�إقليمية وعاملية لتوليد الكهرباء عن طريق ا�ستخدام
م�صادر الطاقة البديلة واملتجددة ،كالطاقة ال�شم�سية وطاقة
الرياح ،هذا �إ�ضافة �إىل الفحم ،حيث �أقرت ال�شركة من حيث
املبد�أ الدخول يف �شراكة مع قطر للبرتول لإن�شاء �شركة حملية
ملحطات الطاقة ال�شم�سية بر�أ�س مال قدره  500مليون ريال
قطري.
ال�سادة احل�ضور
لقد حققت ال�شركة �أدا ًء ت�شغيلي ًا ومالي ًا متميز ًا خالل عام
2014م ،فيما متكنت �أي�ض ًا من تلبية متطلبات امل�ؤ�س�سة العامة
القطرية للكهرباء واملاء والو�صول �إىل �أعلى م�ستوى للأرباح
خالل م�سريتها يف الأعوام املا�ضية� ،إذ بلغ �إجمايل �إيراداتها
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مع نهاية عام 2014م ما ي�صل �إىل  3,588مليون ريال قطري،
وحققت �أرباح ًا �صافية بلغت1,530مليون ريال قطري ،وي�أتي
ذلك انعكا�س ًا خلطط ال�شركة التي تعتمد على اال�ستغالل الأمثل
مل�صادر دخلها يف حتقيق �أهدافها نحو تطوير حمطاتها القائمة
و�إن�شاء م�شروعات جديدة لزيادة الإنتاج مبا يلبي الطلب
املتزايد على الكهرباء واملاء مع حتقيق �أرباح ًا جيدة ومتزايدة
�سنوي ًا مل�ساهميها.
�إن الأداء املتميز لل�شركة قد �أهلها لأن متنحها وكالة موديز
العاملية هذا العام ت�صنيف ًا ائتماني ًا من الفئة " "A1مع توقعات
م�ستقرة للت�صنيف ،الأمر الذي يعزز من و�ضع ال�شركة يف
ال�سوق العاملية ولدى امل�ستثمرين.
ت�شري بع�ض التوقعات �إىل �أن الفرتة املقبلة مليئة بالفر�ص
اال�ستثمارية ،ونحن ن�سعى من خالل كوادرنا الب�شرية املُدربة
وو�ضعنا املايل املتميز �إىل اال�ستفادة منها وتوظيفها ل�صالح
ال�شركة وم�ساهميها .كما �أننا ال ن�ألو جهد ًا لزيادة القيمة
مل�ساهمينا عرب اال�ستخدام الأمثل لإ�سرتاتيجية النمو لل�شركة.
امل�ساهمني الكرام
�إن النجاحات التي و�صلت �إليها ال�شركة ما كانت لتتحقق لوال
الدعم املتوا�صل وال�سيا�سة احلكيمة حل�ضرة �صاحب ال�سمو
ال�شيـخ متيم بن حمـد �آل ثاين "يحفظـه اهلل" وحكومتـه الر�شيـدة
برئا�سة معاىل ال�شيخ عبداهلل بن نا�صـر �آل ثاين ،رئي�س جمل�س
الوزراء ووزير الداخلية ،جتاه القطاع اخلا�ص ،كذلك الثقة
التي �أوالنا �إياها م�ساهمينا ،وجهود �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف
ر�سم معامل ال�سيا�سة العامة لل�شركة ومتابعة تنفيذها ،وتفاين
و�إخال�ص الإدارة واملوظفني يف خدمة ال�شركة ب�أعلى م�ستويات
املهنية والأداء ،لذا ف�إنني �أتوجه للجميع بال�شكر والتقدير
داعي ًا اهلل عز وجل �أن يوفقنا �إىل احلفاظ على �إجنازات
ال�شركة وحتقيق املزيد من التطور والتقدم يف �سبيل رفعة بلدنا
الغايل ...قطر.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
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الـ ـت ـ ـقـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ــ�سـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي 2014

�ش ـ ــرك ــة الـكـهـ ـ ــربـاء والـمـ ـ ـ ــاء الـقـط ـ ــريــة �ش.م.ق.

أهـــداف الشــركـة
رؤيــتــنــــــــا
هي �أن تكون يف مقدمة �شركات توليد الكهرباء وحتلية املياه يف ال�شرق الأو�سط.

قـيـمـنـــــا
المسؤولية اإلجتماعية

نحن ُن َّقدر �أهمية م�ستوى جودة احلياة وال�سالمة التي نوفرها ملوظفينا  ،ونحرتم البيئة يف املناطق التي نعمل بها.

مـهـمـتـنـــا
حتفيز موظفينا للعمل ب�شكل متناغم من �أجل
حتقيق النمو.
التعاون مع �شركائنا ل�ضمان النجاح.
العمل يف بيئة �آمنة ونظيفة.
حتقيق الرثوة مل�ساهمينا.

األمـــــــــــــــانــة

ن�شعر مب�س�ؤولية عن قراراتنا و�أفعالنا  ،ونلتزم بتعهداتنا ونحن جديرون بالثقة  ،ونت�صرف بهدي من مكارم الأخالق
ونعامل الآخرين مبثل ما نحب �أن يعاملونا به.
الـتـحــــديــــــث

نعمل على ابتكار عمليات وحلول جديدة لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات عمالئنا.
العمـل الجمـاعي

نحن نثمن عالياً روح الفريق يف موظفينا الذين ميثلون تنوعاً يف الثقافات والتجارب.
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�ش ـ ــرك ــة الـكـهـ ـ ــربـاء والـمـ ـ ـ ــاء الـقـط ـ ــريــة �ش.م.ق.

نبذة عن الشركة
�شركة الكهرباء واملاء القطرية من �أوائل �شركات القطاع
اخلا�ص يف املنطقة التي تعمل يف جمال �إنتاج الكهرباء
وحتلية املياه  ،وهي �شركة م�ساهمة قطرية عامة ت�أ�س�ست
عام 1990م طبق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية
القطري  ،بغر�ض �إمتالك و�إدارة حمطات توليد الكهرباء
وحتلية املياه وبيع منتجاتها.
بلغ ر�أ�س مال ال�شركة عند الت�أ�سي�س مليار ريال قطري
موزع على مائة مليون �سهم بقيمة  10رياالت لل�سهم  ،وبناء
على قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ  25فرباير
2014م بتوزيع ع�شرة ماليني �سهم جماين على امل�ساهمني
بواقع �سهم واحد لكل ع�شرة �أ�سهم  ،فقد مت تعديل ر�أ�س
مال ال�شركة لي�صبح مليار ومائة مليون ريال قطري مدفوع
بالكامل موزع على مائة وع�شرة مليون �سهم ،حيث متتلك
حكومة دولة قطر وامل�ؤ�س�سات التابعة لها ما يقارب  %52مـن
ر�أ�س املال و ميلك باقي امل�ساهمني من ال�شركات والأفراد
حوايل  ، %48ويتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة مكون مـن

�أحـد ع�شـر ع�ضـو ًا برئا�سـة �سعـادة الكتور /حممد بن �صالح
ال�سادة وزير الطاقة وال�صناعة.
و ُتع ّد �شرك ــة الكهربـاء واملاء القطرية ثاين �أكرب �شركة يف
جمال انتاج الطاقة وحتلية املياه مبنطقة �شمال �إفريقيا
وال�شرق الأو�سط  ،فهي املز ّود الرئي�سي للكهرباء واملياه
املحالة يف قطر بح�صة �سوقية  %62من الكهرباء و%79
من املياه  ،حيث تبلغ الطاقةالكهربائية التي تقوم ال�شركة
بتوليدها  5.432ميجاواط و  258مليون جالون يومي ًا ،مع
الأخذ يف الإعتبار �أن �إجمايل الطاقة التي يتم توليدها يف
قطر  8.750ميجاواط و  328مليون جالون يومي ًا ،وقد
�شهدت ال�شركة منو ًا ملحوظ ًا خالل العقد املا�ضي متا�شي ًا
مع النمو امل�ضطرد للإقت�صاد القطري وزيادة عددال�سكان
والزيادة املقابلة لذلك يف الطلب على الكهرباء واملاء ،وقد
ارتفعت �إيرادات �شركة الكهرباء واملاء القطرية مبعدل منو
�سنوي مركب بنحو .%10.3

مشروعات الشركة :

متتلك ال�شركة وتدير عدد من املحطات الرئي�سية لإنتاج الكهرباء وحتلية املياه وهي :
بقدرة �إنتاجية  497ميجاواط من الكهرباء و  55مليون جالون من املياه يومي ًا.
• حمطة ر�أ�س �أبوفنطا�س (�أ)
بقدرة �إنتاجية  45مليون جالون من املياه يومي ًا.
• حمطة ر�أ�س �أبوفنطا�س (�أ)1
بقدرة �إنتاجية  36مليون جالون من املياه يومي ًا.
• حمطة ر�أ�س �أبو فنطا�س (�أ)2
بقدرة �إنتاجية  609ميجاواط من الكهرباء و  33مليون جالون من املياه يومي ًا.
• حمطة ر�أ�س �أبوفنطا�س (ب)
• حمطة را�س �أبو فنطا�س (ب ) 1بقدرة �إنتاجية  376,5ميجاواط من الكهرباء.
• حمطة ر�أ�س �أبوفنطا�س (ب )2بقدرة �إنتاجية  567ميجاواط من الكهرباء و 30مليون جالون من املياه.
كذلك متتلك ال�شركة وتدير املحطات الفرعية التالية :
• حمطة حتلية دخان  :بقدرة  2مليون جالون من املياه يومي ًا.
كما متتـلك ال�شركة عدد ًا من احل�ص�ص يف �شركات توليد الكهرباءوحتلية املياه املحلية على النحو التايل :
 %80 -1من �شركة ر�أ�س لفان للكهرباء املحدودة بقدرة �إنتاجية  756ميجاواط من الكهرباء و  40مليون جالون من املياه يومي ًا
�إ�ضافة �إىل �إمتالكها ل�شركة �إيه �إي �إ�س ر�أ�س لفان للت�شغيل بالكامل.
 %55 -2من �شركة قطر للطاقة بقدرة �إنتاجية  1025ميجاواط من الكهرباء و 60مليون جالون من املياه يومياً.
 %40 -3من �شركة م�سيعيد للطاقة بقدرة  2007ميجاواط من الكهرباء.
%45 -4من �شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة وهو �أكرب امل�شروعات باملنطقة بقدرة �إنتاجية  2730ميجاواط من الكهرباء و 63مليون
جالون من املياه.
 ٪60 -5من �أ�سهم �شركة نربا�س للطاقة.
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ُتع ّد �شركة الكهرباء
واملاء القطرية ثاين �أكرب
�شركة يف جمال انتاج
الطاقة وحتلية املياه
مبنطقة �شمال �إفريقيا
وال�شرق الأو�سط.
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إستثمــــارات الشـركـــة وخططهـــا
المستقبليــة :

مت ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة قطرية ب�إ�سم "�شركة نربا�س
للطاقة " بر�أ�س مال وقدره مليار دوالر �أمريكي مب�شاركة
كل من �شركة الكهرباء واملاء القطرية ( )%60و�شركة قطر
للبرتول العاملية املحدودة ( )%20و�شركة قطر القاب�ضة
( )%20بغر�ض الإ�ستثمار عاملي ًا يف امل�شاريع اجلديدة �أو
القائمة والأعمال املتعلقة بهذا القطاع الأمر الذي �سيعزز
وجود �شركة الكهرباء واملاء القطرية عاملي ًا يف �ضوء دعم
قطر القاب�ضة وقطر للبرتول الدولية للتو�سع يف قطاع
توليد الطاقة على م�ستوى العامل ب�إعتباره �أحد القطاعات
املهمة لدعم التطور الإقت�صادى للبالد من خالل حتقيق
�أرباح مادية جيدة  ،وكان بداية ا�ستثماراتها امتالك %35
من �أ�سهم �شركة �شم�س معان للطاقة يف اململكة الأردنية
الها�شمية عام 2014م.
بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،فقد دخلت �شركة الكهرباء واملاء
القطرية ك�شريك لبع�ض ال�شركات العاملية يف �إقامة
م�شروعات �أخرى مماثلة يف �سلطنة عمان كان�شاء حمطة
�صور لتوليد الكهرباء بقدرة انتاجية  2000ميجاوات ويعد
من �أكرب امل�شروعات باملنطقة  ،ويف الأردن كمحطة كهربـاء
�ش ــرق ع َّمان بقدرة انتاجية  370ميجاوات من الكهرباء.
ومواكبة للتطورات الكبرية واملت�سارعة يف تقنيات �إنتاج
الكهرباء واملاء تدر�س ال�شركة الدخول يف م�شروعات جديدة
لتوليد الكهرباء من الطاقة البديلة مب�شاركة �شركات حملية
وعاملية .
مميزات وعوامل محفزة وجاذبة :

تتم ّيز ال�شركة با�ستقرار �سوق ال�شراءو�إنخفا�ض املخاطر
لديها داخل قطاع البنية التحتية واملرافق يف قطر  ،كما
تتمتع �أ�سهم ال�شركة بالثبات مع امكانية �إرتفاع قيمتها
ال�سوقية  ،خا�صة بعد التطور امللحوظ يف الإقت�صاد
املحلي واجناز امل�شاريع خارج قطر  ،وبالإ�ضافة �إىل عائد
التوزيعات املتنامي ك�أحد العوامل الإيجابية التي تتميز بها
ال�شركة  ،ف�إنها متلك عدة عوامل ومميزات حمفزة وجاذبة
�أهمها :
 -1توفر �شركة الكهرباء واملاء القطرية تدفق م�ضمون من
الإيرادات  ،خا�صة يف ظل �إتفاقيات �شراء الكهرباء
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واملياه مع امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء -
كهرماء
 -2حتتفظ ال�شركة بعقود طويلة الأمد لإمداد جميع
املحطات بالوقود موقعة مع قطر للبرتول مما ي�ضمن
ا�ستقرار التكلفة الكرب عن�صر متغري يف تكلفة الت�شغيل
مما ي�ضمن ا�ستقرار تكلفة االنتاج  ،كما ان قطر
للبرتول تعترب م�صدر رئي�سى ومعتمد عامليا لإمداد
الكثري من دول العامل بالغاز الطبيعى �سوا ًء بحالته
مما ي�ضمن لل�شركة
الغازية �أو على �شكل غاز م�سال َّ
�إعتمادية عالية جد ًا لإمداد الغاز ملحطات التوليد
والتحلية وبكفاءة حرارية عالية مطابقة للموا�صفات
البيئية العاملية.
 -3خربة �شركة الكهرباء واملاء القطرية الطويلة والتي
تراكمت على مدى الأعوام اخلم�سة والع�شرين
املا�ضية و�سمعتها املعروفة ،فانها تتوقع فر�ص تو�سع
متاحة خارج قطر  ،مبنطقة �شمال �أفريقيا وال�شرق
الأو�سط وكذلك ا�سواق �شرق ا�سيا  ،والتي قد ترفع
من تقييم ال�شركة يف حالة تنفيذ م�شروعات ناجحة
بهذه الأ�سواق.
ومن العوامل اجلاذبة �أن �سيا�سة ال�شركة يف توزيع االرباح
متدرجة ت�صاعدي ًا �سنويا وتتما�شى مع االرباح املحققة
و�ضمن خطة طويلة املدى متتد الكرث من  12عاما يتم
حتديثها �سنوي ًا.

المسئولية االجتماعية :

�شركة الكهرباء وامل ــاء القطرية لديها وعي كامل مب�سئوليتها
جتاه املجتمع واملواطن يف دول��ة قطر  ،وت�ؤمن ب���أن هناك
�أرتباط قوى بني �أعمال ال�شركة الناجحة وم�سئوليتها جتاه
املجتمع  ،وقد وا�صلت �إدارة ال�شركة القيام بامل�س�ؤوليات
املجتمعية  ،حيث وقعت ال�شركة �إتفاقيــة مع وزارة الداخلية
كداعم وراع��ي رئي�سي مل�شروع مكافحة املخدرات  ،وملدة
خم�س �سنوات �إع��ت��ب��ار ًا م��ن ع��ام  2013و ب��دع��م يبلغ 5
مليون ريال قطري  ،كما ّمت تقدمي الدعم والتربع لعدد من
املراكز وامل�ؤ�س�سات ال�صحية والتعليمية والثقافية والفنية
واالجتماعية والإن�سانية والريا�ضية والبيئية ،بالإ�ضافة �إىل
رعاية ودعم بع�ض امل�ؤمترات والندوات العلمية والفكرية
التي ت�ستهدف خدمة وتطوير م� ّؤ�س�سات املجتمع املدين
مبختلف �أن�شطتها وغاياتها.

•  / 1Aم�ستقر (عامي  2013 ، 2012كان ()A1
وق��د جنحت ال�شركة يف املحافظة على ت�صنيفها وتعمل
على �إتخاذ الإجراءات التي ت�ساعد على ارتفاع تقييمها يف
ال�سنوات املقبلة .
خـــــــــاتمـــــة :

�إن �إنتاج الكهرباء واملاء يعد من �أهم عنا�صر دعم وتطوير
الإقت�صاد الوطني  ،وتلتزم ال�شركة بالعمل على تطوير
و�إ���س��ت��م��رار �أع��م��ال��ه��ا طبق ًا لأع��ل��ى امل��ع��اي�ير وامل��م��ار���س��ات
الدولية ،والإ�ستمرار بالإلتزام مببادئ الإف�صاح وال�شفافية
جتاه اجلمهور وامل�ساهمني ،وحتقيق �أعلى معدالت الربح
مل�ساهميها وقد حققت ال�شركة م�ستويات عالية يف الأداء
�ساعدت على �إ�ستمرار م�ساهمتها لدورها يف دعم النه�ضة
ال�شاملة يف البالد ب�شكل فعال  ،الأمر الذي �إنعك�س �إيجاب ًا
على نتائج �إيراداتها و�أرباحها املوزعة.

التصنيف اإلئتماني للشركة:

�صدر تقييم وكالة موديز العاملية فيما يتعلق بت�صنيف
ال�شركة الإئتماين ال�سنوى لعام 2014م وجاء على النحو
التايل :

السياسة المالية :

تتبنى ال�شركة �سيا�سة طويلة الأجل لرفع �إيرادات الت�شغيل
ظهر �أثرها من خالل ما حققته من نتائج يرجع الف�ضل
الأكرب فيها �إىل كفاءة الت�شغيل و التحكم الأمثل يف تكاليف
الإنتاج حيث �أ�ستطاعت حتقيق زيادة م�ضطردة يف نتائجها
املالية على مدى �سنوات ت�شغيلها مكنتها من توزيع �أرباح
للم�ساهمني ب�شكل مت�صاعد �سنوي ًا الأم��ر ال��ذي �أنعك�س
�أثره �إيجاب ًا على �سعر �أ�سهمها بال�سوق املحلية ومكنها من
املحافظة على �إ�ستقراره وع��دم ت�أثره بتقلبات الأ�سعار ،
كما �أنها اعتمدت �سيا�سة متوازنة يف توزيع تلك الأرب��اح
ملقابلة �إلتزاماتها املالية ولتمكينها من متويل م�شروعاتها
اجلديدة.
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تقريـــر مجلــس اإلدارة
عن نشاط شركة الكهرباء والماء القطرية
عن العام المالي المنتهي في 2014 /12/31م
تـمـهـيـــــد :

ا�ستطاعت �شركة الكهرباء واملاء القطرية خالل م�سريتها التي قاربت  25عاما �أن حتقق الكثري من الإجنازات والنجاحات
و�أن ت�صل �إىل �أعلى م�ستويات الأداء ومتكنت من توفري الطاقة الكهربائية وامل��ي��اه املحاله لكافة جم��االت الإ�ستخدام
وفقاً للمعايري العاملية ل�ل�أداء  ،و�ساهمت ب�شكل فعال يف دعم الإقت�صاد الوطنى يف �ضوء املتطلبات البيئية والإجتماعية
والإقت�صادية و�إحتياجات امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء.
ولقد �شهدت ان�شطة ال�شركة تطور ًا نوعيا حملي ًا وخارجي ًا
برز من خالل م�شاركتها ل�شركات عاملية يف خم�سة م�شاريع
كبرية يف جمال �إنتاج الكهرباء وامل��اء ،هذا بالإ�ضافة �إىل
ت�أ�سي�س � 4شركات يف جمال �إنتاج الكهرباء وامل��اء وهي
�شركات ر�أ�س لفان للطاقة وقطر للطاقة وم�سيعيد للطاقة
و ر�أ����س قرطا�س للطاقة  ،وك���ان لتلك ال�شركات دور
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�إيجابي يف ت�أمني �إحتياجات دولة قطر من املاء والكهرباء
وامل�ساهمة الفعالة يف النه�ضة الإقت�صادية والعمرانية
وال�صناعية  ،كما مت ت�أ�سي�س �شركة نربا�س للطاقة بر�أ�سمال
مليار دوالر �أمريكي بال�شراكة بني �شركة الكهرباء واملاء

القطرية بن�سبة  %60و�شركة قطر للبرتول الدولية و�شركة
قطر القاب�ضة ولكل منها  .%20وتخت�ص ال�شركة بالإ�ستثمار
خ��ارج دول��ة قطر ف ــي جم��ال توليد الطاقة الكهربائية
والأعمال املتعلقة بهذا القطاع  ،وقد بد�أت ال�شركة ن�شاطها
بامل�شاركة بن�سبة  %35من �أ�سهم حمطة �شم�س معان للطاقة
ال�شم�سية بالأردن.

م�سريتها يف ال�سنوات املا�ضية  ،وي�أتي ذلك �إنعكا�س ًا خلطط
ال�شركة التي تعتمد على الإ�ستغالل الأمثل مل�صادر دخلها يف
حتقيق �أهدافها املتمثله يف تطوير حمطاتها القائمة و�إن�شاء
م�شروعات جديدة لزيادة الإنتاج ملواجهة الطلب املتزايد
على الكهرباء واملاء مع حتقيق �أرباح ًا من�صفة ومتزايدة
�سنوي ًا مل�ساهميها.

وملواكبة ال��ت��ط��ورات ال�سريعة يف تقنيات �إن��ت��اج الكهرباء
وحتلية املياه ت�سعى ال�شركة للدخول يف جمال �إ�ستخدام
الطاقة البديلة وب�صفة خا�صة الطاقة ال�شم�سية يف �إنتاج
الكهرباء حيث جترى حالياً درا�سة لإقامة �أول م�شروع لها
يف هذا املجال بدولة قطر بالإ�شرتاك مع قطر للبرتول.

وت�صدر ال�شركة تقريرها الإح�صائي التايل لنتائج �أعمال
العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2014م لتوثيق �أن�شطتها
و�إجنازاتها وال�شركات التابعة والزميلة و�إظ��ه��ار ر�ؤيتها
امل�ستقبلية لت�أمني �إ�ستدامة الإم��داد بالطاقة الكهربائية
واملياه جلميع مرافق الدولة العامة واخلا�صة.

ولقد كان �أداء �شركة الكهرباء واملاء القطرية �أدا ًء متميز ًا
خالل عام 2014م حققت خالله �أعلى م�ستوى للأرباح عرب
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أو ً
ال  :النتــــــائـج المــــــاليــة :

بلغت �إي��رادات الت�شغيل لعام 2014م مبلغ  2.989مليون
ريال قطري مقارنة مببلغ  2.904مليون ريال قطري لعام
2013م بزيادة بلغت ن�سبتها  ،٪ 3كما بلغت الإيرادات من
ال�شركات امل�شرتكة  393مليــون ريال قطري مقارنة مببلغ
 379مليون ريال لعام 2013م بزيادة بلغت ن�سبتها ، % 4
كذلك بلغت �إي��رادات الإ�ستثمار والإي��رادات الأخ��رى 206
مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  128مليون ريال قطري
لعام 2013م  ،وبذلك فقد بلغ �إجمايل الإي���رادات لعام
2014م  3.588مليون ريال قطري بزيادة ن�سبتها  ٪ 5عن
عام 2013م .
وقد بلغت امل�صروفات الت�شغيلية لعام 2014م مبلغ وقدره
 1.679مليون ريال قطري مقارنة مببلغ  1.598مليون ريال
قطري عن عام 2013م بزيادة بلغت ن�سبتها  ، % 5وبلغت
امل�صروفات العمومية والإداري���ة  235مليون ري��ال قطري
مقارنة مببلغ  224مليون ريال قطري يف عام 2013م بزيادة
بلغت ن�سبتها  % 5وبلغت امل�صروفات التمويلية  108مليون
ريال قطري مقارنة مببلغ  178مليون ريال قطري عن عام
2013م بانخفا�ض ن�سبته .% 39
هذا وقد بلغ �صايف الربح العائد مل�ساهمي االقلية  36مليون
ري��ال قطري مقارنة مببلغ  27مليون ري��ال قطري لعام
2013م.
وبنا ًء على ما تقدم فقد بلغ �صايف �أرباح �شركة الكهرباء
واملاء القطرية لعام 2014م مبلغ  1.530مليون ريال قطري
مقارنة مببلغ  1.384مليون ريال قطري لعام  2013بزيادة
ن�سبتها .% 11
وميكن للم�ساهمني الكرام الإط�لاع على البيانات املالية
مف�صلة بالتقرير املايل املعتمد من جمل�س الإدارة واملدقق
اخلارجي لل�شركة.
وبناء على نتائج �أع��م��ال ال�شركة وم��ع��دالت الأداء التي
حتققت والتي �أو�ضحتها م�ؤ�شرات امليزانية واحل�سابات
اخلتامية على النحو املتقدم و�إ�ستناد ًا للنتائج املالية التي
�أثمرت عن حتقيق �أرباح جيدة مع نهاية عام 2014م  ،ف�إن
جمل�س الإدارة يو�صى بعر�ض تو�صية على اجلمعية العامة
لل�شركة ب�صرف �أرباح ًا نقديـة للم�ساهمني عن العام املايل
2014م بن�سبة  % 75من القيمة الإ�سمية لكل �سهم .
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ثانيـًا  :مشــــاريـع الشــركـة وخططهـــا
المستقبليـة :

ا�ستناد ًا �إىل اخلطة العامة املعتمدة لل�شركة  ،يتم تنفيذ
امل�شاريع اجلديدة لزيادة كفاءة ال�شركة وقدرتها الإنتاجية
وفق ًا للأ�س�س التالية :
تو�سيع وتطوير قدرات حمطاتها القائمة وحتديثها و�إن�شاء
حمطات وم�شروعات جديدة.
الإلتزام بربامج ال�صيانة والت�شغيل الدورية للو�صول �إىل
الت�شغيل الأمثل وتخفي�ض ن�سبة الفقد.
تنفيذ امل�شروعات اجلديدة بالتن�سيق مع كل من امل�ؤ�س�سة
العامة للكهرباء واملاء ووزارة الطاقة وال�صناعة وم�شاركة
ال�شركات العاملية.
التو�سع يف م�شاريع الطاقة البديلة املتجددة وبخا�صة
الطاقة ال�شم�سية.
تعزيز مكانتها يف اال�سواق العاملية وحتقيق فر�ص �أف�ضل
للإ�ستثمار يف م�شاريع الطاقة خ��ارج البالد من خالل
�شركة نربا�س العاملية التي متلك  %60من ر�أ�سمالها.
ويظهر البيان التايل م�شاريع ال�شركة وخططها امل�ستقبلية
على ال�صعيدين املحلي والدويل كما يلي:
المشاريع الحالية :

• تو�سعة ر�أ�س �أبو فنطا�س ( �أ: )2-
وقعت ال�شركة يف �شهر يناير 2013م عقود ت�شييد امل�شروع
بقدرة �إنتاجية  36مليون جالون من املياه املحالة يومي ًا كما
مت توقيع �إتفاقية �شراء �إنتاج املحطة من املياه مع امل�ؤ�س�سة
العامة القطرية للكهرباء واملاء  ،وقد مت �إ�ستكمال ن�سبة
 %98من امل�شروع اململوك بالكامل لل�شركة ويتوقع �إكتماله يف
 10يونيو 2015م بتكلفة �إجمالية  504مليون دوالر �أمريكي.
• حمطة �صور للطاقة ب�سلطنة عمان :
�إكتمل تنفيذ امل�شروع بالكامل و مت ت�شغيله جتاري ًا يف 11
دي�سمرب 2014م بطاقة �إن��ت��اج��ي��ة  2000م��ي��ج��اواط من
الكهرباء وهو يعد من �أك�بر م�شروعات الطاقة باملنطقة
وتبلغ ح�صة ال�شركة فيه  %15وينتظر �أن يحقق امل�شروع
معدل ربح وقدره . %10

المشاريع المستقبلية :

 -1امل�شاريع املحلية :

• �إن�شـــــاء حمطــــة كهـــربــاء ومـــاء فــي املنطقـــة
الإقت�صادية  -قطــر :
مب�شاركة ك ٍ��ل من �شركة الكهرباء وامل��اء القطرية بن�سبة
( )%60وقطر للبرتول بن�سبة ( )%5وم�ؤ�س�سة قطر بن�سبة
( )%5والباقي ( )%30لل�شركات العاملية  ،وبنا ًء على طلب
امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء �سيتم �إن�شاء حمطة
للكهرباء واملاء باملنطقة الإقت�صادية يف قطر بقدرة �إنتاجية
 2400ميجاوات من الكهرباء و 130مليون جالون من املياه
املحاله يومي ًا.
وقد مت اختيار �أف�ضل العرو�ض املقدمة من ال�شركات امل�ؤهلة
لتنفيذ امل�شروع وجاري تقييمها بهدف اختيار �أف�ضلها ومن
ثم توقيع اتفاقيات التنفيذ  ،ويتوقع ا�ستكمال امل�شروع يف
الربع الثاين من عام 2018م .
• ر�أ�س �أبو فنطا�س (�أ: )3
تقوم ال�شركة بالتفاو�ض م��ع امل�ؤ�س�سة العامة القطرية
للكهرباء وامل��اء بهدف توقيع عقد ان�شاء م�شروع حمطة
لتحلية املياه بقدرة انتاجية  36مليون جالون من املياه
املحاله يومي ًا  ،بحيث يتم البدء يف امل�شروع يف الربع الأول
من عام 2015م ويتوقع اكتماله وت�شغيله بالكامل يف نهاية
�شهر دي�سمرب 2016م .
• حمطــــة حتليـــة املـيــــاه للمن�شـــ�آت ال�صنـــاعية
مبدينـة ر�أ�س لـفــان :
مب�شاركة ك ٍ��ل من �شركة الكهرباء وامل��اء القطرية بن�سبة
( )%60وقطر للبرتول بن�سبة ( )%5وم�ؤ�س�سة قطر بن�سبة
( )%5والباقي ( )%30لل�شركات العاملية ،وبنا ًء على طلب
امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء �سيتم �إن�شاء حمطة
لتحلية املياه بقدرة انتاجية  65مليون جالون من املياه
املحاله يومي ًا لتغذية املنطقة ال�صناعية مبدينة ر�أ�س لفان
ال�صناعية.
وقد قامت امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء بت�أهيل
� 9شركات عاملية لتنفيذ امل�شروع  ،وقد مت طرح مناق�صة
التنفيذ يف  10يوليو  ، 2014وما زالت كهرماء تتلقى الردود
على �إ�ستف�ساراتها من ال�شركات املت�أهلة  ،و�سوف يتم تقدمي

العرو�ض يف �شهر يناير 2015م  ،ويتوقع توقيع الإتفاقية يف
 31مايو 2015م  ،كما يتوقع ت�شغيل امل�شروع مبدئي ًا يف 30
�أبريل .2017
• �إن�شـــــاء م�شـــروع م�شتــرك بني قطــــر للبـرتول
و�شركة الكهرباء واملاء القطرية لتوليد الكهرباء
من الطاقة ال�شم�سية :
�أقرت ال�شركة من حيث املبد�أ ت�أ�سي�س �شركة متخ�ص�صة
لإقامة م�شروع لتوليد الكهرباء ب�إ�ستخدام الطاقة ال�شم�سة
كل من قطر للبرتول و�شركة الكهرباء واملاء
بامل�شاركة بني ٍ
القطرية  ،جت��رى حالي ًا درا�سة كاملة ح��ول امل�شروع بني
الطرفني .
• م�شروع برج لو�سيل :
متتلك ال�شركة قطعة �أر���ض ف�ضاء مبوقع متميز مبنطقة
لو�سيل تبلغ م�ساحتها  25000مرت مربع تقريب ًا  ،وتدر�س
ال�شركة حالي ًا �إمكانية بناء برج �إداري عليها بتكلفة �إجمالية
تقدر بحواىل مليار ريال قطري  ،بحيث يخ�ص�ص جزء من
املبنى ملقر ال�شركة الرئي�سي وال�شركات التابعة  ،ويعر�ض
الباقي للإ�ستثمار التجاري بعائد يقدر بحوايل � %8سنوي ًا.
وتعكف ال�شركة حالي ًا على درا�سة العرو�ض املقدمة من
ال�شركات املتخ�ص�صة لتاهيل �أف�ضلها لتنفيذ امل�شروع .
• بيع حمطات الوجبة وال�سيلية وجنوب الدوحة
مت �إيقاف العمل مبحطة الوجبة مع بداية عام 2010م ،
كما مت �إيقاف حمطتي ال�سيلية وجنوب الدوحة يف بداية
�شهر �سبتمرب 2011م  ،وقد طرحتها ال�شركة كلها للبيع يف
ال�سوق بحيث يتم امتام عملية البيع والإزال��ة لها مع نهاية
عام 2015م .

 -2امل�شاريع العاملية :

وت�شمل امل�شاريع اخلارجية التي ت�شارك فيها ال�شركة من
خالل �شركة نربا�س للطاقة التي متتلك ال�شركة  %60من
�أ�سهمها :
• �شراء ح�صة مبحطة توليد الكهرباء بالطاقة
ال�شم�سية مبنطقة �شم�س معان بالأردن :
وقعت �شركة نربا�س �إتفاقيـة مع كل من داميوند �أوروبا لتوليد
الكهرباء املحدودة (بريطانيا) وقعوار للإ�ستثمار (الأردن)
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وفر�ست �سوالر (�أمريكا) و�سوالر فين�شرز (�إيطاليا) والأوىل
للإ�ستثمار الدويل (الأردن)  ،وذلك ل�شراء ح�صة من �أ�سهم
حمطة توليد الكهرباء بالطاقة ال�شم�سية املزمع �إن�شائها
مبنطقة �شم�س معان بالأردن بقدرة انتاجية  52ميجاوات
من الكهرباء  ،كما مت توقيع عقد الإن�شاء بني �شركة �شم�س
معان و�شركة فر�ست �سوالر ،ويبلغ حجم الإ�ستثمار املتوقع
ل�شركة نربا�س للطاقة يف امل�شروع 15مليون دوالر �أمريكي،
كما يتوقع عائد على الإ�ستثمار بن�سبة تزيد عن  ٪ 15و�سوف
يتم البدء يف �إن�شاء املحطة يف �أب��ري��ل 2015م  ،ويتوقع
الإنتهاء م��ن امل�شروع وت�شغيله بكامل طاقته يف الربع
الثالث من عام 2016م.
• �شراء ح�صة �شركة بي تي يو مبحطة الطويلة
– �أبو ظبى و حمطة قرطاج – تون�س :
ال ت���زال ال�شركة جت��ري مفاو�ضاتها م��ع �شركة ديلويت
ب�صفتها امل�صفي القانوين املعني من املحكمة وذلك ل�شراء
ح�صة �أ�سهم �شركة ب��ي.ت��ي.ي��و بكل من حمطة الطويلة
للكهرباء واملاء ب�أبو ظبي والبالغة  ، %10وحمطة راد�س 2
للمياه بتون�س والبالغة  %60ويتوقع توقيع الإتفاق النهائي يف
 31مار�س 2015م  ،ويتوقع حتقيق عائد قدره  %9مبحطة
الطويلة و  %12مبحطة راد�س.
• تو�سعة حمطة �شرق عمان  – IPP4الأردن :
جتري �شركة نربا�س للطاقة مفاو�ضاتها ل�شراء  %40من
ح�صة �شركة �آي �إي �إ���س البالغة  %60من �أ�سهم م�شروع
تو�سعة حمطة �شرق عمان  IPP4الأردن (قيد الإن�شاء)
بطاقة �إنتاجيــة  243ميجـاوات مـن الكهرباء حـيث قدمت
ال�شركة عر�ضها امللزم فــي  10يوليو 2014م  ،وال تزال
املفاو�ضات جارية ب�ش�أن �إتفاقية �شراء الأ�سه ــم وامل�ساهميـن
والتمويل  ،ويتوقع توقيع الإتفاق النهائي يف نهاية �شهر يناير
2015م  ،ويقدر العائد املتوقع من امل�شروع بن�سبة .% 14
• م�شــروع الريـاح لتـوليـد الكهـربـاء (– )ONE
املـغــرب :
ت�سعى ال�شركة للم�شاركة بن�سبة  %25يف �إن�شاء  5حمطات
لتوليد الكهرباء بوا�سطة الريـاح باملغرب بقدرة �إنتاجية
اجمالية  850م��ي��ج��اوات على م��راح��ل مب�شاركة ك��ل من
�شركة �إي .دي � .إف الفرن�سية بن�سبة  %26واملكتب الوطني
للكهربـاء واملــاء باملغرب ( )ONEبن�سبة  %35و�صنـدوق
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الثـروة ال�سياديـة والإ�ستثمـار املغربي (فيبار) بن�سبة
 ،%14وقد مت تقدمي العـر�ض الفني يف � 5سبتمرب 2014م
وينتظر تقدمي العر�ض املايل يف �شهر مار�س 2015م ،ويبلغ
الإ�ستثمـار املتوقع ل�شركة نربا�س للطاقة  80مليـون دوالر
�أمريكي كما يتوقع عائد قدره ما بني . %12 -10
• م�شروع �أف�شن الب�ستان للفحم  -تركيــا :
ت��ق��وم �شركــة ن��ب��ـ��را���س ب��اج��راء درا���س��ـ��ة ج��ـ��دوى ب�ش�أن
الدخول ك�شريك مع كل من �شركة قطر القاب�ضة و�شركة
(Electricity Generation Company (EUAS
الرتكية يف م�شروع �إن�شاء عدة حمطات لتوليد الكهرباء
بوا�سطة الفحم بقدرة �إنتاجية �إجمالية  4500ميجاوات
�إ�ضافة �إلــى منجم للتنقيب عن الفحم برتكيا وذلك لتقدمي
عر�ض مبدئي للجانب الرتكى  ،كما جتري التفاو�ض مع
اجلانب الرتكي حول توقيع مذكرة تفاهم حول امل�شروع ،
ويبلغ الإ�ستثمار املتوقع فيه  14–12مليار دوالر �أمريكي كما
يبلغ العائد املتوقع  %13ويتوقع الإنتهاء من املرحلة الأوىل
من امل�شروع يف الربع الأول من عام 2021م بقدرة �إنتاجية
 1500ميجاوات  ،كما يتوقع الإنتهاء من املرحلة النهائية يف
الربع الأول من عام 2022م بقدرة �إنتاجية  4500ميجاوات.

وقد قامت ال�شركة بالعديد من املبادرات والإجنازات لدعم
الأن�شطة املجتمعية وخا�صة تلك ذات الطابع الإ�صالحي،
حيث تعترب ال�شركة ال��داع��م وال��راع��ي الرئي�سي مل�شروع
مكافحة امل��خ��درات ب��الإت��ف��اق م��ع وزارة الداخلية  ،كما
قامتَ بتقدمي الدعم والتربع لعدد من املراكز وامل�ؤ�س�سات
ال�صحية والتعليمية والثقافية والفنية والإجتماعية
والإن�سانية والريا�ضية والبيئية  ،بالإ�ضافة �إىل رعاية ودعم
بع�ض امل�ؤمترات والندوات العلمية والفكرية التي ت�ستهدف
خدمة وتطوير م� ّؤ�س�سات املجتمع املدين مبختلف �أن�شطتها
وغاياتها  ،ويظهر ذلك من خالل التقرير املايل لل�شركة.
خامسًا  :التـــقــطـيــر :

تعتمد ال�شركة على العن�صر الب�شري كركيزة �أ�سا�سية مل�سايرة
التطور ال�سريع يف تقنيات انتاج الطاقة الكهربائية وحتلية
املياه  ،وت�ستهدف تطوير وتنمية مواردها الب�شرية القطرية
والعمل على رفع قدراتها يف التعامل مع التطور التكنولوجي
د .محمــد بـن صــالح السـادة

رئيــ�س جملــ�س الإدارة

وم�ستحثاته من خالل البعثات التعليمية والربامج التدريبية
املتخ�ص�صة بالإتفاق مع �أ�شهر اجلامعات ومراكز التدريب
العاملية ذات ال�سمعة  ،وقد بلغ عدد املوظفني القطريني حتت
التطوير  17موظف ًا كما بلغ عدد املوظفني املبتعثني للدرا�سة
العليا بالداخل واخل���ارج  30موظف ًا م��ن املجموع الكلي
للموظفني القطريني البالغ عددهم  203موظف ًا مع نهاية
عام 2014م  ،وال زالت ال�شركة ت�سعى لإ�ستقطاب الكفاءات
القطرية للعمل بها رغم ما تواجهه من �صعوبات يف هذا
الأمر ناجتة عن حتديات �سوق العمل وندرة التخ�ص�صات
املطلوبة.
هذا ويف ختام تقريرنا ف�إننا نعد م�ساهمينا بالإ�ستمرار
يف املحافظة على ما و�صلت �إليه ال�شركة من مكانة رائدة
يف جمال �إنتاج الكهرباء وحتلية املياه مع بذل املزيد من
اجلهد والتخطيط والعمل لتنمية و تو�سيع ن�شاط ال�شركة
و�إ�ستثماراتها على كل امل�ستويات حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
السيد /عيسى بن شاهين الغانم

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ثالثًا  :اإللتزام بنظام الحوكمة :

تقوم ال�شركة بتطبيق �إجراءات حوكمة ال�شركات املن�صو�ص
عليها بنظام احلوكمة ال�صادر عن هيئة قطر للأ�سواق
املالية وتوفر هذه الإجراءات ال�ضمان املطمئن للمجل�س يف
مراقبة ممار�سات ال�شركة.
		
وق��د قامت ال�شركة خ�لال ع��ام 2014م باعتماد ميثاق
احلوكمة اخلا�ص بها بالتوافق مع النموذج ال��وارد بنظام
حوكمة ال�شركات املدرجة ال�صادر عن هيئة قطر للأ�سواق
املالية ومت ن�شره مبوقع ال�شركة الإلكرتوين  ،كما مت الإف�صاح
والن�شر لكافة التقارير واملتطلبات املن�صو�ص عليها بالنظام
الأ�سا�سي لل�شركة ونظام احلوكمة ال�صادر عن الهيئة
وقانون ال�شركات التجارية .
رابعًا  :مسؤولية الشركة اإلجتماعية :

ي�ؤمن جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أن دورها يف احلياة الإجتماعية
ال يقل �أهمية عن دورها يف دعم الإقت�صاد الوطني  ،وهى
تلزم نف�سها بهذا الدور كواجب وطني للم�ساهمة يف الإرتقاء
مب�ؤ�س�سات املجتمع املدين .
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المـؤشـــــرات المـــــاليـة

























































































مـواقــع المحطـــات
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الســادة  /المســاهمـين المحترمـين
شركة الكهرباء والماء القطرية (ش.م.ق)
الدوحة -قطـر

تقرير عن البيانات املالية املوحدة
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة ل�شركة الكهرباء واملاء
القطرية (�ش.م.ق"( ).ال�شركة") التي تتكون من بيان املركز املايل
املوحد كما يف  31دي�سمرب  2014وبيان الدخل املوحد وبيانات الربح
�أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املوحد والتدفقات النقدية املوحد
والتغريات يف حقوق امللكية املوحد لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ
والإي�ضاحات ،التي ت�شتمل على ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة
واملعلومات التف�سريية الأخرى.

تقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن البيانات املالية
املوحدة
�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولون عن �إع��داد البيانات املالية
املوحدة وعر�ضها ب�شكل عادل وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية
وعن �إتباع �أنظمة الرقابة الداخلية التي يرى �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أنها �ضرورية للتمكن من �إعداد البيانات املالية املوحدة اخلالية من
�أية معلومات جوهرية خاطئة �سواء كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ.
م�س�ؤولية مدقق احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء الر�أي عن هذه البيانات املالية املوحدة وفق ًا
ملا قمنا به من �أعمال التدقيق .لقد مت تدقيقنا وفق ًا ملعايري التدقيق
الدولية ،والتي تتطلب منا االلتزام باملتطلبات الأخالقية وتخطيط
وتنفيذ �أعمال التدقيق بهدف احل�صول على ت�أكيدات معقولة عن
خلو البيانات املالية املوحدة من �أية معلومات جوهرية خاطئة.
ي�شمل التدقيق القيام ب�إجراءات بهدف احل�صول على �أدلة تدقيق
م�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات الواردة بالبيانات املالية املوحدة .تعتمد
�إجراءات التدقيق املختارة على تقديراتنا ،مبا فيها تقييم خماطر
وجود معلومات جوهرية خاطئة بالبيانات املالية املوحدة �سواء كانت
ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ .وعند تقييم هذه املخاطر ف�إننا ن�أخذ يف
االعتبار �أنظمة الرقابة الداخلية املعنية بقيام ال�شركة ب�إعداد
وعر�ض البيانات املالية املوحدة ب�صورة عادلة وذلك بهدف ت�صميم
�إج��راءات التدقيق املنا�سبة يف ظل الأو�ضاع القائمة ولي�س بغر�ض
 25يناير 2015
الدوحة
دولة قطر
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�إبداء ر�أي عن مدى فاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية لل�شركة .كما
ي�شمل التدقيق �أي�ض ًا تقييم ًا ملدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية
املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي جتريها الإدارة
بالإ�ضافة �إىل تقييم للعر�ض العام للبيانات املالية املوحدة.
�إننا نرى �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتكوين
�أ�سا�س �سليم للر�أي الذي تو�صلنا �إليه.
الر�أي
بر�أينا �أن البيانات املالية تظهر ب�صورة عادلة ومن كافة اجلوانب
اجلوهـرية املركز املايل لل�شركة كما يف  31دي�سمرب  2014و�أدائها
املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وذلك وفق ًا
للمعايري الدولية للتقارير املالية.
مو�ضوع �آخر
مت تدقيق البيانات املالية املوحدة املقارنة لل�شركة كما يف ولل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  2013من قبل مدقق �آخر عرب يف تقريره
ال�صادر يف  5فرباير  2014عن ر�أي غري متحفظ عن تلك البيانات
املالية املوحدة.
التقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
لقد ح�صلنا على كافة املعلومات والتو�ضيحات التي اعتربنا �أنها
�ضرورية لغر�ض التدقيق .مت�سك ال�شركة �سجالت حما�سبية منتظمة
وتتفق البيانات املالية املوحدة مع تلك ال�سجالت ون�ؤكد على �أنه قد مت
�إجراء اجلرد الفعلي للمخزون يف نهاية ال�سنة وفقا للأ�صول املرعية.
كما قمنا مبراجعة تقرير جمل�س الإدارة ون�ؤكد على �أن املعلومات
املالية ال��واردة فيه تتفق مع دفاتر و�سجالت ال�شركة .مل يرد �إىل
علمنا وقوع �أية خمالفات لأحكام قانون ال�شركات التجارية القطري
رقم ( )5ل�سنة � 2002أو لبنود النظام الأ�سا�سي لل�شركة خالل ال�سنة
ميكن �أن يكون لها �أثر جوهري �سلبي على �أعمال ال�شركة �أو مركزها
املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب .2014

جوبال باال�سوبرامانيام
كي بي �إم جي
�سجل مراقبي احل�سابات القطري رقم ()251
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الـ ـت ـ ـقـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ــ�سـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي 2014

�ش ـ ــرك ــة الـكـهـ ـ ــربـاء والـمـ ـ ـ ــاء الـقـط ـ ــريــة �ش.م.ق.

بيان الدخـل المـوحـد

بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2014

ب�آالف الرياالت القطرية

�إيـ�ض ــاح

املوجودات
املوجودات غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
املوجودات غري امللمو�سة وال�شهرة
ا�ستثمارات يف �شركات �شقيقة
ا�ستثمارات يف م�شاريع م�شرتكة
موجودات مالية متاحة للبيع
ذمم ت�أجري متويلي مدينة
موجودات غري متداولة و�أخرى
�أ�صول م�صنفة حمتفظ بها للبيع

5
6
7
8
9
10
11
12

املوجودات املتداولة
خمزون
ذمم جتارية و�أخرى مدينة
ذمم ت�أجري متويلي مدينة
النقد وما يعادل النقد

5.328.387
120.365
279.678
2.567.039
485.368
1.637.081
23.731
10.441.649

5.054.542
126.335
115.487
703.845
454.146
1.775.050
42.152
29.846
8.301.403

13
14
10
15

194.988
551.946
137.969
1.622.315
2.507.218
12.948.867

275.656
585.434
137.884
1.725.570
2.724.544
11.025.947

�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
حقوق امللكية
ر�أ�س املال واالحتياطيات
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي عام
احتياطي التحوط
احتياطي القيمة العادلة
�أرباح مدورة
حقوق امللكية العائدة �إىل م�ساهمي ال�شركة
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة
�إجمايل حقوق امللكية

16
17
18

1.100.000
550.000
3.241.834
()1.825.125
316.177
3.398.727
6.781.613
242.923
7.024.536

1.000.000
500.000
3.241.834
()1.687.525
284.955
2.771.540
6.110.804
229.746
6.340.550

املطلوبات غري املتداولة
قرو�ض
�إيرادات م�ؤجلة
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

19
20
21

املطلوبات املتداولة
قرو�ض بنكية
قرو�ض من طرف ذي عالقة
ذمم جتارية و�أخرى دائنة
تبادالت معدالت فائدة للتحوط
�إيرادات م�ؤجلة

3.674.236
6.791
44.250
3.725.277

3.360.923
13.583
39.320
3.413.826

19
22
23
24
20

1.425.358
596.138
170.766
6.792
2.199.054
5.924.331
12.948.867

313.192
100.000
682.680
168.907
6.792
1.271.571
4.685.397
11.025.947

�إجمايل املطلوبات
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية
دكتور /محمــد بـن صــالح السـادة

رئي�س جمل�س الإدارة
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 31دي�سمرب
2014

 31دي�سمرب
2013

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

ب�آالف الرياالت القطرية

 31دي�سمرب
2014

 31دي�سمرب
2013

املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح

25
26

2.988.706
()1.678.580
1.310.126

2.903.563
()1.597.671
1.305.892

�إيرادات �أخرى
م�صروفات عمومية و�إدارية
ربح الت�شغيل
تكاليف متويل ،بال�صايف
ح�صة من �أرباح �شركات �شقيقة
ح�صة من �أرباح م�شاريع م�شرتكة
الربح

27
28

161.977
()234.108
1.237.995
()92.093
28.015
392.593
1.566.510

82.583
()223.676
1.164.799
()151.127
18.993
378.844
1.411.509

�إيـ�ض ــاح

29
7
8

من�سوب �إىل:
مالكي ال�شركة
الأقلية الغري م�سيطرة
الإجمايل

1.530.003
36.507
1.566.510

العائد لل�سهم
العائد الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم الواحد (معرب عنه
بالريال القطري لل�سهم)

13.91

30

1.384.043
27.466
1.411.509

12.58

السيد /عيسى بن شاهين الغانم

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 10إىل  49ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 10إىل  49ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

23

من�سوب �إىل:
مالكي ال�شركة
م�ساهمات غري م�سيطرة

24
8
()81.735
167.137

9
31.222
51.141

24
()1.859
()106.378
120.560
334.948

1.460.132
1.746.457

1.423.625
36.507
1.460.132
1.708.785
37.672
1.746.457

الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 10إىل  49ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

�إجمايل الدخل ال�شامل
الربح
الدخل ال�شامل الآخر

ر�أ�س املال
(�إي�ضاح )16

االحتياطي
القانوين
(�إي�ضاح )17

500.000 1.000.000
-

-

االحتياطي
الــعــــــام
(�إي�ضاح )18

100.000
100.000

املن�سوبة �إىل مالكي ال�شركة
احتيــــــاطــي
الـتـحــــــــوط

273.601
273.601
-

31.222
31.222

()137.600
()137.600

ب�آالف الرياالت القطرية

5.166.769 2.152.247
1.384.043 1.384.043
324.742
1.708.785 1.384.043

الإجمايل

27.466
10.206
37.672
()730.000( )730.000

م�ساهمات
غري م�سيطرة الإجمايل

5.382.171 215.402
1.411.509
334.948
1.746.457
()753.328( )23.328
()34.750( )34.750
6.110.804 2.771.540

(- )100.000
()750.000( )750.000
()750.000( )850.000
()2.816( )2.816
(- )50.000
6.781.613 3.398.727

36.507 1.530.003 1.530.003
(- )106.378
36,507 )1.423.625( 1.530.003

()773.330( )23.330
()773.330( )23.330
()2.816
7.024.536 242.923

1.566.510
()106.378
1.460.132

()34.750
6.340.550 229.746

الأربــــاح
احتياطي
القيمة العادلة املحتجزة

51.141
51.141
-

233.814 )1.961.126( 3.241.834
-

-

284.955 )1.687.525( 3.241.834
-

توزيعات �أرباح متعلقة ب�سنة �( 2012إي�ضاح - )31
م�ساهمات ل�صندوق دعم الأن�شطة االجتماعية
والريا�ضية ل�سنة �( 2013إي�ضاح )32
الر�صيد يف  31دي�سمرب  1 /2013يناير 500.000 1.000.000 2014

م�ساهمات وتوزيعات �أرباح

معامالت مع مالكي ال�شركة

الر�صيد يف  1يناير 2013
�إجمايل الدخل ال�شامل
الربح
الدخل ال�شامل الآخر

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

�إجمايل الدخل ال�شامل

7
()54.006
()3.890

معامالت مع مالكي ال�شركة
�إ�صدار �أ�سهم جمانية
توزيعات �أرباح متعلقة ب�سنة �( 2013إي�ضاح )31

البنود التي يعاد �أو قد يعاد ت�صنيفها �إىل الربح �أو اخل�سارة
ح�صة من اخل�سارة يف �شركات �شقيقة
ح�صة من (اخل�سارة) /الربح من �شركات امل�شاريع
امل�شرتكة
�صايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة
للبيع
اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة لتبادالت
التحوط
الدخل ال�شامل الآخر
-

الدخل ال�شامل الآخر:

-

الربح
1.566.510
1.411.509

م�ساهمات ل�صندوق دعم الأن�شطة االجتماعية
والريا�ضية ل�سنة �( 2013إي�ضاح )32
حتويل لالحتياطي القانوين
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

�إيـ�ض ــاح
 31دي�سمرب
2014
 31دي�سمرب
2013

50.000
550.000 1.100.00

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
ب�آالف الرياالت القطرية

316.177 )1.825.125( 3.241.834

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد

الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 10إىل  49ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

�ش ـ ــرك ــة الـكـهـ ـ ــربـاء والـمـ ـ ـ ــاء الـقـط ـ ــريــة �ش.م.ق.
الـ ـت ـ ـقـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ــ�سـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي 2014
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

ب�آالف الرياالت القطرية

�إيـ�ض ــاح
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الربح
تعديالت للبنود التالية:
�إهالك ممتلكات و�آالت ومعدات
ح�صة من �أرباح �شركات �شقيقة
ح�صة من �أرباح م�شاريع م�شرتكة
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
�إيرادات م�ؤجلة
�إيراد �أرباح موزعة من موجودات مالية متاحة للبيع
ربح من ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات
ربح من ا�ستبعاد موجودات مالية متاحة للبيع
�إطفاء �أ�صول غري ملمو�سة
خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة
خم�ص�ص خ�سارة انخفا�ض قيمة موجودات حمتفظ بها للبيع
�إطفاء موجودات غري متداولة
خم�ص�ص خ�سارة انخفا�ض ذمم جتارية مدينة
�إيراد فوائد
تكاليف التمويل
ر�سوم بنكية

التغيريات يف:
ذمم جتارية و�أخرى مدينة
خمزون
ذمم ت�أجري متويلي مدينة
ذمم جتارية و�أخرى دائنة
النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل
مكاف�آت نهاية خدمة موظفني مدفوعة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�آالت معدات
املتح�صل من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
اقتناء �شركات �شقيقة
توزيعات �أرباح م�ستلمة من �شركات �شقيقة
توزيعات �أرباح م�ستلمة من م�شاريع م�شرتكة
�إ�ضافات �إىل ا�ستثمارات يف م�شاريع م�شرتكة
املتح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف احلركة يف املوجودات غري املتداولة الأخرى
توزيعات �أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع
فوائد حم�صلة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

26

بيان التدفقات النقدية الموحد

5
7
8
21
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28
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5
5
7
7
8
8
9
11
27

 31دي�سمرب
2014

 31دي�سمرب
2013

1.566.510

1.411.509

453.065
()28.015
()392.593
5.776
()6.792
()24.756
()316
5.970
18.998
29.846
1.710
181
()16.162
105.200
3.251
1.721.873

451.535
()18.993
()378.844
6.349
()6.792
()21.495
()15
()43.675
5.970
20.867
1.304
()20.433
175.029
3.166
1.585.482

33.307
61.670
137.884
()89.361
1.865.373
()846
1.864.527

()12.986
72.233
96.648
()219.529
1.527.188
()2.474
1.524.714

()727.042
445
()207.262
17.084
418.665
()1.971.000
24.756
16.162
()2.428.192

(تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

ب�آالف الرياالت القطرية

�إيـ�ض ــاح
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
توزيعات �أرباح مدفوعة مل�ساهمي ال�شركة
توزيعات �أرباح مدفوعة للم�ساهمات غري امل�سيطرة
�سداد قر�ض ثانوي من م�شروع م�شرتك
�سداد قر�ض لطرف ذي عالقة
�صايف احلركة يف قرو�ض وت�سهيالت حتمل فوائد
فوائد مدفوعة
ر�سوم بنكية
�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة
التمويلية

11
22
19

�صايف (النق�ص) يف النقد وما يعادل النقد
نقد وما يعادل النقد يف  1يناير
نقد وما يعادل النقد يف  31دي�سمرب

15

31

 31دي�سمرب
2014

 31دي�سمرب
2013

()750.000
()23.329
16.711
()100.000
1.425.479
()105.200
()3.251
460.410

()730.000
()23.328
181.713
()125.972
()1.049.295
()175.029
()3.166
()1.925.077

()103.255
1.725.570
1.622.315

()963.945
2.689.515
1.725.570

()763.166
20
14.211
308.332
()219.000
65.028
()10.935
21.495
20.433
()563.582

الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 10إىل  49ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 10إىل  49ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

 - 1ال�شركة ال�صادر عنها التقرير

�شركة الكهرباء واملاء القطرية �ش.م.ق (ال�شركة) هي �شركة �أ�س�ست وفقا لقانون ال�شركات التجارية القطري رقم  5ل�سنة 2002
ك�شركة م�ساهمة قطرية عامة ومت ت�سجيلها يف وزارة االقت�صاد والتجارة يف دولة قطر بال�سجل التجاري رقم  14275وذلك بتاريخ
 16مار�س  .1992يقع املقر امل�سجل لل�شركة يف بناية �شركة قطر لل�صناعات التحويلية مبنطقة اخلليج الغربي �شارع الكورني�ش،
الدوحة ،دولة قطر� .أ�سهم ال�شركة م�سجلة للتداول يف بور�صة قطر منذ  3مايو .1998
تت�ضمن البيانات املالية املوحدة ال�شركة و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليها جمتمعة بـ "املجموعة" ومنفردة بـ "�شركات املجموعة").
يتمثل الن�شاط الرئي�سي للمجموعة ،والذي مل يتغري منذ ال�سنة املا�ضية ،يف �إنتاج الكهرباء و�إنتاج املاء املحلى.
هيكل املجموعة كما يلي:

اال�سم

الن�شاط الرئي�سي

ال�شركات التابعة
�صيانة وت�شغيل حمطة را�س لفان للطاقة
�شركة ر�أ�س لفان للت�شغيل (ذ.م.م)
�شركة ر�أ�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) توليد الكهرباء و�إنتاج املاء املحلى
امل�شاريع امل�شرتكة

�شركة قطر للطاقة (�ش.م.ق) ()5
�شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة ()7
�شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة املحدودة ()9
نربا�س للطاقة �ش.م.ق ()10
ال�شركات ال�شقيقة

بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية

قطر
قطر

%100
%80

قطر
توليد الكهرباء و�إنتاج املاء املحلى
قطر
توليد الكهرباء
قطر
توليد الكهرباء و�إنتاج املاء املحلى
اال�ستثمار يف م�شاريع الكهرباء واملياه خارج دولة قطر
قطر

توليد الكهرباء
ايه �إي �إ�س الواحة املحدودة
توليد الكهرباء
�شركة فينيك�س للطاقة (�ش..م.ع.م)
�شركة فينيك�س لل�صيانة والعمليات (ذ.م.م) �صيانة وت�شغيل �شركة فينيك�س للطاقة �ش.م.ع.م

جزر كيمان
عمان
عمان

%55
%40
%45
%60
%38.89
%15
%15

مت الت�صريح ب�إ�صدار البيانات املالية املوحدة لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2014من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  25يناير 2015

 - 2املعامالت الرئي�سية للمجموعة

فيما يلي التعامالت واالتفاقيات الرئي�سية للمجموعة مرتبة ح�سب الرتتيب الزمني:
( )1يف  10فرباير � 1999أبرمت ال�شركة اتفاقية مع حكومة دولة قطر ("احلكومة") ل�شراء حمطة توليد الكهرباء يف ر�أ�س �أبو
فنطا�س "ب" (راف ب) .ا�ستنادا �إىل االتفاقية مت تكليف ال�شركة بت�شغيل و�إدارة حمطة الطاقة.
( )2يف �أبريل � 2001أبرمت ال�شركة اتفاقية �شراء الكهرباء مع امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء واملاء (ي�شار �إليها فيما بعد بـ "كهرماء")
للإمداد بالطاقة الكهربائية من حمطة را�س �أبو فنطا�س "ب( "1/راف ب )1/والتي بد�أ ت�شغيلها جتاري ًا يف � 29أغ�سط�س
.2002
( )3يف يناير  2003قامت ال�شركة ب�شراء املحطات الأربع التالية من امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء واملاء (كهرماء) مببلغ  600مليون
ريال قطري ،ومت توقيع اتفاقية �شراء كهرباء وماء مع كهرماء للإمداد بالكهرباء واملاء من هذه املحطات:
• الوجبة؛
			
• حمطة ر�أ�س �أبو فنطا�س " �أ "؛
• جنوب الدوحة؛
					
• ال�سيلية؛
تن�ص املادة  6من االتفاقية على �أن االتفاقية م�شروطة ومن �ضمن ال�شروط �أن ال ي�سري مفعول االتفاقية ما مل ي�صدر مر�سوم
�أمريي مينح ال�شركة امتياز ًا ال�ستخدام الأر�ض التي تقع عليها املحطات و�أن يكون املر�سوم �ساري املفعول والأثر .كما تن�ص
املادة  2/6من االتفاقية املذكورة على �أنه يف حالة عدم �صدور املر�سوم حتى  1يونيو  2003يجب �أن جتتمع الأطراف للمناق�شة
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واالتفاق على حل ما و�أن يتم تعديل االتفاقية املذكورة �إىل املدى الالزم الذي يعك�س احلل املطلوب .كما يف نهاية فرتة التقرير
مل حت�صل ال�شركة على املر�سوم الأمريي .متثل الإيرادات من هذه املحطات  %20.4من �إجمايل �إيرادات ال�شركة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2014ن�سبة  %20.61يف �سنة  )2013با�ستبعاد الإيرادات من حمطة الوجبة حيث �أنه يتم االحتفاظ
بهذه الوحدة للبيع كما هو مو�ضح بالإي�ضاح رقم  .12مل تدخل �أية تعديالت على االتفاقية املذكورة �أعاله حيث يوا�صل
الطرفان التفاو�ض وهما واثقان من احل�صول على املر�سوم الأمريي.
( )4يف يناير  2003قامت ال�شركة ب�شراء حمطة حتلية املياه التابعة مل�ؤ�س�سة قطر للبرتول مقابل مبلغ �إجمايل قدره  71.66مليون
ريال قطري .بعد �إبرام اتفاقية ال�شراء �أبرمت ال�شركة �أي�ضا االتفاقيات التالية مع قطر للبرتول تتعلق مبحطة التحلية يف
دخان:
• اتفاقية ت�أجري الأر�ض؛
• اتفاقية �شراء ماء؛
• اتفاقية تزويد بالوقود؛
( )5كونت ال�شركة �شركة م�شرتك ًة مع �شركتي انرتنا�شيونال باور بي ال �سي و�شيوبو اليكرتيك باور كومباين مل�شروع را�س لفان
"ب" للماء والطاقة يف �سنة � .2004أ�س�ست ال�شركة اجلديدة وهي م�شروع حتت ال�سيطرة امل�شرتكة يف يناير  2005حتت ا�سم
"�شركة قطر للطاقة �ش.م.ق" لتنفيذ هذا امل�شروع .تتوزع ملكية امل�شروع امل�شرتك كالتايل:
• �شركة الكهرباء واملاء القطرية %55
%40
• انرتنا�شونال باور بي ال �سي
• �شيوبو اليكرتيك باور كومباين %5
( )6خالل �شهر �أكتوبر � 2005أبرمت ال�شركة "اتفاقية �شراء كهرباء وماء" مع كهرماء لتوفري الكهرباء واملياه من حمطة ر�أ�س
�أبو فنطا�س ب .2يف �أعقاب �إبرام اتفاقية ال�شراء قامت ال�شركة بالدخول يف عقد �أعمال هند�سة و�شراء وت�شييد مع �شركة
جرنال �إليكرتيك �إنرتنا�شيونال اخلا�ضعة لقوانني والية ديالوير و�شركة فيزيا �إيتاملبيانتي �إ�س بي �أي �أي وهي �شركة ت�أ�س�ست
يف �إيطاليا لأعمال ت�شييد م�شروع ر�أ�س �أبو فنطا�س ب.2
( )7خالل �شهر دي�سمرب  2006كونت ال�شركة �شركة م�شرتك ًة مع �شركة ماروبيني و قطر للبرتول مل�شروع م�سيعيد للكهرباء و حتلية
املاء .مت ت�أ�سي�س م�شروع م�شرتك جديد يف  15يناير  2007لتنفيذ هذا امل�شروع .مت تعديل االتفاقية يف مايو  2009يف �أعقاب
قبول �شيوبو اليكرتيك باور كومباين ك�شريك فيها .تتوزع ملكية امل�شروع امل�شرتك كالتايل:
• �شركة الكهرباء واملاء القطرية %40
%30
• �شركة ماروبيني
%20
• قطر للبرتول 		
• �شيوبو اليكرتيك باور كومباين %10
( )8يف مايو  2007دخلت ال�شركة يف "اتفاقية �شراء مياه" مع كهرماء لتوريد مياه من حمطة ال�شركة يف را�س �أبو فنطا�س �أ 1
(وهي تو�سعة لر�أ�س �أبو فنطا�س �أ) .يف �أعقاب �إبرام االتفاقية دخلت ال�شركة �أي�ض ًا يف عقد للهند�سة وامل�شرتيات والإن�شاء مع
فيزيا �إيتاملبيانتي �إ�س بي �أي �أي وهي �شركة ت�أ�س�ست يف �إيطاليا لأعمال ت�شييد م�شروع ر�أ�س �أبوفنطا�س �أ.1
( )9يف مار�س  2008دخلت ال�شركة يف �شركة م�شروع م�شرتك مع �آر �إل �سي باور هولدينج وقطر للبرتول مل�شروع را�س لفان ج وهو
�شركة تتم ال�سيطرة امل�شرتكة عليها حتت ا�سم �شركة را�س قرطا�س للطاقة �ش.م.ق والتي مت ت�أ�سي�سها يف  25مار�س 2008
لتنفيذ هذا امل�شروع .تتوزع ملكية امل�شروع امل�شرتك كالتايل:
• �شركة الكهرباء واملاء القطرية %45
• �شركة �آر �إل �سي باور هولدينج %40
%15
• قطر للبرتول
( )10خالل  2013دخلت ال�شركة يف اتفاقية م�ساهمة مع قطر للبرتول العاملية املحدودة وقطر القاب�ضة �ش.م.م لإن�شاء م�شروع
م�شرتك با�سم �شركة نربا�س للطاقة �ش.م.ق وذلك بغر�ض تطوير واقتناء م�شاريع طاقة ومياه وتوريد الوقود ذي ال�صلة بها
ومرافق حتميل وتفريغ خارج قطر.
• �شركة الكهرباء واملاء القطرية %60
• قطر للبرتول العاملية املحدودة %20
%20
• قطر القاب�ضة
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� - 3أ�سا�س �إعداد البيانات املالية

( �أ ) فقرة االلتزام
ً
�أعدت البيانات املالية املوحدة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
(ب) �أ�سا�س القيا�س
ً
مت �أعداد هذه البيانات املالية واملوحدة فقا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدل ب�إعادة تقييم املوجودات املالية املتاحة للبيع ومبادلة
معدالت الفائدة للتحوط.
(ج) العملة الوظيفية وعملة العر�ض
تقا�س البنود امل�ضمنة يف البيانات املالية لكل �شركة من �شركات املجموعة با�ستخدام عملة البيئة االقت�صادية الأ�سا�سية التي
تعمل فيها ال�شركة ("العملة الوظيفية") .لكل �شركة من ال�شركات التابعة لل�شركة والعاملة يف دولة قطر يعترب الريال القطري
هو العملة الوظيفية .مت عر�ض هذه البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية وعملة العر�ض لل�شركة.
(د) ا�ستخدام التقديرات والأحكام
عند �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة تقوم الإدارة با�ستخدام �أحكام وتقديرات و�إفرتا�ضات ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية وقيم املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .قد تختلف القيم احلقيقية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات اخلا�صة بها ب�صورة م�ستمرةُ .تدرج التعديالت على التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي
مت تعديل التقدير فيها ويف �أي فرتة الحقة تت�أثر بهذا التعديل .على وجه اخل�صو�ص ف�إن املعلومات حول املجاالت الهامة لل�شكوك
حول التقديرات والأحكام الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية والتي لها �آثار جوهرية على املبالغ املحققة يف البيانات املالية
املوحدة مت و�صفها �أدناه:
انخفا�ض قيمة الذمم التجارية والأخرى املدينة

تقوم الإدارة بتكوين خم�ص�ص لالنخفا�ض ميثل تقديراتها للخ�سائر املتكبدة فيما يتعلق بالذمم التجارية والأخرى املدينة.
املكونات الرئي�سية لهذا املخ�ص�ص هي املكون املحدد للخ�سارة املتعلق باملخاطر الهامة على نحو فردي ومكون خ�سارة جماعي يتم
تكوينه ملجموعات من املوجودات املتماثلة فيما يتعلق باخل�سائر التي مت تكبدها ولكنه مل يتم حتديدها بعد .يتم حتديد خم�ص�ص
اخل�سارة اجلماعية ا�ستنادا �إىل البيانات التاريخية لإح�صائيات الدفع للموجودات املالية املماثلة.
الأعمار الإنتاجية والقيم الباقية ومعدالت الإهالك ذات ال�صلة للممتلكات واملعدات

حتدد �إدارة اجلامعة الأعمار الإنتاجية املقدرة ملمتلكاتها ومعداتها الحت�ساب الإهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد درا�سة
اال�ستخدام املتوقع للموجود والبلى والتقادم الفعلي .تقوم الإدارة مبراجعة القيمة الباقية والأعمار الإنتاجية �سنويا .يتم تعديل
م�صروف الإهالك امل�ستقبلي عندما تعتقد الإدارة ب�أن الأعمار الإنتاجية تختلف من التقديرات ال�سابقة.
انخفا�ض قيمة املخزون

يتم االحتفاظ مبواد املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق .عندما ت�صبح مواد املخزون قدمية �أو مهجورة يتم �إجراء
تقدير ل�صايف قيمتها القابلة للتحقق .بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�صفة فردية يتم �إجراء هذا التقييم على �أ�سا�س فردي .بالن�سبة
للمبالغ غري الهامة ب�صفة فردية ولكنها قدمية �أو ال يتم ا�ستخدامها يتم تقييمها ب�صورة جماعية ويتم و�ضع خم�ص�ص بناء على
نوع املخزون ودرجة قدمه �أو تقادمه ا�ستنادا �إىل �أ�سعار البيع التاريخية.
انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع

بالن�سبة لال�ستثمار يف ورقة حقوق ملكية ف�إن الدليل املو�ضوعي على انخفا�ض القيمة يت�ضمن االنخفا�ض الهام �أو طويل الأجل يف
القيمة العادلة لأقل من التكلفة.
(هـ) املعايري والتعديالت والتف�سريات التي ت�صبح �سارية املفعول من �أو بعد  1يناير2014
خالل ال�سنة احلالية تبنت املجموعة جميع املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة ذات ال�صلة بعملياتها الت�شغيلية
والتي ت�صبح �سارية املفعول كما يف  1يناير  .2014مل يكن للتبني �أثر هام على ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة نتيجة لتبنيها
ولي�س هناك �أثر هام على البيانات املالية املوحدة للمجموع.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  32عن مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية

تو�ضح التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  32املتطلبات املتعلقة مبقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية .على وجه
التحديد تو�ضح التعديالت معنى "لديه يف الوقت احلايل احلق القانوين القابل للإنفاذ يف املقا�صة" و "التحقق والت�سوية يف نف�س
الوقت" .مت تطبيق التعديالت ب�أثر رجعي.

30

الـ ـت ـ ـقـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ــ�سـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي 2014

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  10واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  12ومعيار املحا�سبة الدويل
رقم " 27الكيانات اال�ستثمارية"

تعرف التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  10الكيان اال�ستثماري ويطلب من الكيان ال�صادر عنه التقرير الذي
ي�ستويف تعريف الكيان اال�ستثماري عدم توحيد �شركاته التابعة وبدال عن ذلك قيا�س �شركاته التابعة بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو اخل�سارة يف بياناته املالية املوحدة واملنف�صلة.
مت �إجراء تعديالت الحقة على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  12ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  27لإدخال متطلبات �إف�صاح
جديدة للكيانات اال�ستثمارية.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  36عن �إف�صاحات املبلغ القابل لال�سرتداد بالن�سبة للموجودات غري املالية

تزيل التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  36متطلبات الإف�صاح عن املبالغ القابلة لال�سرتداد بالن�سبة للوحدة املنتجة
للنقد التي مت تخ�صي�ص ال�شهرة �أو املوجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية غري املحددة لها يف حالة عدم وجود انخفا�ض
يف القيمة �أو رد النخفا�ض قيمة الوحدة املنتجة للنقد ذات ال�صلة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تدخل هذه التعديالت متطلبات �إف�صاح
�إ�ضافية تطبق على توقيت قيا�س املبلغ القابل لال�سرتداد للموجود �أو الوحدة املنتجة للنقد بالقيمة العادلة ناق�صا تكاليف
اال�ستبعاد .تت�ضمن هذه الإف�صاحات اجلديدة ترتيب القيمة العادلة واالفرتا�ضات الرئي�سية و�أ�ساليب التقييم امل�ستخدمة والتي
تتما�شى مع الإف�صاح املطلوب مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم  ،13قيا�س القيمة العادلة.
التف�سري رقم  21من جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية حول ال�ضرائب

يقدم التف�سري رقم  21من جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية حول ال�ضرائب (تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم
 )32توجيهات حول املحا�سبة عن ال�ضرائب يف البيانات املالية لل�شركة التي تقوم بدفع �ضرائب.

(و) املعايري والتعديالت والتف�سريات امل�صدرة ولكنها مل ت�صبح �سارية املفعول بعد
ي�سري مفعول عدد من املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتف�سريات للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2015
ومل يتم تطبيقها عند �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة .املعايري ذات ال�صلة باملجموعة واردة �أدناه .ال تتوقع املجموعة �أن يكون
هناك �أي �أثر هام على �سيا�ساتها املحا�سبية من تبني هذه املعايري كما �أنها ال تخطط لتبني هذه املعايري ب�صورة مبكرة.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  " 9الأدوات املالية"

مت ن�شر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9يف يوليو  2014ال�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم " 39الأدوات املالية :التحقق
والقيا�س" القائم .يت�ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9موجهات منقحة حول ت�صنيف وقيا�س الأدوات املالية مت�ضمنا
منوذج خ�سائر االئتمان املتوقعة اجلديد الحت�ساب انخفا�ض قيمة املوجودات املالية ومتطلبات حما�سبة التحوط العامة اجلديدة.
كما �أنه يرحل �أي�ضا موجهات االعرتاف و�إلغاء االعرتاف ل�ل�أدوات املالية من معيار املحا�سبة الدويل رقم  .39ي�صبح معيار
التقارير املالية الدويل رقم � 9ساري املفعول لفرتات التقارير التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2018مع ال�سماح بتبنيه مبكرا .تقوم
املجموعة بتقييم الأثر املحتمل على بياناته املالية والناجت من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم .9
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم � - 15إيراد العقود مع العمالء

ين�شئ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم � 15إطار عمل �شامل لتحديد ما �إذا كان من املمكن �أن يتم االعرتاف بالإيراد ومقدار
هذا الإيراد ومتى يتم ذلك .يحل املعيار حمل موجهات االعرتاف بالإيرادات احلالية مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم 18
الإيرادات ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  11عقود الإن�شاء والتف�سري من جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية رقم  13برامج
والء العمالء .ي�صبح املعيار الدويل للتقارير املالية رقم � 15ساري املفعول لفرتات التقارير ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير
 2017مع ال�سماح بتبنيه مبكرا.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  16ومعيار املحا�سبة الدويل رقم � 38إي�ضاحات للطرق املقبولة للإهالك والإطفاء

حتظر التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  16على الكيانات ا�ستخدام طريقة الإهالك امل�ستند �إىل الإيراد لبنود املمتلكات
والآالت واملعدات .تدخل التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  38افرتا�ضا قابال للدح�ض ب�أن الإيراد لي�س �أ�سا�سا منا�سبا
لإطفاء املوجود غري امللمو�س .ميكن دح�ض هذا االفرتا�ض فقط لو كان املوجود غري امللمو�س معرب عنه كمقيا�س للإيراد �أو عندما
ميكن �إثبات �أن �إيراد وا�ستخدام املنافع االقت�صادية من املوجود غري امللمو�س مرتابطان على نحو كبري .تطبق التعديالت ب�أثر
م�ستقبلي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2016
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم "19خطط املنافع املحددة :ا�شرتاكات املوظفني"

تو�ضح التعـديالت على معـيار املحـا�سبة الدويل رقم  19كيفية قيام الكيـان باملحـا�سبة عن اال�شرتاكات التي يقوم بها املوظفون
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�أو �أطراف ثالثة يف خطط املنافع املحددة وذلك ا�ستنادا �إىل ما �إذا كانت تلك اال�شرتاكات تعتمد على عدد �سنوات اخلدمة التي
ي�ؤديها املوظف .بالن�سبة لال�شرتاكات امل�ستقلة عن عدد �سنوات خدمة املوظف ،ميكن للكيان �إما �أن يعرتف باال�شرتاكات كتخفي�ض
من تكلفة اخلدمة يف الفرتة التي يتم فيها تقدمي اخلدمة ذات ال�صلة �أو �أن ين�سبها �إىل فرتات خدمة املوظفني با�ستخدام طريقة
وحدة االئتمان املتوقعة بينما يطلب من الكيان بالن�سبة لال�شرتاكات التي تعتمد على عدد �سنوات اخلدمة �أن يقوم بن�سبتها
لفرتات خدمة املوظفني.
التح�سينات ال�سنوية على دورة املعايري الدولية للتقارير املالية لل�سنوات من � 2010إىل  2012ودورتها لل�سنوات من
� 2011إىل 2013

تت�ضمن التح�سينات ال�سنوية على دورة املعايري الدولية للتقارير املالية لل�سنوات من � 2010إىل  2012ودورتها لل�سنوات من 2011
�إىل  2013عدد من التعديالت على خمتلف املعايري الدولية للتقارير املالية .تنطبق معظم التعديالت ب�أثر م�ستقبلي للفرتات
ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو  2014وي�سمح بالتبني املبكر (بجانب اال�شرتاطات االنتقالية لكل حالة على حدة) ويف هذه
احلالة تنطبق �أي�ضا التعديالت التبعية على املعايري الدولية للتقارير املالية الأخرى.

 - 4ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية املطبقة يف �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة واردة �أدناه وقد مت تطبيقها بثبات على جميع
ال�سنوات املعرو�ضة يف هذه البيانات املالية املوحدة.
( �أ ) �أ�سا�س توحيد البيانات املالية
جتميع الأعمال

والت�شغيلية .امل�شروع امل�شرتك هو ترتيب متلك فيه املجموعة �سيطرة م�شرتكة حيث يكون للمجموعة حقوق يف �صايف �أ�صول
الرتتيب بدال من حقوق يف موجوداته �أو التزامات يف مطلوباته.
تتم املحا�سبة عن امل�ساهمة يف ال�شركات ال�شقيقة وامل�شروعات امل�شرتكة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية .يتم االعرتاف بها
مبدئيا بالتكلفة والتي تت�ضمن تكاليف املعاملة .يف �أعقاب االعرتاف املبدئي تت�ضمن البيانات املالية املوحدة ح�صة املجموعة يف
الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر لل�شركات امل�ستثمر فيها التي تتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية وحتى تاريخ توقف
النفوذ الهام �أو ال�سيطرة امل�شرتكة عليها.
املعامالت امل�ستبعدة عند التوحيد

يتم ا�ستبعاد الأر�صدة واملعامالت و�أي دخل غري حمقق ونفقات نا�شئة عن املعامالت بني �شركات املجموعة .يتم ا�ستبعاد الأرباح
غري املحققة الناجتة عن املعامالت مع ال�شركات امل�ستثمر فيها التي تتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية يف مقابل اال�ستثمار
�إىل حد ح�صة املجموعة يف ال�شركة امل�ستثمر فيها .يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�س الطريقة التي ت�ستبعد بها املكا�سب
غري املحققة ،ولكن فقط �إىل احلد الذي ال يوجد فيه دليل على انخفا�ض القيمة.
(ب) املمتلكات والآالت واملعدات
التحقق والقيا�س

تقا�س بنود املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا الإهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املرتاكمة.
تت�ضمن التكلفة امل�صروفات التي تن�سب ب�صفة مبا�شرة �إىل اقتناء املوجود .الربجميات امل�شرتاة والتي ت�شكل جزءا مكمال لوظيفة
املعدة ذات ال�صلة تتم ر�سملتها كجزء من تلك املعدة .التكاليف املبدئية لقطع الغيار املدرجة �ضمن قطع الغيار الر�أ�سمالية
امل�ستلمة ل�صيانة املولدات التوربينية الثالثة يف راف ب 2تتم ر�سملتها.
يتم �إلغاء االعرتاف عن بند املمتلكات واملعدات عند ا�ستبعاده �أو عندما ال يكون من املتوقع حتقيق منافع اقت�صادية م�ستقبلية من
ا�ستخدامه �أو ا�ستبعاده� .أرباح وخ�سائر ا�ستبعاد بند املمتلكات والآالت واملعدات يتم حتديدها مبقارنة متح�صالت اال�ستبعاد مع
القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات ويتم االعرتاف بها بال�صايف الربح �أو اخل�سارة.

حتا�سب املجموعة عن جتميع الأعمال با�ستخدام طريقة االقتناء عند حتويل ال�سيطرة �إىل املجموعة (�أنظر "ال�شركات التابعة"
�أدناه) .عموما يقا�س املقابل املحول يف االقتناء بالقيمة العادلة كما هو احلال بالن�سبة ل�صايف املوجودات املقتناة� .أية �شهرة
تن�ش�أ يتم اختبارها على نحو �سنوي النخفا�ض القيمة� .أي مك�سب من م�شرتيات امل�ساومة يتم االعرتاف به مبا�شرة يف الربح �أو
اخل�سارة .يتم �صرف تكاليف االقتناء املتكبدة فيما عدا �إىل احلد الذي تتعلق فيه ب�إ�صدار �أية �أوراق مالية مدينة �أو حقوق ملكية.
ال يت�ضمن املقابل املحول مبالغ متعلقة بت�سوية عالقات كانت قائمة م�سبقا .عموما يتم االعرتاف بهذه املبالغ يف الربح �أو اخل�سارة.
�أي مقابل حمتمل م�ستحق الدفع يتم قيا�سه بالقيمة العادلة يف تاريخ االقتناء� .إذا مت ت�صنيف املقابل املحتمل كحقوق ملكية يجب
�أن ال يعاد قيا�سه وتتم املحا�سبة عن الت�سوية يف حقوق امللكية .بخالف ذلك ف�إن التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة للمقابل
املحتمل يتم االعرتاف بها يف الربح �أو اخل�سارة.

النفقات الالحقة

ال�شركات التابعة

الإهالك

يتم االعرتاف بتكلفة ا�ستبدال �أحد بنود مكونات املمتلكات والآالت واملعدات يف القيمة الدفرتية للبند لو كان من املحتمل تدفق
منافع اقت�صادية م�ستقبلية م�ضمنة يف ذلك املكون �إىل ال�شركة ومن املمكن قيا�س التكلفة ب�صورة موثوق بها .يتم �إلغاء االعرتاف
بالقيمة الدفرتية للمكون امل�ستبدل .يتم االعرتاف بتكاليف اخلدمة اليومية للممتلكات والآالت واملعدات يف الربح �أو اخل�سارة
عند تكبدها.

ال�شركات التابعة هي �شركات ت�سيطر عليها املجموعة .ت�سيطر املجموعة على �شركة عندما تكون معر�ضة �أو لديها احلقوق يف
العائدات املتغرية من ا�ستثمارها يف ال�شركة ويكون لديها املقدرة على الت�أثري على تلك العائدات من خالل �سلطتها على ال�شركة.
يتم �إدراج البيانات املالية لل�شركات التابعة يف البيانات املالية املوحدة من التاريخ الذي تبد�أ فيه تلك ال�سيطرة و�إىل تاريخ توقفها.

يتم احت�ساب الإهالك ل�شطب تكلفة بنود املمتلكات والآالت واملعدات ناق�صا قيمها الباقية املقدرة با�ستخدام طريقة الق�سط
الثابت على مدى عمرها الإنتاجي املقدر ويتم االعرتاف بها يف الربح �أو اخل�سارة.
الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات والآالت واملعدات للفرتة احلالية وفرتات املقارنة على النحو التايل:

يتم قيا�س امل�ساهمات غري امل�سيطرة بح�صتنا التنا�سبية يف �صايف الأ�صول القابلة للتحديد لل�شركة املقتناة يف تاريخ االقتناء.
التغيريات يف م�ساهمة املجموعة يف ال�شركة التابعة والتي ال ينتج عنها فقدان لل�سيطرة تتم املحا�سبة عنها على �أنها معامالت
حقوق ملكية.

مرافق الإنتاج:

امل�ساهمات غري امل�سيطرة

فقدان ال�سيطرة

عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على �شركة تابعة ،ف�إنها تقوم ب�إلغاء االعرتاف عن موجودات ومطلوبات ال�شركة التابعة ،و�أية
م�ساهمات غري م�سيطرة ذات �صلة وغريها من عنا�صر حقوق امللكية .يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة ناجتة يف الربح �أو اخل�سارة.
يتم قيا�س �أي ح�صة حمتفظ بها يف ال�شركة التابعة ال�سابقة بالقيمة العادلة عند فقدان ال�سيطرة.
امل�ساهمة يف �شركات م�ستثمر فيها تتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية

ت�شتمل م�ساهمات املجموعة يف �شركات م�ستثمر فيها تتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية على م�ساهمات يف �شركات �شقيقة
وم�شاريع م�شرتكة.
ال�شركات ال�شقيقة هي ال�شركات التي يوجد للمجموعة ت�أثري هام ،ولي�ست �سيطرة �أو �سيطرة م�شرتكة ،على �سيا�ساتها املالية
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ر�أ�س �أبو فنطا�س "ب"
			
ر�أ�س �أبو فنطا�س "ب"1/
				
ر�أ�س �أبو فنطا�س �أ
				
ر�أ�س �أبو فنطا�س �أ 1
					
الوجبة ()1
					
ال�سيليه
				
جنوب الدوحة �سوبر
حمطة حتلية املياه بدخان			
				
ر�أ�س �أبو فنطا�س ب2
الأثاث والرتكيبات واملعدات املكتبية		
					
ال�سيارات
			
تكاليف ال�صيانة الدورية ""C

� 17.75سنة
�سنة
20
�سنة
12
�سنة
25
�سنة
12
�سنة
12
�سنة
12
�سنة
25
�سنة
25
� 7-3سنوات
�سنوات
4
� 5-3سنوات
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�ش ـ ــرك ــة الـكـهـ ـ ــربـاء والـمـ ـ ـ ــاء الـقـط ـ ــريــة �ش.م.ق.

(� )1أوقفت ال�شركة عملياتها الت�شغيلية ملحطة الوجبة لتوليد الطاقة خالل عام  2010يف �أعقاب التوجيهات التي مت تلقيها من
حكومة دولة قطر.
ال يتم �إهالك الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ .مبجرد اكتمال هذه املوجودات يعاد ت�صنيفها �إىل الفئة ال�صحيحة من املمتلكات
والآالت واملعدات و�إهالكها وفقا لذلك.
تتم مراجعة طريقة الإهالك والقيمة الباقية والأعمار الإنتاجية للممتلكات والآالت واملعدات يف تاريخ كل تقرير وت�سويتها� ،إن
كان ذلك مالئما.
(ج) املوجودات غري امللمو�سة وال�شهرة
التحقق والقيا�س

ال�شهرة النا�شئة من اقتناء �شركات تابعة يتم قيا�سها بالتكلفة ناق�صا خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املرتاكمة.
املوجودات غري امللمو�سة الأخرى التي ت�شتمل على اتفاقيات �شراء طاقة ومياه اقتنتها املجموعة ولها عمر �إنتاجي حمدد يتم
قيا�سها بالتكلفة ناق�صا الإطفاء املرتاكم و�أية خ�سائر تراكمية النخفا�ض القيمة.
النفقات الالحقة

تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية امل�ضمنة يف املوجود املحدد الذي تتعلق به .يتم
االعرتاف بجميع النفقات الأخرى ،مت�ضمنة النفقات يف ال�شهرة والعالمات التجارية الأخرى املكونة داخليا يف الربح �أو اخل�سارة
عند تكبدها.
الإطفاء

يحت�سب الإطفاء ل�شطب تكلفة املوجودات غري امللمو�سة ناق�صا قيمها الباقية املقدرة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى
�أعمارها الإنتاجية املقدرة ويتم االعرتاف بها يف الربح �أو اخل�سارة .ال يتم �إطفاء ال�شهرة.
العمر الإنتاجي املقدر التفاقية �شراء الطاقة هو � 25سنة.
طرق الإطفاء والأعمار الإنتاجية املقدرة والقيم الباقية تتم مراجعتها يف تاريخ كل تقرير وت�سويتها� ،إن كان ذلك مالئما.
(د) الأدوات املالية
قامت املجموعة بت�صنيف موجوداتها املالية غري امل�شتقة يف الفئات التالية :قرو�ض وذمم مدينة وموجودات مالية متاحة للبيع.
قامت املجموعة بت�صنيف مطلوباتها املالية غري امل�شتقة يف فئة املطلوبات املالية الأخرى
املوجودات املالية واملطلوبات املالية غري امل�شتقة  -االعرتاف و�إلغاء االعرتاف

تعرتف املجموعة مبدئيا بالقرو�ض والذمم املدينة (القرو�ض املدينة والذمم التجارية والأخرى املدينة) يف تاريخ ن�شوئها .ويتم
االعرتاف بكافة املوجودات املالية (الأر�صدة لدى البنوك واملوجودات املالية املتاحة للبيع) واملطلوبات املالية (القرو�ض والذمم
التجارية والأخرى الدائنة) الأخرى ب�شكل مبدئي يف تاريخ املتاجرة.
تقوم املجموعة ب�إلغاء االعرتاف عن موجود مايل عند انتهاء احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من املوجود �أو عند تنازلها
عن احلقوق يف ا�ستالم التدفقات النقدية التعاقدية من املوجود من خالل معاملة يتم فيها نقل كافة خماطر وفوائد ملكية
املوجودات املالية� ،أو �أنها ال تقوم بالتنازل وال االحتفاظ بجميع خماطر وفوائد امللكية كما �أنها ال حتتفظ بال�سيطرة على املوجود
املحول.
املوجودات املالية واملطلوبات املالية غري امل�شتقة  -االعرتاف و�إلغاء االعرتاف

تلغي املجموعة االعرتاف عن مطلوب مايل عندما تتفرغ من �أو تلغي التزاماتها التعاقدية �أو عند انتهاء تلك االلتزامات.
تتم مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويتم عر�ض القيمة ال�صافية يف بيان املركز املايل فقط وح�صرا عندما يكون لدى
املجموعة حق قانوين يف مقا�صة املبالغ وتنوي �إما ت�سويتها على �أ�سا�س ال�صايف �أو حتقق املوجود وت�سديد املطلوب يف نف�س الوقت.
املوجودات املالية غري امل�شتقة  -القيا�س

يتم قيا�س املوجودات غري امل�شتقة للمجموعة كما يلي:
القرو�ض والذمم املدينة

يتم االع�تراف بهذه املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها التكاليف املن�سوبة ب�صفة مبا�شرة للمعاملة .يف �أعقاب
االعرتاف املبدئي يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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املوجودات املالية املتاحة للبيع

مبدئيا يتم االع�تراف بهذه املوجودات بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها التكاليف املن�سوبة ب�صفة مبا�شرة للمعاملة .يف �أعقاب
االعرتاف املبدئي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة ويتم االعرتاف بالتغيريات عليها ،بخالف خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة وفروق
�صرف العمالت الأجنبية على �أدوات الدين ،يف الدخل ال�شامل الآخر ويتم جتميعها يف القيمة العادلة .عند �إلغاء االعرتاف عن
هذه املوجودات تتم �إعادة ت�صنيف الربح �أو اخل�سارة املرتاكمة يف حقوق امللكية �إىل الربح �أو اخل�سارة.
املطلوبات املالية غري امل�شتقة  -القيا�س

مبدئيا يتم االعرتاف باملطلوبات املالية غري امل�شتقة بالقيمة العادلة خم�صوما منها �أية تكاليف تن�سب ب�صفة مبا�شرة للمعاملة.
يف �أعقاب االعرتاف املبدئي يتم قيا�س هذه املطلوبات بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
الأدوات املالية امل�شتقة وحما�سبة التحوط

حتتفظ املجموعة ب�أدوات مالية للتحوط عن خماطر معدالت الفائدة لديها.
مبدئيا يتم االعرتاف بامل�شتقات بالقيمة العادلة ويتم االعرتاف ب�أية تكاليف تن�سب ب�صفة مبا�شرة للمعاملة يف الربح �أو اخل�سارة
عند تكبدها .يف �أعقاب االعرتاف املبدئي تقا�س امل�شتقات بالقيمة العادلة ويتم عموما االعرتاف بالتغيريات عليها يف الربح �أو
اخل�سارة.
املبلغ املرتاكم يف حقوق امللكية يتم االحتفاظ به يف الدخل ال�شامل الآخر ويعاد ت�صنيفه �إىل الربح �أو اخل�سارة يف نف�س الفرتة �أو
الفرتات التي ي�ؤثر فيها البند املتحوط له على الربح �أو اخل�سارة.
يف احلالة التي تتوقف فيها �أداة التحوط عن ا�ستيفاء معايري حما�سبة التحوط �أو انتفائها �أو انتهائها �أو بيعها �أو �إنهاءها �أو
ممار�ستها �أو يف حالة �إبطال التخ�صي�ص عندها يتم �إيقاف �أداة التحوط ب�أثر م�ستقبلي .يف حالة عدم توقع حدوث املعاملة
املتوقعة عندها ف�إنه تتم �إعادة ت�صنيف املبلغ املرتاكم يف حقوق امللكية �إىل الربح �أو اخل�سارة.
(هـ) انخفا�ض القيمة
املوجودات املالية غري امل�شتقة

املوجودات املالية مت�ضمنة امل�ساهمة يف ال�شركات امل�ستثمر فيها التي تتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية يتم تقييمها يف
تاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة.
يت�ضمن الدليل املو�ضوعي على انخفا�ض قيمة الأ�صول املالية ما يلي:
• �إخالل �أو ت�أخري من جهة املقرت�ض
• �إعادة جدولة املبلغ امل�ستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت املجموعة لت�أخذها يف االعتبار
• م�ؤ�شرات على �أن املقرت�ض �أو امل�صدر �سيدخلون حالة �إفال�س
• تغريات �سلبية يف حالة الدفع للمقرت�ض �أو امل�صدر
• غياب ال�سوق الن�شطة للورقة املالية
• بيانات قابلة للمالحظة على �أن هناك انخفا�ض ميكن قيا�سه يف التدفقات النقدية املتوقعة من جمموعة املوجودات املالية.
بالن�سبة لال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق امللكية ف�إن الدليل املو�ضوعي على انخفا�ض القيمة يت�ضمن انخفا�ضا كبريا �أو مطوال يف قيمتها
العادلة ملا دون تكلفتها.
املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة

تقوم املجموعة بدرا�سة الدليل على انخفا�ض قيمة هذه املوجودات على م�ستوى املوجود الفردي �أو املوجودات اجلماعية .جميع
املوجودات الهامة ب�صفة فردية يتم تقييمها ب�صفة فردية النخفا�ض القيمة .من ثم يتم جتميع املوجودات التي مل يوجد فيها
انخفا�ض يف القيمة ب�صفة فردية ف�إنه يتم تقييمها ب�صورة جماعية لأية خ�سارة انخفا�ض يف القيمة مت تكبدها ولكنه مل يتم
حتديدها ب�صورة فردية .بالن�سبة للموجودات غري الهامة ب�صفة فردية ف�إنه يتم جتميعها لغر�ض تقييم خ�سارة االنخفا�ض يف
القيمة ب�صورة جماعية .يتم �إجراء التقييم اجلماعي بتجميع املوجودات ذات خ�صائ�ص املخاطر املتماثلة.
عند تقييم اخل�سارة اجلماعية ت�ستخدم املجموعة املعلومات التاريخية حول توقيت اال�سرتداد ومبلغ اخل�سارة املتكبدة وتقوم
ب�إجراء ت�سوية لو كانت الظروف االقت�صادية واالئتمانية احلالية يكون فيها من املرجح �أن تكون اخل�سائر الفعلية �أكرث �أو �أقل من
االجتاهات التاريخية املقرتحة.
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حتت�سب خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة على �أنها الفرق بني القيمة الدفرتية للموجود والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية
املقدرة خم�صومة مبعدل الفائدة الفعلي الأ�صلي للموجود .يتم االعرتاف باخل�سائر يف الربح �أو اخل�سارة و�إظهارها يف ح�ساب
املخ�ص�ص .عندما تعترب املجموعة �أنه لي�س هناك �أفق فعلية ال�سرتداد املوجود يتم �شطب املبالغ ذات ال�صلة .يف احلالة التي
تنق�ص فيها خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة وميكن �أن يعزى النق�ص ب�صورة مو�ضوعية حلدث وقع بعد االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض
يف القيمة عندها يتم رد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة املعرتف بها �سابقا من خالل الربح �أو اخل�سارة.
املوجودات املالية املتاحة للبيع

يتم االعرتاف بخ�سائر انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع ب�إعادة ت�صنيف اخل�سائر املرتاكمة يف احتياطي القيمة
العادلة �إىل الربح �أو اخل�سارة .املبلغ املعاد ت�صنيفه هو الفرق بني تكلفة االقتناء (بال�صايف من دفعات املبلغ الأ�صلي والإطفاء)
والقيمة العادلة احلالية ،ناق�صا �أية خ�سارة انخفا�ض يف القيمة معرتف بها �سابقا يف الربح �أو اخل�سارة .يف وقت الحق �إذا
ارتفعت القيمة العادلة ملوجودات مالية متاحة للبيع منخف�ضة القيمة وكان ميكن �أن يعزى االرتفاع ب�شكل مو�ضوعي حلدث يقع
بعد االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض يف القيمة يتم عندها عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة من خالل الربح �أو اخل�سارة �أو بدال
عن ذلك ،من خالل الدخل ال�شامل الآخر.
ال�شركات امل�ستثمر فيها التي تتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية

تقا�س خ�سارة انخفا�ض قيمة ال�شركة امل�ستثمر فيها التي تتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية من خالل مقارنة املبلغ القابل
لال�سرتداد لال�ستثمار مع قيمته الدفرتية .يتم االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض يف القيمة يف الربح �أو اخل�سارة ويتم عك�سها �إذا كان
هناك تغري �إيجابي يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد املبلغ القابل لال�سرتداد.
املوجودات غري املالية

يف تاريخ كل تقرير تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات غري املالية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على
انخفا�ض قيمتها .يف حالة وجود مثل ذلك امل�ؤ�شر عندها يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل .يتم اختبار ال�شهرة
�سنويا من �أجل انخفا�ض القيمة.
لأغرا�ض انخفا�ض القيمة يتم جتميع املوجودات معا يف جمموعات موجودات �أ�صغر تنتج تدفقات نقدية داخلة من اال�ستخدام
امل�ستمر وذلك ب�صورة م�ستقلة على نحو كبري عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات املنتجة للنقد الأخرى .ال�شهرة التي تن�ش�أ
من جتميع الأعمال يتم تخ�صي�صها للوحدات املنتجة للنقد �أو جمموعة الوحدات املنتجة للنقد التي يتوقع لها �أن ت�ستفيد من
متالزمات جتميع الأعمال.
القيمة القابلة لال�سرتداد ملوجود �أو لوحدة منتجة للنقد هي قيمته قيد اال�ستخدام وقيمته العادلة ناق�صا تكاليف البيع� ،أيهما
�أكرب .ت�ستند القيمة قيد اال�ستخدام �إىل التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�صومة �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل
اخل�صـم ملـا قبـل ال�ضريبـة الذي يعكــ�س التقييمـات ال�سوقيـة احلـالية للقيمـة الزمنيـة للنقـود واملخـاطـر املحـددة لذلك املوجـود
�أو الوحدة املنتجة للنقد.
يتم االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض يف القيمة يف احلالة التي تزيد فيها القيمة الدفرتية للموجود �أو للوحدة املنتجة للنقد عن
قيمته القابلة لال�سرتداد.
يتم االعرتاف بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف الربح �أو اخل�سارة .يتم تخ�صي�صها �أوال لتخفي�ض القيمة الدفرتية لأية �شهرة
خم�ص�صة للوحدة املنتجة للنقد ومن ثم لتخفي�ض املبالغ الدفرتية للموجودات الأخرى يف الوحدة املنتجة للنقد وذلك على �أ�سا�س
التنا�سب.
ال يتم رد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة املتعلقة بال�شهرة .بالن�سبة للموجودات الأخرى يتم رد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة فقط
�إىل احلد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفرتية للموجود عن القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها ،بال�صايف من الإهالك
والإطفاء ،لو مل يتم االعرتاف بخ�سارة انخفا�ض يف القيمة.
( و ) الإيجارات
حتديد ما �إذا كان الرتتيب يحتوي على �إيجار

عند �إن�شاء الرتتيب تقوم املجموعة بتحديد ما �إذا كان يحتوي على �إيجار.
يف تاريخ الإن�شاء �أو �إعادة تقييم الرتتيب الذي يحتوي على �إيجار تقوم املجموعة بف�صل املدفوعات واملقابل الآخر املطلوب من
قبل الرتتيب ما بني تلك التي للإيجار والأخرى للعنا�صر الأخرى على �أ�سا�س قيمها العادلة الن�سبية .يف احلالة التي تتو�صل فيها
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املجموعة �إىل نتيجة ب�أنه لن يكون من العملي ف�صل املدفوعات ب�صورة موثوق بها عن الإيجار التمويلي بها عندها يتم االعرتاف
باملوجود واملطلوب مببلغ يعادل القيمة العادلة للموجود ذي ال�صلة ويف �أعقاب ذلك يتم تخفي�ض املطلوب عند �سداد املدفوعات
ويتم االعرتاف بتكلفة متويل مقتطعة من املطلوب با�ستخدام معدل االقرتا�ض املتزايد لدى املجموعة.
املوجودات امل�ست�أجرة

املوجودات التي حتتفظ بها املجموعة حتت الإيجار والتي تنقل للمجموعة جميع خماطر وحوافز امللكية يتم ت�صنيفها ك�إيجارات
متويلية .تقا�س املوجودات امل�ست�أجرة مبدئيا مببلغ يعادل قيمتها العادلة والقيمة احلالية للحد الأدنى من مدفوعات الإيجار �أيهما
�أقل .يف �أعقاب االعرتاف املبدئي تتم املحا�سبة عن املوجودات وفقا لل�سيا�سة املحا�سبية املطبقة على ذلك املوجود.
يتم ت�صنيف الإيجارات املحتفظ بها حتت �إيجارات �أخرى على �أنها �إيجارات ت�شغيلية وال يتم االعرتاف بها يف بيان املركز املايل
للمجموعة.
مدفوعات الإيجار

املدفوعات التي تتم مبوجب �إيجارات ت�شغيلية يتم االعرتاف بها يف الربح �أو اخل�سارة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة
الإيجار .يتم االعرتاف بحوافز الإيجار امل�ستلمة كجزء متمم لإجمايل م�صروف الإيجار على مدى فرتة الإيجار.
احلد الأدنى ملدفوعات الإيجار التي تتم مبوجب �إيجارات ت�شغيلية يتم تق�سيمها بني م�صروف الإيجار وتخفي�ض االلتزام القائم.
يتم تخ�صي�ص م�صروف التمويل على كل فرتة خالل مدة الإيجار وذلك لإنتاج معدل دوري ثابت على الر�صيد املتبقي من
االلتزام.
( ز ) املوجودات املحتفظ بها للبيع
يتم ت�صنيف املوجودات غري املتداولة� ،أو جمموعات اال�ستبعاد التي ت�شتمل على موجودات ومطلوبات ،على �أنها حمتفظ بها للبيع
لو كان من املحتمل على نحو كبري �أنه �سيتم ا�سرتدادها ب�صفة �أ�سا�سية من خالل البيع بدال عن اال�ستخدام امل�ستمر.
هذه املوجودات �أو جمموعات اال�ستبعاد تقا�س عموما بقيمتها الدفرتية وقيمتها احلالية ناق�صا تكاليف البيع� ،أيهما �أقل� .أي
خ�سارة انخفا�ض يف القيمة ناجتة من جمموعة اال�ستبعاد يتم تخ�صي�صها �أوال لل�شهرة ومن ثم للموجودات واملطلوبات الباقية
على �أ�سا�س التنا�سب ،فيما عدا �أنه ال يتم تخ�صي�ص خ�سارة للمخزون واملوجودات املالية و�أ�صول ال�ضريبة امل�ؤجلة و�أ�صول منافع
نهاية خدمة املوظفني واال�ستثمارات العقارية �أو الأ�صول البيولوجية والتي ي�ستمر قيا�سها وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية الأخرى
للمجموعة .يتم االع�تراف بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة عند الت�صنيف املبدئي كمحتفظ بها للبيع �أو حمتفظ بها للتوزيع
واملكا�سب الالحقة عن �إعادة القيا�س يف الربح �أو اخل�سارة.
مبجرد ت�صنيفها على �أنها حمتفظ بها للبيع ال يتم �إطفاء املوجودات غري امللمو�سة واملمتلكات والآالت واملعدات �أو �إهالكها ولن
تتم املحا�سبة بحقوق امللكية عن �أية �شركة م�ستثمر فيها حما�سب عنها بطريقة حقوق امللكية.
(ح) املخزون
تقا�س الب�ضاعة على �أ�سا�س التكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق �أيهما �أقل .ت�شتمل التكلفة على جميع امل�صروفات التي مت
تكبدها جلعل كل مادة من مواد املخزون يف موقعها وو�ضعها احلاليني وبالن�سبة لقطع الغيار واملواد الكيمائية واملواد امل�ستهلكة
ي�ستند ذلك �إىل مبد�أ املتو�سط املرجح للتكلفة.
�صايف القيمة القابلة للتحقق هي ال�سعر املقدر للبيع ملواد املخزون ناق�ص ًا جميع التكاليف املتكبدة يف �سبيل بيعها.
(ط) املخ�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة التزام حايل (قانوين �أو ا�ستداليل) نتيجة حلدث �سابق ومن املحتمل �أن
ُيطلب من املجموعة �سداد االلتزام وميكن القيام بتقدير موثوق به لقيمة ذاك االلتزام.
(ي) مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم املجموعة بتكوين خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة ملوظفيها الأجانب .ي�ستند اال�ستحقاق لهذه املكاف�أة على �أ�سا�س �آخر راتب
للموظف ومدة خدمته و�إكمال احلد الأدنى من فرتة اخلدمة .التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت ت�ستحق على مدى فرتة اخلدمة.
بالن�سبة للموظفني القطريني تدفع املجموعة م�ساهمات للهيئة العامة للتقاعد .حتت�سب امل�ساهمة كن�سبة مئوية من مرتبات
املوظفني� .إن التزامات ال�شركة حمددة بهذه امل�ساهمات والتي تدفع عند ا�ستحقاقها.
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�أعمال
ر�أ�سمالية قيد
التنفيذ ()5

186.519
673.893
860.412
628.320
1.488.732

-

قطع غيار
ر�أ�سمالية

50.487
50.487
50.487

13.466
2.351
15.817
2.528
18.345

تكاليف
الفح�ص
"ج" ()2

258.107
84.612
()50.354
292.365
96.123
()75.619
312.869

182.403
45.725
()50.353
177.775
52.794
()75,619
154.950

ب�آالف الرياالت القطرية

الإجـمــــالــي

8.561.590
763.166
()5.340
()52.678
9.266.738
727.042
()76.413
9.917.367

3.813.334
451.535
()52.673
4.212.196
453.065
()76.281
4.588.980

( م ) االعرتاف بالإيرادات
يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو الذي �سيتم ا�ستالمه وهي متثل املبالغ امل�ستحقة مقابل بيع ب�ضائع �أو تقدمي
خدمات يف �إطار الن�شاط االعتيادي للمجموعة بال�صايف من املواد املرجعة واخل�صم .تعرتف املجموعة بالإيرادات عندما يكون
بالإمكان قيا�س مبلغ الإيراد ب�صورة موثوق بها �أو يكون من املحتمل تدفق املنافع االقت�صادية �إىل املجموعة وعند الوفاء مبعايري
حمددة لكل ن�شاط من �أن�شطة املجموعة كما هو وارد �أدناه .يتم االعرتاف بالإيرادات التي جتنيها املجموعة وفقا للأ�سا�س التايل:

114.590
157.919

(ل) العمليات املتوقفة
العملية املتوقفة هي �أحد مكونات �أعمال املجموعة التي ميكن متييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بو�ضوح من بقية املجموعة والتي:
• متثل خط �أعمال رئي�سي منف�صل �أو منطقة جغرافية للعمليات.
• تعترب جزء ًا من خطة من�سقة منف�صلة ال�ستبعاد خط �أعمال رئي�سي منف�صل منطقة جغرافية للعمليات.
• تعترب �شركة تابعة مقتناة ح�صرا بغر�ض �إعادة بيعها.
يحدث ت�صنيف العملية كعملية متوقفة عند اال�ستبعاد �أو عندما تلبي العملية املعايري التي ميكن ت�صنيفها مبوجبها على �أنها
حمتفظ بها للبيع.
عندما يتم ت�صنيف عملية على �أنها عملية متوقفة تتم �إعادة عر�ض بيان الربح �أو اخل�سارة املقارن والدخل ال�شامل الآخر وك�أمنا
�أن العملية قد توقفت منذ بداية �سنة املقارنة.

34.670
32.142

(ك) خطة �صندوق التقاعد واالحتياطي  -خطة امل�ساهمات املحددة
مبوجب القانون رقم  24لعام  2002بخ�صو�ص التقاعد واملعا�شات يطلب من املجموعة القيام مب�ساهمات يف برنامج �صندوق
حكومي للموظفني القطريني حم�سوبة كن�سبة مئوية من رواتب املوظفني القطريني .التزامات املجموعة حمدودة بهذه امل�ساهمات
والتي يتم �صرفها عند حلول موعدها.

860.412
1.488.732
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�سيارات

6.524
88
()57
6.555
1.040
()790
6.805

3.522
1.316
()57
4.781
1.162
()661
5.282

�أثاث
وجتهيزات
ومعدات مكتبية

24.794
754
()7
25.541
913
()4
26.450

20.401
1.769
()3
22.167
1.596
()1
23.762

مرافق
�إنتاج ()1

8.035.159
3.819
()5.340
()2.260
8.031.378
646
8.032.024

3.593.542
400.374
()2.260
3.991.656
394.985
4.386.641

4.039.722

3.645.383

يتم االعرتاف ب�إيرادات الأرباح املوزعة من اال�ستثمارات عند ا�ستحقاق امل�ساهم ال�ستالم املدفوعات.

3.374
2.688

�إيرادات الأرباح املوزعة

1.774
1.523

مبيعات الكهرباء واملياه

حتت�سب مبيعات الكهرباء واملاء ك�إيرادات وفق ًا ل�شروط االتفاقيات املتعلقة بها ،وهي كالتايل:
• حتت�سـب املبيعات من حمطة (ر�أف ب) على �أ�سا�س النظم املتفق عليها بني كهرماء وال�شركة واملتعلقة باالتفاقية املعتمدة
يف  1يونيو .2000
• حتت�سب املبيعات من (ر�أف ب )1/على �أ�سا�س جدول التعرفة املدرجة يف اتفاقية �شراء الطاقة مع كهرماء.
• حتت�سب املبيعات من حمطات (ر�أف �أ) وال�سيليه وجنوب الدوحة �سوبر وفق ًا ل�شروط اتفاقية �شراء الطاقة واملاء مع
كهرماء.
ً
• حتت�سب املبيعات من حمطات (ر�أف �أ )1/وفقا ل�شروط اتفاقية �شراء الطاقة واملاء مع كهرماء.
• حتت�سب املبيعات من حمطة دخان لتحلية املياه وفق ًا التفاقية �شراء املاء املوقعة مع قطر للبرتول.
• حتت�سب املبيعات من حمطة (ر�أف ب )2/وفق ًا ل�شروط اتفاقية �شراء الطاقة واملاء مع كهرماء.
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 - 5ممتلكات و�آالت ومعدات

التكلفة

يف  1يناير 2013
�إ�ضافات
حتويالت� /إعادة ت�صنيف
�إ�ستبعادات
يف  31دي�سمرب  1 /2013يناير 2014
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2014

الإهالك املرتاكم

يف  1يناير 2013
الإهالك ()3
�إ�ستبعادات
يف  31دي�سمرب  1 /2013يناير 2014
الإهالك ()3
ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2014

(�س) توزيع الأرباح على م�ساهمي ال�شركة
يتم االعرتاف بتوزيع الأرباح على م�ساهمي ال�شركة كمطلوب يف البيانات املالية املوحدة لل�شركة يف ال�سنة التي يتم فيها اعتماد
توزيعات الأرباح من قبل م�ساهمي ال�شركة.

�صايف القيمة الدفرتية:

(ن) ر�أ�س املال
يتم ت�صنيف الأ�سهم العادية كحقوق ملكية.

يف  31دي�سمرب 2013

ت�ستحق �إيرادات الفوائد على الأ�سا�س الزمني بالرجوع �إىل املبلغ الأ�صلي القائم ومبعدل الفائدة الفعلي املطبق وهو معدل الفائدة
الذي يخ�صم بال�ضبط املقبو�ضات النقدية امل�ستقبلية املقدرة من خالل العمر الإنتاجي املقدر للموجود املايل �إىل �صايف القيمة
الدفرتية لذلك املوجود عند االعرتاف املبدئي.

يف  31دي�سمرب 2014

�إيرادات الفائدة
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ب�آالف الرياالت القطرية

 - 5ممتلكات و�آالت ومعدات (تابع)

( )1مرافق الإنتاج
( )1حتولت امللكية القانونية ملحطات ر�أ�س �أبو فنطا�س "�أ" (ر�أف �أ) وحمطات توليد الطاقة (الوجبة وال�سيليه وجنوب
الدوحة) �إىل ال�شركة عند توقيع اتفاقية الإ�ستحواذ مع كهرماء .وفق ًا ل�شروط هذه االتفاقية ال ت�ستطيع ال�شركة بيع
�أي من هذه املحطات �أو الت�صرف فيها حتى ت�سدد قيمة البيع بالكامل.
ً
( )2الأر�ض التي تقع عليها حمطة (ر�أف ب) م�ؤجرة لل�شركة من قبل احلكومة بدون مقابل ملدة � 50سنة اعتبارا من 5
يوليو  1990وذلك مبوجب املر�سوم الأمريي رقم  24ل�سنة .2001
( )3مل ي�صدر حتى الآن مر�سوم �أمريي مينح ال�شركة امتياز ًا ال�ستخدام الأر�ض التي تقع عليها حمطة (ر�أف �أ) وحمطات
الأقمار ال�صناعية.
( )4الأر�ض التي تقع عليها حمطة دخان لتحلية املياه مت ت�أجريها لل�شركة من قبل م�ؤ�س�سة قطر للبرتول ملدة � 25سنة من
تاريخ اال�ستحواذ على املحطة.
( )2تكاليف الفح�ص "ج"
ً
التكاليـف املتكبـدة على مرافق الإنتاج وفقا لربنامج الفح�ص وال�صيانة "ج" تتم ر�سملتها حتت تكاليف الفح�ص "ج".
تر�سمل هذه التكاليف وحتت�سب كموجودات م�ستقلة بعمر �إنتاجي تقديري � 5-3سنوات .التكاليف املتكبدة على فح�ص "ج"
قيد التنفيذ يتم �إدراجها �ضمن �أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ .عند �إكمال �أعمال الفح�ص وال�صيانة تر�سمل هذه التكاليف
حتت تكاليف الفح�ص "ج".
( )3مت توزيع الإهالك ال�سنوي يف بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد كالآتي:
2013
2014
449.761
451.516
تكاليف املبيعات (�إي�ضاح رقم )26
1.774
1.549
م�صروفات عمومية و�إدارية (�إي�ضاح رقم )28
451.535
453.065
( )4يف بيان التدفقات النقدية املوحد كانت متح�صالت ا�ستبعاد املمتلكات والآالت واملعدات ت�شتمل على:
2014

2013

5
129
القيمة الدفرتية
15
316
ربح ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات
20
445
متح�صالت ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات
( )5ت�شتمل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ب�صفة �أ�سا�سية على م�شروع قيد التنفيذ يتعلق ب�إن�شاء مكاتب جديدة لل�شركة يف
لو�سيل ،الدوحة ،قطر.

 - 6املوجودات غري امللمو�سة وال�شهرة

نتيجة للمعاملة املذكورة يف الإي�ضاح  2/6قامت ال�شركة بتحديد وت�سجيل املوجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية املحددة
التالية:
موجودات غري ملمو�سة ()1
�شهرة ()2
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2014

89.552
30.813

120.365

( )1املوجودات غري امللمو�سة

يف  1يناير
�إطفاء (�إي�ضاح )28
يف  31دي�سمرب
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2014

95.522
()5.970
89.552

2013
95.522
30.813
126.335
2013
101.492
()5.970
95.522

 - 6املوجودات غري امللمو�سة وال�شهرة (تابع)

ب�آالف الرياالت القطرية

ميثل هذا املبلغ اتفاقية �شراء الطاقة واملاء التي مت الدخول فيها بني �شركة ر�أ�س لفان للطاقة وكهرماء لإمداد الطاقة ومياه
ال�شرب من قبل ال�شركة التابعة �إىل كهرماء ملدة  25عام.

(ُ )2
ال�شـهـــــرة

( �أ ) اال�ستحواذ خالل  - 2010اال�ستحواذ على �شركة ر�أ�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق)
يف � 20أكتوبر  2010ا�ستحوذت ال�شركة ( "امل�ستحوذ") على � %55إ�ضافية من �أ�سهم الت�صويت يف �شركة را�س لفان
للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) ( "امل�ستحوذ عليها" ) مما زاد من م�ساهمة ال�شركة �إىل  .%80تعمل �شركة ر�أ�س لفان
للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) يف تطوير ومتلك وت�شغيل و�صيانة حمطة كهرباء وحتلية مياه يف قطر .متت املحا�سبة
عن اال�ستحواذ با�ستخدام طريقة اال�ستحواذ املحا�سبية.
اختارت املجموعة �أن تقوم بتقييم امل�ساهمة غري امل�سيطرة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها بالقيمة العادلة.
فيما يلي القيم العادلة واملبالغ الدفرتية للموجودات واملطلوبات املحددة التابعة ل�شركة ر�أ�س لفان للطاقة املحدودة
(�ش.م.ق) كما هي يف تاريخ اال�ستحواذ:
القيم الدفرتية
القيم العادلة
املوجودات

املوجودات غري امللمو�سة – "اتفاقية �شراء الطاقة واملاء"
�آالت ومعدات
�إيجار متويلي مدين
ذمم مدينة وم�صروفات مدفوعة مقدماً
النقد وما يعادل النقد

141.791
565
2.260.288
103.711
97.792
2.604.147

565
2.260.288
103.711
97.792
2.462.356

قرو�ض وت�سهيالت حتمل فوائد
ذمم دائنة وم�ستحقات

1.294.221
97.014
1.391.235
1.212.912

1.294.221
97.014
1.391.235
1.071.121

املطلوبات

�إجمايل �صايف املوجودات املحددة
تفا�صيل القيمة املعدّلة
القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املحددة امل�ستحوذ عليها
يخ�صم :القيمة الدفرتية ل�صايف املوجودات املحددة
القيمة املعدّلة
احت�ساب ال�شهرة
القيمة العادلة للمقابل املايل املحول للح�ص�ص امل�سيطرة
القيمة العادلة حل�ص�ص الأقلية الغري م�سيطرة
القيمة العادلة للح�ص�ص اململوكة م�سبق ًا
�إجمايل املقابل
يخ�صم:
القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املحددة املعرتف بها
�سابق ًا من قبل امل�ستحوذ
ً
املوجودات غري امللمو�سة غري معرتف بها م�سبقا من قبل
امل�ستحوذ عليها
�إجمايل �صايف املوجودات القابلة للتحديد

141.791
1.212.912

�صايف التدفقات النقدية اخلارجة عند اال�ستحواذ:
�صايف النقد امل�ستحوذ عليه من �شركة تابعة
النقد املدفوع

97.792
()697.914

ال�شهرة الناجتة عن اال�ستحواذ

1.212.912
1.071.121
141.791
697.914
242.583
303.228

1.243.725

1.071.121

30.813

()600.122
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 - 6املوجودات غري امللمو�سة وال�شهرة (تابع)
القيمة العادلة للح�ص�ص اململوكة م�سبق ًا:

القيمة الدفرتية للم�ساهمات اململوكة �سابق ًا
�أرباح قيمة عادلة حمققة من اال�ستبعاد املفرت�ض

القيم العادلة
267.781
35.447

303.228

منذ تاريخ اال�ستحواذ �ساهمت �شركة ر�أ�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) يف �أرباح املجموعة مببلغ  544مليون
ريال قطري ( 362مليون ريال قطري لل�سنة املنتهية يف .)2013
(ب) اال�ستحواذ على �شركة ر�أ�س لفان للت�شغيل املحدودة (ذ.م.م)
يف � 20أكتوبر  2010ا�ستحوذت ال�شركة ( "امل�ستحوذ" ) على � %70إ�ضافية من �أ�سهم الت�صويت يف �شركة ر�أ�س لفان
للت�شغيل (ذ.م.م) ("امل�ستحوذ عليها") مما نتج عنه متلك  .%100تعمل �شركة ر�أ�س لفان للت�شغيل (ذ.م.م) يف
�إدارة وت�شغيل و�صيانة وتطوير حمطات �إنتاج الكهرباء وحتلية املياه يف قطر .لقد مت احت�ساب اال�ستحواذ با�ستخدام
طريقة اال�ستحواذ املحا�سبية.
فيما يلي القيم العادلة والقيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات املحددة ب�شركة ر�أ�س لفان للت�شغيل (ذ.م.م) يف
تاريخ اال�ستحواذ:
القيم الدفرتية
القيم العادلة
املوجودات

�آالت ومعدات
املخزون
ذمم مدينة وم�صروفات مدفوعة مقدماً
النقد وما يعادل النقد

2.800
31.709
34.630
117.657
186.796

2.800
31.709
34.630
117.657
186.796

مكاف�آت املوظفني
ذمم دائنة وم�ستحقات

6.541
34.972
41.513
145.283

6.541
34.972
41.513
145.283

املطلوبات

�إجمايل �صايف املوجودات املحددة
القيمة العادلة للمقابل املحول للح�ص�ص امل�سيطرة
القيمة العادلة للح�ص�ص اململوكة م�سبق ًا
�إجمايل املقابل

101.698
43.585

145.283

يطرح:

القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املحددة املعرتف بها
�سابق ًا من قبل امل�ستحوذ
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145.283

145.283

�إجمايل �صايف املوجودات املحددة
ال�شهرة الناجتة عن الإ�ستحواذ

-

�صايف التدفقات النقدية الناجتة عند الإ�ستحواذ:
�صايف النقد امل�ستحوذ عليه من �شركة تابعة
النقد املدفوع

117.657
()101.698
15.959

ب�آالف الرياالت القطرية

 - 7ا�ستثمارات يف �شركات �شقيقة

لدى ال�شركة اال�ستثمارات التالية يف ال�شركات ال�شقيقة:
امللكية
بلد الت�أ�سي�س
�شركة فينيك�س للطاقة
%15
ُعمان
(�س�.أ.ع.ك) ()i
�شركة فينيك�س لل�صيانة
%15
ُعمان
والعمليات (ذ.م.م) ()ii
�إيه �إي �إ�س الواحة املحدودة ( )iiiجزر كاميان %38.89

2013

2014

166.603

-

852
112.223

475
115.012
115.487

279.678

احلركة يف ا�ستثمار املجموعة يف ال�شركات ال�شقيقة كما يلي:
يف  1يناير
ا�ستثمارات مدفوعة
ح�صة من اخل�سارة يف الدخل ال�شامل الآخر
ح�صة من الربح و�صايف توزيعات الأرباح امل�ستلمة
يف  31دي�سمرب

2014

115.487
207.262
()54.006
10.935
279.678

2013
114.596
()3.890
4.781
115.487

( )1تعمل ال�شركة يف ت�صميم وبناء وامتالك وت�شغيل واحلفاظ على الكفاءة العالية ملحطة توليد طاقة بالغاز الناري بقدرة 2000
ميجاواط كحد �أدنى ،والواقعة يف �صور يف �سلطنة ُعمان.
ً
( )2تعمل ال�شركة على توفري خدمات ال�صيانة والت�شغيل مل�شروع ال�شركة وفقا لعقد ال�صيانة والت�شغيل.
( )3بتاريخ  8فرباير  2012دخلت ال�شركة يف اتفاقية مع �شركة � IDBإنفرا�سرتاك�شر فاند املحدودة� ،شركة مت ت�أ�سي�سها يف مملكة
البحرين ،وذلك ل�شراء  %38.89من �أ�سهم �شركة  AESالواحة املحدودة� ،شركة مت ت�أ�سي�سها يف جزر كاميان .متلك �شركة
 AESالواحة املحدودة  %60من �شركة  AESالأردنية القاب�ضة� ،شركة مت ت�أ�سي�سها يف جزر كاميان ،وهي �شركة م�شروع
م�شرتك مع ميت�سوي و�شركاه اليابانية والتي بدورها متلك وتدير 370ميجاوات بنظام دورة الغاز املركبة والتي �أطلقت
حمطة كهرباء يف املناخر بالأردن.
فيما يلي ملخ�ص للمعلومات املالية املتعلقة بال�شركات ال�شقيقة للمجموعة:
2013
2014
6.474.521
7.012.299
�إجمايل املوجودات
()6.456.416
()5.751.383
�إجمايل املطلوبات
18.105
1.260.916
�صايف املوجودات
60.151
223.678
ح�صة ال�شركة من �صايف موجودات ال�شركات ال�شقيقة
101.814
47.990
�إجمايل الإيرادات
95.385
133.850
�إجمايل ربح ال�سنة
18.993
28.015
ح�صة ال�شركة من ربح ال�شركات ال�شقيقة
()3.890
()54.006
ح�صة ال�شركة من الدخل ال�شامل الآخر

 - 8اال�ستثمارات يف �شركات امل�شروع امل�شرتك

لدى املجموعة اال�ستثمارات التالية يف امل�شاريع امل�شرتكة:
بلد الت�أ�سي�س ن�سبة امللكية
%55
قطر
�شركة قطر للطاقة (�ش.م.ق)
%40
قطر
�شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة ()1
%45
�شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة املحدودة ( )1قطر
%60
قطر
�شركة نربا�س للطاقة (�ش.م.ق)

2014

367.287
2.199.752

2.567.039

2013
358.332
126.513
219.000
703.845
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 - 8اال�ستثمارات يف �شركات امل�شروع امل�شرتك (تابع)

فيما عدا نربا�س للطاقة �ش.م.ق تقوم �شركات امل�شاريع امل�شرتكة الأخرى مبزاولة �إنتاج الطاقة واملياه .مت ت�أ�سي�س نربا�س للطاقة
�ش.م.ق لال�ستثمار يف م�شاريع الكهرباء واملياه خارج دولة قطر ويتوقع �أن تدخل حيز الت�شغيل خالل الربع الأخري من عام .2014
( )1مت تخفي�ض القيم الدفرتية لال�ستثمار �إىل ال�صفر ب�سبب االعرتاف ب�إجمايل خ�سائر �شاملة من امل�شاريع امل�شرتكة.
احلركة يف ا�ستثمار املجموعة يف امل�شاريع امل�شرتكة كما يلي:
2013
2014
247.196
703.845
يف  1يناير
219.000
1.971.000
ا�ستثمارات مدفوعة
167.137
()81.735
ح�صة من (اخل�سارة) يف الدخل ال�شامل الآخر
70.512
()26.071
ح�صة من (اخل�سارة) /الربح و�صايف توزيعات الأرباح امل�ستلمة
703.845
2.567.039
يف  31دي�سمرب
فيما يلي ملخ�ص للمعلومات املالية للمبالغ املعرو�ضة يف البيانات املالية ل�شركات امل�شروع امل�شرتك التي �أعدت وفق ًا للمعايري
الدولية للتقارير املالية.
2013
2014
2.832.547
8.197.267
املوجودات املتداولة
22.073.206
29.966.295
املوجودات غري املتداولة
()4.276.503
()9.900.711
املطلوبات املتداولة
()20.038.708
()26.936.834
املطلوبات غري املتداولة
590.542
1.326.017
348.002
1.128.297
ح�صة ال�شركة من �صايف موجودات �شركات امل�شروع امل�شرتك
املبيعات
تكاليف املبيعات
�إيرادات �أخرى
امل�صروفات العمومية والإدارية
تكاليف متويل
ربح ال�سنة

ح�صة ال�شركة من �أرباح �شركات امل�شروع امل�شرتك
ح�صة ال�شركة من الدخل ال�شامل الآخر

2014

3.921.173
()1.929.691
72.289
()63.458
()1.145.729
854.584
392.593
81.735

 - 9موجودات مالية متاحة للبيع
يف  1يناير
ا�ستبعادات ()1
�صايف التغري يف القيمة العادلة حمول للدخل ال�شامل الآخر
كما يف  31دي�سمرب

2014

454.146
31.222

485.368

2013
3.759.109
()1.721.735
55.189
()71.548
()1.184.201
836.814
378.844
167.137
2013
424.358
()21.353
51.141
454.146

( )1يف بيان التدفقات النقدية املتح�صالت من ا�ستبعاد املوجودات املالية املتاحة للبيع ت�شتمل على:
ا�ستبعادات
الربح من ا�ستبعاد موجودات مالية متاحة للبيع
املتح�صالت من بيع املوجودات املالية املتاحة للبيع
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-

2014

2013
21.353
43.675
65.028
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 - 9موجودات مالية متاحة للبيع (تابع)

خالل ال�سنة كان هناك �إيراد توزيعات �أرباح مببلغ � 24.756ألف ريال قطري (� 21.495ألف ريال قطري يف �سنة  )2013من
املوجودات املالية املتاحة للبيع وقد مت �إدراجه �ضمن "الإيرادات الأخرى" يف الربح �أو اخل�سارة (�إي�ضاح .)27
جميع املوجودات املالية املتاحة للبيع ت�شتمل على �أوراق مالية مدرجة يف بور�صة قطر.
القيمة العادلة لأ�سهم حقوق امللكية املدرجة يتم حتديدها بالرجوع �إىل عرو�ض الأ�سعار املن�شورة يف �سوق ن�شطة

� -10إيجارات متويلية مدينة

متثل الإيجارات التمويلية املدينة ح�صة ال�شركة من الإيجارات املدينة من �شركة ر�أ�س لفان للطاقة املحـدودة (�ش.م.ق) .لقد
طبقت ال�شركة التابعة تف�سري جمل�س تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية رقم (" )4حتديد ما �إذا كان الرتتيب ي�شتمل على
�إيجارات" والذي �أ�صبح �ساري املفعول اعتبار ًا من  1يناير  2006وذلك يف املحا�سبة عن مرافق الإنتاج التي قامت بت�شييدها
بنف�سها .معدل اخل�صم الذي قامت ال�شركة التابعة با�ستخدامه يرتاوح ما بني � %7.5إىل  .%9.99كما يف تاريخ البيانات املالية،
مل تكن الإيجارات التمويلية املدينة مت�أخرة �أو منخف�ضة.
2013
2014
3.263.567
2.954.356
�إيجارات متويلية � -إجمايل الذمم املدينة
()1.350.633
()1.179.306
�إيرادات متويلية غري مكت�سبة
1.912.934
1.775.050
القيمة احلالية للحد الأدنى للإيجارات املدينة
م�صنفة يف بيان املركز املايل املوحد كالتايل:
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول

137.969

1.637.081

137.884
1.775.050

 - 11موجودات غري متداولة �أخرى

2013
2014
16.711
دين ثانوي م�ستحق من م�شروع م�شرتك
25.441
23.731
موجودات غري متداولة �أخرى ()1
42.152
23.731
( )1متثل املوجودات غري املتداولة الأخرى املبالغ املدفوعة يف �أكتوبر  2010ل�شركة ر�أ�س لفان للخدمات للح�صول على احلقوق
واملنافع وااللتزامات وفق ًا التفاقية اخلدمات الفنية بني �شركة ر�أ�س لفان للخدمات و�شركة �أيه �أي �إ�س ر�أ�س لفان للت�شغيل
(ذ.م.م) .كان املبلغ املبدئي  23.815مليون ريـال قطري وا�ستلمت ال�شركة خالل �سنة  2011مبلغ  5.887مليون ريـال قطري.
يتم �إطفاء املبلغ املتبقي وهو  17.928مليون ريـال قطري على مدى فرتة � 19سنة.
كما وقعت ال�شركة اتفاقية خدمات تعاقدية يف يوم � 21أكتوبر  2006مع �شركة جرنال �إلكرتيك العاملية و�شركة جي �إي لقطع
الغيار ل�صيانة معدات يف حمطات الطاقة واملاء يف راف ب .2/يف � 24أبريل  ،2013مت توقيع تعديل على االتفاقية املذكورة �أعاله
بني الأطراف ومبوجبه ح�صلت ال�شركة على تخفي�ضها يف الر�سوم املتغرية يف مقابل دفعة مقدمة قيمتها  3مليون دوالر �أمريكي
( 10.9مليون ريـال قطري) .يتم �إطفاء هذا املبلغ على فرتة املنفعة �أي حتى انتهاء فرتة اتفاقية اخلدمات التعاقدية.
كانت احلركة على احل�ساب كما يلي:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
املبلغ امل�ستلمة
الإطفاء خالل ال�سنة

2014

25.441
()1.710
23.731

2013
15.810
10.935
()1.304
25.441
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� -12أ�صل حمتفظ به للبيع

تنوي ال�شركة ا�ستبعاد حمطة الوجبة خالل �سنة  2015والتي اقتنتها ال�شركة يف  1يناير  2003من امل�ؤ�س�سة العامة القطرية
للكهرباء واملاء (كهرماء) .قامت ال�شركة ب�إيقاف العمليات الت�شغيلية لإنتاج الطاقة من حمطة الوجبة خالل عام  ،2010وفق ًا
للتعليمات ال��واردة من حكومة دولة قطر .بلغت القيمة الدفرتية ملحطة الوجبة يف ذلك الوقت  29.8مليون ريال قطري وقد
اعتربت على �أنها قد انخف�ضت قيمتها من قبل جمل�س الإدارة خالل ال�سنة (�إي�ضاح .)28

 - 13الـمـخــــزون

2014

قطع غيار
خم�ص�ص الب�ضاعة بطيئة احلركة ()1

435.931
()246.961

مواد كيماوية
مواد ا�ستهالكية

2.847
3.171

188.970
194.988

2013
496.359
()227.963
268.396
4.011
3.249
275.656

( )1احلركة يف خم�ص�ص الب�ضاعة بطيئة احلركة:
يف  1يناير
م�ضاف �إىل املخ�ص�ص خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

2014

227.963
18.998

246.961

 - 14ذمم جتارية و�أخرى مدينة
ذمم جتارية مدينة ()1
ناق�صا :خم�ص�ص خ�سارة انخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدينة ()2
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
املجموع

2014

642.744
()153.927
488.817
63.129
551.946

2013
207.096
20.867
227.963
2013
614.549
()153.746
460.803
124.631
585.434

(� )1أعمار �أر�صدة الذمم التجارية املدينة كما يف  31دي�سمرب  2014كانت كما يلي:
�أعمار الذمم التجارية املدينة غري املت�أخرة وغري املنخف�ضة القيمة
�أقل من  60يوم ًا

2014

488.817

2013
459.959

�أعمار الذمم التجارية املدينة املت�أخرة ولكنها غري منخف�ضة القيمة
 120-61يوم ًا
 180-121يوم ًا
 365-181يوم ًا
الإجمايل

-

2014

844
844

2013

�أعمار الذمم التجارية املدينة املت�أخرة واملنخف�ضة القيمة
�أكرث من  365يوم ًا
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2014

153.927

2013
153.746

ب�آالف الرياالت القطرية

 - 14ذمم جتارية و�أخرى مدينة (تابع)
( )2احلركة يف خم�ص�ص الذمم التجارية والأخرى املدينة كما يلي:
2014

153.746
181
153.927

يف  1يناير
خم�ص�ص مكون (�إي�ضاح )28
يف  31دي�سمرب

2013
153.746
153.746

 - 15النقد وما يعادل النقد
2014

1.401.779
164.317
56.219

ودائع بنكية بالعملة املحلية
ودائع بنكية بالعمالت الأجنبية
نقد يف ال�صندوق

1.622.315

املجموع

2013
1.348.468
377.077
25
1.725.570

معدّل الفائدة الفعلي على الودائع �أعاله يرتاوح ما بني � %0.12إىل � %1.75سنوي ًا (� %0.12إىل  %1.75يف �سنة .)2013

 - 16ر�أ�س الـمـــال
امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل:
� 110.000.000سهم (� 100.000.000سهم يف  31دي�سمرب )2013
قيمة  10رياالت قطرية لل�سهم

2014
1.100.000

 31دي�سمرب 2014

يف بداية الفرتة
�إ�صدار �أ�سهم جمانية ()1
يف نهاية الفرتة

عدد الأ�سهم
(بالألف)
100.000
10.000
110.000

�ألف ريال قطري
1.000.000
100.000
1.100.000

2013
1.000.000
 31دي�سمرب 2013
عدد الأ�سهم
(بالألف) �ألف ريال قطري
1.000.000 100.000
1.000.000 100.000

( )1بتاريخ  27فرباير  2014قامت ال�شركة ب�إ�صدار �أ�سهم جمانية (�أ�سهم عادية) بواقع � 1سهم لكل � 10أ�سهم يحملها حاملو
الأ�سهم العادية بعد احل�صول على موافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية الذي عقد بتاريخ  25فرباير
 2014وذلك عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2013

 -17االحتياطي القانوين

وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية القطري رقم ( )5ل�سنة  2002والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يجب حتويل ما ال يقل عن  %10من
�صايف الأرباح كل �سنة �إىل ح�ساب االحتياطي القانوين حتى يعادل ر�صيد االحتياطي  %50من ر�أ�س املال املدفوع .قررت ال�شركة
�إيقاف التحويالت ال�سنوية �إىل ح�ساب االحتياطي القانوين حيث �أ�صبح ر�صيد االحتياطي يعادل  %50من ر�أ�س املال املدفوع.
هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع �إال يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف القانون �أعاله والنظام الأ�سا�سي لل�شركة.

 -18االحتياطي الـعـــــام

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركـة يجوز للجمعية العامة �أن تخ�ص�ص جزء ًا من �صايف الأرباح لالحتياطي العام .ال يوجد قيود على
توزيع هذا االحتياطي ،وح�سب قرار اجلمعية العامة يبقى هذا الر�صيد لأعمال التطوير امل�ستقبلية لل�شركة.
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2013
2014
1.396.239
1.349.689
القر�ض ()1
771.916
730.336
القر�ض ()2
385.122
364.377
القر�ض ()3
831.667
635.108
القر�ض ()4
56.498
125.753
القر�ض ()5
272.039
838.260
القر�ض ()6
1.093.500
القر�ض ()7
3.713.481
5.137.023
()39.366
()37.429
يخ�صم :تكاليف ترتيب التمويل
3.674.115
5.099.594
( )1دخلت ال�شركة يف اتفاقية ائتمانية مع بنك طوكيو ميت�سوبي�شي يو اف جيه املحدودة الذي يقوم بدور وكيل ت�سهيالت و�ضامن
خارجي لت�سهيالت ائتمانية مببلغ  485.5مليون دوالر �أمريكي ( 1,769مليون ريـال قطري) وذلك لتمويل بناء حمطة
(ر�أف ب .)2/كما يف  31دي�سمرب  2014بلغ �إجمايل املبلغ املطلوب  370مليون دوالر �أمريكي �أو  1.350مليون ريال قطري
( 383مليون دوالر �أمريكي �أو  1.396مليون ريال قطري كما يف  31دي�سمرب  .)2013حتت�سب الفوائد ب�سعر ليبور %0.55 +
�إىل � %1.65سنوي ًا كما هو حمدد يف االتفاقية االئتمانية .ي�ستحق �سداد القر�ض ب�أق�ساط ن�صف �سنوية ابتداء من التاريخ
الفعلي للقر�ض �أي �ستة �أ�شهر من التاريخ الفعلي للقر�ض �أو ع�شرة �أ�شهر بعد تاريخ االنتهاء املخطط له.
( )2دخلت ال�شركة يف اتفاقية ت�سهيالت مع جمموعة من البنوك لتمويل مرافق حمطة (ر�أف �أ .)1/هذا القر�ض البالغ قيمته
 288.2مليون دوالر �أمريكي يحمل فوائد ب�سعر ليبور  +هام�ش بني � %0.60إىل  .%1.05كما يف  31دي�سمرب  2014بلغ
�إجمايل املبلغ املطلوب  200مليون دوالر �أمريكي �أو  730مليون ريال قطري ( 212مليون دوالر �أمريكي �أو  772مليون ريـال
قطري يف  )2013وي�ستحق �سداد القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية بد�أت يف  30يونيو  2010وبن�سبة �سداد حمددة م�سبق ًا
حتت�سب مقابل املبلغ الأ�صلي القائم املتبقي يف نهاية الفرتة الذي يتوفر فيها.
( )3دخلت ال�شركة يف اتفاقية متويل �إ�سالمي يف �صيغة ا�ست�صناع مببلغ  144.1مليون دوالر �أمريكي لإن�شاء ثالث وحدات حتلية
مياه من عدة مراحل وت�شكل الوحدات جزء من حمطة حتلية كاملة يف (ر�أف �أ .)1/كما يف  31دي�سمرب  2014بلغ �إجمايل
املبلغ املطلوب  100مليون دوالر �أمريكي �أو  364مليون ريال قطري ( 106مليون دوالر �أمريكي �أو  385مليون ريـال قطري
يف .)2013
( )4ميثل هذا املبلغ ت�سهيالت قر�ض لل�شركة التابعة وهي �شركة ر�أ�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) حيث ميثل اتفاقية
ائتمانية مع جمموعة من البنوك بتاريخ  20نوفمرب  2001لقر�ض طويل الأجل بقيمة  545مليون دوالر �أمريكي وقر�ض
�إحتياطى بقيمة  27.25مليون دوالر �أمريكي .يحمل القر�ض فوائد بالأ�سعار التجارية وي�ستحق ال�سداد وفق ًا جلدول حمدد
لل�سداد ابتداء من نوفمرب  2004مع �آخر ق�سط ي�ستحق يف مايو  .2019هذا القر�ض لأجل م�ضمون برهن على مرافق امل�صنع
التي قامت �شركة ر�أ�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) ببنائها على �أر�ض م�ست�أجرة من قطر للبرتول.
( )5دخلت ال�شركة يف اتفاقية ت�سهيالت مع بنك قطر الوطني لتمويل بناء حمطة (ر�أف �أ .)2/هذا القر�ض لأجل البالغ قيمته
 180مليون دوالر �أمريكي يحمل فوائد ب�سعر ليبور +هام�ش بن�سبة  .%1.75كما يف  31دي�سمرب  2014بلغ �إجمايل املبلغ
امل�سحوب  34.5مليون دوالر �أمريكي �أو  126مليون ريال قطري ( 15.5مليون دوالر �أمريكي �أو  56مليون ريـال قطري يف
 )2013ي�ستحق �سداد القر�ض ب�أق�ساط ربع �سنوية تبد�أ بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ االنتهاء من بناء املحطة يونيو .2016
( )6دخلت ال�شركة يف اتفاقية متويل �إ�سالمي ب�شكل ا�ست�صناع مببلغ  270مليون دوالر �أمريكي لبناء حمطة (ر�أف �أ .)2/كما يف
 31دي�سمرب  2014بلغ �إجمايل املبلغ امل�سحوب  230مليون دوالر �أمريكي �أو  838مليون ريـال قطري ( 75مليون دوالر �أمريكي
�أو  272مليون ريال قطري يف �سنة .)2013
( )7دخلت ال�شركة يف اتفاقية ت�سهيل �شركة متجدد مع احتاد من بنوك ميزهو بنك ليمتد والذي يعمل كوكيل للت�سهيل وذلك
بهدف �أ�سا�سي يتمثل يف متويل ر�أ�س مال �شركة نربا�س للطاقة .حتت�سب الفائدة على ت�سهيل القر�ض لأجل مببلغ  300مليون
دوالر مبعدل الليبور م�ضافا �إليه هام�ش بن�سبة  .%0.25قامت ال�شركة ب�سحب املبلغ ب�أكمله كما يف  31دي�سمرب  2014مببلغ
 300مليون دوالر ( 1.093.50مليون ريال قطري) .ي�سدد القر�ض يف �أو قبل تاريخ الإنهاء وهو �سنة واحدة بدءا من 15
دي�سمرب .2014
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 - 19القرو�ض البنكية (تابع)
م�صنفة يف بيان املركز املايل املوحد كما يلي:
ح�صة متداولة
ح�صة غري متداولة

2014

1.425.358
3.674.236

5.099.594

2013
313.192
3.360.923
3.674.115

 -20الإيرادات امل�ؤجلة
يف  1يناير
�إيرادات مت االعرتاف بها خالل ال�سنة (�إي�ضاح )27
يف  31دي�سمرب

2014

20.375
()6.792
13.583

2013
27.167
()6.792
20.375

تظهر يف بيان املركز املايل املوحد على النحو التايل:
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول

6.792
6.792
13.583
6.791
20.375
13.583
متثل الإيـرادات املـ�ؤجلـة القيمـة العادلة لقطع الغيار امل�ستلمة مـن �شـركـة (�أل�ستوم للطاقة) املتعلقة باتفاقية الت�سوية اخلا�صة
بعقد حمطة (ر�أف ب) بني كهرماء و�شركة (�أل�ستوم للطاقة) .يتم �إطفاء هذه الإيرادات امل�ؤجلة تدريجي ًا وتظهر يف بيان الربح
�أو اخل�سارة املوحد ب�أق�ساط ثابتة على مدى الفرتة الإنتاجية التقديرية املتبقية من حمطة (ر�أف ب) وهي � 13.5سنة  .كان املبلغ
املبدئي  91مليون ريـال قطري.

 -21مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يف  1يناير
خم�ص�ص مكون ()1
خم�ص�ص م�ستخدم
يف  31دي�سمرب

2014

39.320
5.776
()846

44.250

2013
35.445
6.349
()2.474
39.320

( )1مت �إدراج املخ�ص�ص �ضمن تكاليف املوظفني يف بيان الدخل املوحد.

 -22قرو�ض من طرف ذي عالقة
قر�ض من كهرماء ()1
يظهر يف بيان املركز املايل املوحد كالآتي:
اجلزء املتداول

-

2014

2013
100.000
100.000

( )1ميثل هذا املطلوب املبلغ امل�ستحق لكهرماء يف مقابل �شراء حمطات راف �سات .مت �سداد هذا االلتزام بالكامل خالل ال�سنة.
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 -23ذمم جتارية و�أخرى دائنة
ذمم جتارية دائنة
ذمم دائنة �أخرى وم�صروفات م�ستحقة
خم�ص�ص للم�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية
ذمم دائنة للم�ساهمني
م�ساهمة يف �صندوق التقاعد للموظفني القطريني

2014

168.213
368.155
26.188
28.418
5.164

596.138

2013
118.717
486.594
47.639
25.648
4.082
682.680

 -24عقود مبادلة �أ�سعار الفائدة للتحوط
يف  1يناير
التغري يف القيمة العادلة حمول �إىل الدخل ال�شامل الآخر
يف  31دي�سمرب

2014

168.907
1.859

170.766

2013
48.347
120.560
168.907

( )1كما يف  31دي�سمرب  2014كان لدى ال�شركة ع�شر عقود مبادلة �أ�سعار الفائدة جلعل معدالت الفائدة املتغرية معدالت ثابتة،
خم�ص�صة كتحوط للفرتة حتى � 23سبتمرب  2023ب�إجمايل مبلغ تقدير بحد �أق�صى  2.120مليون ريال قطري .متت �إعادة
التفاو�ض على بنود عقود مبادلة �أ�سعار الفائدة لتتفق مع فرتات االرتباطات.
( )2لدى �شركة را�س لفان للطاقة �ش.م.ق وهي �شركة تابعة عقد مبادلة �أ�سعار فائدة خم�ص�ص للتحوط من التعر�ض للتحركات
بالزيادة يف معدالت الفائدة على م�سحوبات القرو�ض .ت�شتمل العقود على خم�س �صفقات تبادل منف�صلة وقد متت
م�ضاهاتها مع جزء كبري من التزامات الدين القائمة مبعدالت الفائدة املتغرية وهي تغطي الفرتة من  17دي�سمرب 2001
حتى  30نوفمرب  2013مع �أق�صى �إجمايل تقديري مببلغ  1.072مليون ريال قطري .نتيجة لذلك ويف  31دي�سمرب 2014
كانت قيمة حتوط التدفق النقدي ال �شيء (ال �شيء يف �سنة .)2013

 -25الـمـبـيـعـــــــــات
املبيعات التي متثل الإيرادات من �إمدادات:
 الكهرباء املاء (املحلى)�إيرادات من �إيجارات املحطة:
� -شركة ر�أ�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق)

2014

2013

1.594.400
1.211.209

1.553.741
1.164.793

183.097

185.029
2.903.563

2.988.706

� -27إيرادات متنوعة

2013
2014
43.675
ربح من ا�ستبعاد موجودات مالية متاحة للبيع (�إي�ضاح )9
15
316
ربح ( /خ�سارة) من ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات (�إي�ضاح )5
21.495
24.756
�إيراد توزيعات �أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع (�إي�ضاح )9
6.792
6.792
�إيرادات م�ؤجلة (�إي�ضاح )20
10.606
130.113
�إيرادات �أخرى ()1
82.583
161.977
( )1يت�ضمن هذا املبلغ الأموال امل�ستلمة من مطالبة ت�أمينية مقدمة من قبل ال�شركة مببلغ  41.9مليون ريال قطري فيما يتعلق
بحـادثـة احلريق الذي �شـب يف حمطـة ال�سيلية وال�سـداد املقدم من كهرماء لل�شركة عن الأ�ضرار امل�سيلة املتعلقة مب�شروع
راف ب ( )2مببلغ  55مليون ريال قطري كتعوي�ض ت�أخري.

 -28امل�صروفات العمومية والإدارية

2014

94,053
تكاليف املوظفني
18.998
خم�ص�ص للب�ضاعة بطيئة احلركة (�إي�ضاح )12
1.549
�إهالك املمتلكات والآالت واملعدات (�إي�ضاح )5
5.970
�إطفاء املوجودات غري امللمو�سة (�إي�ضاح )6
1.710
�إطفاء املوجودات غري املتداولة (�إي�ضاح )11
11,144
م�صروفات الإعالنات والعالقات العامة
نفقات حتكيم
2.792
الإيجار
15.527
الت�أمني
3.920
تربعات
5.584
م�صروفات التوظيف والتدريب
12,120
�أتعاب مهنية
1.943
هاتف وبريد
1.646
�إ�صالحات و�صيانة
1.071
م�صروفات مكتبية
728
ا�شرتاكات وتراخي�ص
11,750
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
خم�ص�ص خ�سارة انخفا�ض يف قيمة موجود حمتفظ به للبيع (�إي�ضاح 29.846 )12
خم�ص�ص خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة ذمم جتارية مدينة (�إي�ضاح 1.458 )14
12.299
�أخرى

234.108

 -26تكاليف املبيعات
تكلفة الغاز امل�ستهلك
�إ�ستهالك العقارات واملحطات واملعدات (�إي�ضاح رقم )5
قطع غيار وكيماويات ومواد م�ستهلكة
تكاليف املوظفني
�أخرى
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2014

834.489
451.516
83.928
194.545
114.102

1.678.580

2013
766.981
449.761
82.865
189.627
108.437
1.597.671

 -29تكاليف التمويل � ،صايف
م�صروفات الفائدة:
قرو�ض بنكية
قرو�ض �أخرى
�إيراد الفائدة
احل�صة يف �إيراد الفائدة من �شركات م�شاريع م�شرتكة
ر�سوم بنكية

2014

2013

98.425
6.775
105.200
()16.162
()196
88.842
3.251

158.103
16.926
175.029
()20.433
()6.635
147.961
3.166
151.127

92.093
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2013
91,273
20.867
1.774
5.970
1.304
9.607
17.838
2.791
16.959
2.316
5.255
4.993
1.925
2.612
1.084
665
27.700
8.743
223.676
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 -30العائد على ال�سهم

يحت�سب الربح الأ�سا�سي العائد على ال�سهم بتق�سيم �صايف الربح املن�سوب ملالكي ال�شركة لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
القائمة خالل ال�سنة كالتايل:
2013
2014
1.384.043
1.530.003
ربح ال�سنة املن�سوب �إىل مالكي ال�شركة
110.000
110.000
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة ()1
12.58
13.91
العائد الأ�سا�سي واملخفف لل�سهم (معرب عنه بالريال القطري)
( )1املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم لأغرا�ض احت�ساب العائدات لل�سهم مت احت�سابه على النحو التايل:
الأ�سهم العادية امل�صدرة يف  1يناير
�أثر �إ�صدار الأ�سهم املجانية (�إي�ضاح )15
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم يف  31دي�سمرب

2014

100.000
10.000

110.000

2013
100.000
10.000
110.000

حيث �أن عدد الأ�سهم العادية القائمة قد زاد خالل ال�سنة نتيجة لإ�صدار الأ�سهم املجانية فقد متت ت�سوية احت�ساب العائد
الأ�سا�سي لل�سهم ب�أثر رجعي.
العائدات املخف�ضة لل�سهم

يتم التو�صل �إىل العائدات املخف�ضة لل�سهم بتق�سيم �صايف الربح املن�سوب �إىل مالكي ال�شركة باملتو�سط املرجح لعدد �أ�سهم العادية
القائمة خالل ال�سنة بعد تعديل �أثر �إ�صدار �أ�سهم جمانية بجميع الأ�سهم العادية التي يحتمل �أن تكون خمف�ضة مثل خيارات
الأ�سهم وال�سندات القابلة للتحويل.
حيث �أنه لي�س لدى ال�شركة �أ�سهم خمف�ضة حمتملة خالل ال�سنة عليه ف�إن الربح املخف�ض لل�سهم يعادل الربح الأ�سا�سي لل�سهم.

 -31توزيعات الأرباح
اقرتح جمل�س الإدارة توزيع �أرباح نهائية مببلغ  7.5ريال قطري لل�سهم عن �سنة  7.5( 2014ريال قطري لل�سهم يف �سنة 2013
ون�سبة � %10أ�سهم جمانية مببلغ  100مليون ريال قطري).
اعتمدت توزيعات الأرباح ل�سنة  2013مببلغ  750مليون ريال قطري يف اجتماع اجلمعية العمومية الذي عقد بتاريخ  25فرباير
 2014وقد مت دفعها يف وقت الحق يف �سنة .2014
�سيتم تقدمي توزيعات الأرب��اح النهائية والأ�سهم املجانية ل�سنة  2014العتمادها ب�صفة ر�سمية يف اجتماع اجلمعية العمومية
ال�سنوية.

 -32امل�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية

وفق ًا للقانون رقم ( )13ل�سنة  ،2008احت�سبت املجموعة خالل ال�سنة جزء ًا من الأرباح املحتجزة مببلغ  2.8مليون ريال قطري
كم�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية القطري.
خالل ال�سنة مت حتويل مبلغ وقدره  24.2مليون ريـال قطري متعلق ب�سنة � 2013إىل �إدارة الإيرادات العامة وال�ضرائب.

 -33املعلومات القطاعية

تعمل املجموعة �أ�سا�س ًا يف ت�شغيل حمطات متكاملة لتوليد الكهرباء وحتلية املياه يف دولة قطر .تعتمد عملية التحلية كلي ًا على توليد
الكهرباء ،وتتداخل عمليات الكهرباء واملاء وتتعر�ض ملخاطر وعائدات مت�شابهة .كما تقوم ال�شركة �أي�ضا ببيع منتجاتها لعميلني،
كهرماء وقطر للبرتول يف دولة قطر .بالتايل يعترب �أن املجموعة متلك قطاع ًا جتاري ًا وجغرافي ًا واحد ًا.
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 -34االلتزامات واملطلوبات املحتملة

االلتزامات:
التزامات ر�أ�سمالية ()1
التزامات �إيجارات ت�شغيلية ()2
مطلوبات حمتملة
�ضمانات بنكية و�ضمانات ال�شركة واعتمادات م�ستندية

2014
272.586

2013
845.098
554.217

275.811

631.596

-

( )1ت�شمل االلتزامات الر�أ�سمالية التزامات ال�شركة مل�شروع بناء ر�أف (�أ.)2/
( )2تتعلق التزامات الإيجارات الت�شغيلية باحل�صة يف �شركة ر�أ�س لفان للطاقة املحدودة بالن�سبة خلطاب الإعتماد ()DSRA
البالغ ال �شيء ( 190مليون دوالر �أمريكي يف �سنة  )2013ل�صالح �ستاندرد �شارترد (وكيل الت�سهيالت) كما هو مذكور يف عقد
الت�سهيل االئتماين بتاريخ  20نوفمرب 2001يف �إطار الن�شاط االعتيادي للأعمال .ترى الإدارة ب�أنه لن تن�ش�أ التزامات جوهرية.
فيما يلي التزامات الإيجارات امل�ستقبلية:
2013
2014
482
م�ستحقة خالل �سنة واحدة
2.050
م�ستحقة خالل � 5 – 2سنوات
6.414
م�ستحقة خالل �أكرث من � 5سنوات
8.946
املجموع

 -35اف�صاحات الأطراف ذات العالقة
متثل الأط��راف ذات العالقة ال�شركات ال�شقيقة وامل�ساهمني الرئي�سني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملوظفني الرئي�سني بالإدارة
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تقوم هذه الأطراف ب�إدارتها �أو الت�أثري فيها ب�صورة هامة .يتم اعتماد �أ�سعار و�شروط هذه املعامالت
من قبل �إدارة املجموعة.
املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد كانت على النحو التايل:
الطرف ذي العالقة
2014
املبيعات:
كهرماء
�إيرادات من مبيعات الكهرباء
1.594.400
كهرماء
�إيرادات من مبيعات املاء املحلى
1.197.383
قطر للبرتول
13.826
كهرماء
�إيرادات من �إيجارات حمطة
183.097
تكلفة املبيعات:
تكلفة الغاز امل�ستهلك  /ا�ستالم �أو �شراء الغاز قطر للبرتول
834.489
�إيرادات �أخرى:
بنك قطر الوطني
فوائد بنكية من الودائع
7.368

2013
1.553.741
1.152.218
12.575
185.029
766.981
11.065

الأر�صدة يف نهاية ال�سنة الناجتة من التعامل مع الأطراف ذات العالقة:

الأر�صدة لدى الأطراف ذات العالقة املدرجة يف بيان املركز املايل املوحد كما يلي:
2013

2014

كهرماء
قطر للبرتول

ذمم جتارية مدينة
�ألف ريـال قطري

ذمم جتارية دائنة
وم�صروفات م�ستحقة
�ألف ريـال قطري

437.102
2.668

3.393
123.241

439.770

126.634

ذمم جتارية مدينة
�ألف ريـال قطري

ذمم جتارية دائنة
وم�صروفات م�ستحقة
�ألف ريـال قطري

585.597
2.837
588.434

5.047
117.972
123.019
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 -35اف�صاحات الأطراف ذات العالقة (تابع)

مكاف�أة كبار امل�س�ؤولني بالإدارة
بلغت مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�س�ؤولني الرئي�سيني خالل كالتايل:
مكاف�آت �إدارية
مكاف�أة عن اجتماعات جمل�س الإدارة

2014
5.411
11.750

2013
4.866
27.700

� -36إدارة املخاطر املالية (تابع)

تبقى امل�س�ؤولية الكلية عن �إدارة خماطر ال�سيولة لدى جمل�س الإدارة والذي قام ب�إن�شاء �إطار �إدارة �سيولة منا�سب ليلبي احتياجات
املجموعة لإدارة خماطر ال�سيولة على املدى الق�صري واملتو�سط والطويل .تقوم املجموعة ب�إدارة خماطر ال�سيولة باالحتفاظ
باحتياطيات منا�سبة وت�سهيالت بنكية واحل�صول على ت�سهيالت اقرتا�ض وذلك بالر�صد امل�ستمر والتوقع للتدفقات النقدية
الفعلية وم�ضاهاة مالمح الفجوة بني املوجودات واملطلوبات املالية.
فيما يلي اال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية:

� -36إدارة املخاطر املالية
�إطار �إدارة املخاطر

تقع على جمل�س �إدارة ال�شركة امل�س�ؤولية الكلية عن و�ضع والإ�شراف على �إطار عمل �إدارة املخاطر باملجموعة.
يتم و�ضع �سيا�سات �إدارة املخاطر باملجموعة لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجهها املجموعة ولو�ضع حدود و�ضوابط خماطر
منا�سبة ور�صد املخاطر وااللتزام باحلدود .تتم مراجعة �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر ب�صورة منتظمة لتعك�س التغريات يف
ظروف ال�سوق و�أن�شطة املجموعة .تهدف املجموعة من خالل التدريب ومعايري و�إجراءات الإدارة �إىل املحافظة على بيئة رقابية
منظمة وبناءة يعلم فيها جميع املوظفني �أدوارهم وم�س�ؤولياتهم.
ت�شرف جلنة التدقيق باملجموعة على كيفية قيام الإدارة بر�صد االلتزام ب�سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر باملجموعة ومراجعة
كفاية �إطار �إدارة املخاطر فيما يتعلق باملخاطر التي تواجهها املجموعة .ي�ساعد التدقيق الداخلي جلنة التدقيق باملجموعة على
النهو�ض بدورها الإ�شرايف .يقوم التدقيق الداخلي ب�إجراء عمليات مراجعة منتظمة ولأغرا�ض حمددة ل�ضوابط و�إجراءات �إدارة
املخاطر ويتم عر�ض نتائجها على جلنة التدقيق.
تتعر�ض املجموعة للمخاطر التالية التي تن�ش�أ من �أدواتها املالية:
• خماطر االئتمان؛
• خماطر ال�سيولة؛ و
• خماطر ال�سوق.
خماطر االئتمان

خماطر االئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية على املجموعة يف حال ف�شل عميل �أو طرف مقابل يف الأداة املالية على الوفاء
بالتزاماته التعاقدية ،وتن�ش�أ ب�صورة �أ�سا�سية من الذمم التجارية املدينة للمجموعة.
�إجمايل التعر�ض ملخاطر الذمم التجارية املدينة كما يف تاريخ التقرير حمدود يف قطر� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الذمم املدينة
للمجموعة ت�شتمل على مبالغ م�ستحقة من كهرماء وهي املوزع الوحيد للطاقة يف دولة قطر .وحيث �أن كهرماء ملتزمة تعاقديا
بالتفرغ من �أعبائها تعتقد الإدارة ب�أن خماطر االئتمان من الذمم املدينة حمدودة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنه يتم �إظهار هذه
الذمم املدينة بعد مراجعة قابليتها لال�سرتداد.
فيما يتعلق مبخاطر االئتمان النا�شئة من املوجودات املالية الأخرى للمجموعة (الأر�صدة لدى البنوك) ف�إن تعر�ض املجموعة
ملخاطر االئتمان ين�ش�أ من تق�صري الطرف املقابل ،وي�ساوي �أق�صى تعر�ض للمخاطر القيمة الدفرتية لهذه الأدوات على النحو
التايل:
2013
2014
1.725.570
�أر�صدة لدى البنوك
1.622.315
خماطر االئتمان على الأر�صدة لدى البنوك حمدود حيث �أنها مودعة لدى بنوك حملية و�أجنبية ذات ت�صنيفات ائتمانية جيدة
م�سندة لها من قبل وكاالت ت�صنيف ائتماين عاملية.
خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم متكن املجموعة من الوفاء بالتزاماتها املالية عند حلول موعد ا�ستحقاقها .منهج املجموعة
يف �إدارة ال�سيولة هو الت�أكد ما �أمكن ذلك �أنها متلك �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها ،يف ظل الأو�ضاع العادية
وال�صعبة معا ،دون تكبد خ�سائر غري مقبولة �أو املخاطرة بالإ�ضرار ب�سمعة املجموعة.
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 31دي�سمرب 2014
املطلوبات املالية غري امل�شتقة

ذمم جتارية دائنة
قرو�ض بنكية

 31دي�سمرب 2013
املطلوبات املالية غري امل�شتقة
ذمم جتارية دائنة
قرو�ض بنكية

القيم
الدفرتية

التدفقات
النقدية
التعاقدية

�أقل من �سنة

168.213
168.213
168.213
1.425.358 5.099.016 5.099.016
1.593.571 5.267.229 5.267.229
القيم
الدفرتية

118.717
3.674.115
3.792.832

� 2-1سنة

�أكرث من �سنتني

337.668
337.668

3.335.990
3.335.990

التدفقات
النقدية
التعاقدية

�أقل من �سنة

� 2-1سنة

�أكرث من �سنتني

118.717
3.674.115
3.792.832

118.717
313.192
431.909

331.858
331.858

3.029.065
3.029.065

خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق هي خماطر التغريات يف �أ�سعار ال�سوق مثل �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار الفائدة و�أ�سعار الأ�سهم التي
ت�ؤثر على �إيراد املجموعة �أو قيمة ما حتتفظ به من �أدوات مالية .هدف �إدارة خماطر ال�سوق هو �إدارة وال�سيطرة على التعر�ض
ملخاطر ال�سوق يف �إطار معايري مقبولة مع املحافظة على �أف�ضل عائدات.
ت�ستخدم املجموعة امل�شتقات لإدارة خماطر معدالت الفائدة لديها .تتم جميع هذه املعامالت مبوجب املوجهات املو�ضوعة من قبل
جلنة �إدارة املخاطر .عموما ت�سعى املجموعة لتطبيق حما�سبة التحوط لإدارة التقلبات يف الربح �أو اخل�سارة.
خماطر �أ�سعار الفائدة

تتعر�ض املجموعة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل فوائد (�أر�صدة لدى البنوك وقرو�ض وت�سهيالت
بفوائد) .تدخل املجموعة يف عقود لتبادل �أ�سعار الفائدة لإدارة هذه املخاطر وفيها توافق املجموعة على تبادل الفرق بني مبالغ
ب�أ�سعار فائدة ثابتة و�أ�سعار فائدة عائمة يف فرتات حمددة ،حتت�سب بالرجوع �إىل مبلغ �أ�سا�سي مفرت�ض .ت�صمم هذه العقود
للتحوط من التزامات دين �أ�سا�سية.
يف تاريخ التقرير كان موقف �أ�سعار الفائدة املحملة على الأدوات املالية للمجموعة كالتايل:
2014

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

1.566.096

�أدوات مالية ب�أ�سعار فائدة متغرية:
مطلوبات مالية

()5.099.594

2013
1.725.545
()3.843.022
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يو�ضح اجلدول التايل القيم الدفرتية والقيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ،مت�ضمنة م�ستوياتها يف ترتيب القيمة العادلة .ال يت�ضمن اجلدول معلومات القيمة العادلة للموجودات
املالية واملطلوبات املالية غري املقا�سة بالقيمة العادلة يف احلالة التي تكون فيها القيمة الدفرتية مقاربة على نحو معقول للقيمة العادلة.
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 -37القيم العادلة للأدوات املالية

متاحة للبيع

 31دي�سمرب 2014
موجودات مالية مقا�سة بالقيمة العادلة

�أ�سهم حقوق ملكية
موجودات مالية غري مقا�سة بالقيمة
العادلة
ذمم جتارية و�أخرى مدينة
النقد وما يعادل النقد

-

-

القيمة الدفرتية
�أدوات حتوط القرو�ض
القيمة العادلة والذمم املدينة

مطلوبات مالية
�أخرى

485.368

الإجمايل

485.368

امل�ستوى 1

القيمة العادلة

امل�ستوى 3

485.368

-

امل�ستوى 2

الإجمايل

-

-

551.946
- 1.622.315
- 2.174.261

485.368

-

-

-

170.766

-

170.766

-

�إن الهدف الأ�سا�سي لإدارة املجموعة لر�أ�س املال هو املحافظة على قاعدة ر�أ�سمالية قوية ون�سب ر�أ�سمالية قوية لكي تدعم �أعمالها
وال�ستمرارية تطور الأعمال م�ستقب ًال .تقوم املجموعة ب�إدارة هيكل ر�أ�سمالها و�إدخال تعديالت عليه يف �ضوء التغريات يف الأحوال
االقت�صادية .يقوم جمل�س الإدارة مبراقبة العائد على ر�أ�س املال ،مل تعدل املجموعة يف الأهداف �أو ال�سيا�سات �أو الإجراءات
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2014
تراقب املجموعة ر�أ�سمالها با�ستخدام ن�سبة املديونية ،وهي الدين مق�سوم ًا على ر�أ�س املال م�ضاف ًا �إليه الدين� .إن �سيا�سة املجموعة
هو املحافظة على ن�سبة مديونية ما بني  %40و %80ولكن املجموعة متكنت من جعلها يف م�ستويات �أقل كما هو مو�ضح �أدناه.
يحت�سب الدين على �أنه �إجمايل القرو�ض (مت�ضمنة القرو�ض املتداولة وغري املتداولة كما هو مو�ضح يف بيان املركز املايل) ناق�صا
النقد وما يعادل النقد� .إجمايل حقوق امللكية هو حقوق امللكية املن�سوبة حلاملي �أ�سهم املجموعة.
2013
2014
3.774.115
5.099.594
�إجمايل القرو�ض
()1.725.570
()1.622.315
ناق�ص  :النقد وما يف حكم النقد
2.048.545
3.477.279
�صايف املديونية
6.110.804
6.781.613
حقوق امللكية
8.159.349
10.258.892
حقوق امللكية و�صايف الدين
%25
%34
ن�سبة الدين

551.946
- 1.622.315
- 2.174.261

�إدارة ر�أ�س املال

مطلوبات مالية مقا�سة بالقيمة العادلة
عقود مبادلة معدالت فائدة م�ستخدمة
للتحوط

تتمثل خماطر العمالت يف تقلب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .تعتقد الإدارة �أن تعر�ض
ال�شركة ملخاطر العمالت يف �أدنى حدوده.
�إن جميـع الودائع لأجل اخلا�صة باملجموعة مودعة بالريـال القطري والدوالر الأمريكي .وحيث �أن الريـال القطري مربوط بالدوالر
الأمريكي ،ال متثل الأر�صدة بالدوالر الأمريكي خماطر عمالت �أجنبية هامة.

170.766

خماطر العمالت

-

%20

97.073

-

�أ�سهم متداولة

التغري يف
�سعر ال�سهم

الت�أثري
على حقوق
امل�ساهمني

التغري يف
�سعر ال�سهم
%20

الت�أثري
على حقوق
امل�ساهمني
90.829

170.766

2014

-

2013

مطلوبات مالية غري مقا�سة بالقيمة
العادلة
قرو�ض حتمل فوائد
ذمم جتارية دائنة

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

-

خماطر �أ�سعار الأ�سهم

-

%25 -/+

9.608 -/+

-

2013
�أدوات مالية ب�أ�سعار متغرية

%25 -/+

12.749 -/+

- 5.099.594 5.099.594
168.213
168.213
- 5.267.807 5.267.807

2014
�أدوات مالية ب�أ�سعار متغرية

التغري يف نقاط الأ�سا�س

الت�أثري على الربح

-

يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد لتغريات معقولة حمتملة يف �أ�سعار الفائدة بعدد  25نقطة �أ�سا�س،
مع بقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة� .إن ح�سا�سية بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد هو �أثر التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار الفائدة
ل�سنة واحدة ،بناء على املوجودات املالية واملطلوبات املالية ب�أ�سعار فائدة متغرية كما يف  31دي�سمرب  .2014يتوقع �أن يكون ت�أثري
النق�ص يف �أ�سعار الفائدة م�ساوي ًا ومعاك�س ًا لت�أثري الزيادات املبينة .ال يوجد ت�أثري على حقوق م�ساهمي املجموعة.

-

� -36إدارة املخاطر املالية (تابع)

-

ب�آالف الرياالت القطرية
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-

القيمة العادلة

القيمة الدفرتية
�أدوات حتوط القرو�ض
القيمة العادلة والذمم املدينة

 31دي�سمرب 2013
موجودات مالية مقا�سة بالقيمة العادلة

-

-

�أ�سهم حقوق ملكية
موجودات مالية غري مقا�سة بالقيمة
العادلة
ذمم جتارية و�أخرى مدينة
النقد وما يعادل النقد

 -37القيم العادلة للأدوات املالية (تابع)

585.434
- 1.725.570
- 2.311.004

170.766

متاحة للبيع

-

-

-

454.146

454.146

585.434
1.725.570
2.311.004

-

-

مطلوبات مالية مقا�سة بالقيمة العادلة
عقود مبادلة معدالت فائدة م�ستخدمة
للتحوط

-

-

مطلوبات مالية
�أخرى

170.766

• امل�ستوى  : 1الأ�سعار املتداولة (غري املعدلة) يف �أ�سواق دائرة ملوجودات �أو مطلوبات مماثلة.
• امل�ستوى  : 2تقنيات �أخرى والتي لها ت�أثري هام على القيمة العادلة امل�سجلة  ،وا�ضحة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
على جميع بياناتها.
• امل�ستوى  : 3التقنيات التي ت�ستخدم بيانات لها ت�أثري هام على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ال تعتمد على بيانات �سوقية
وا�ضحة.

متت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة لتتفق مع طريقة العر�ض املتبعة يف البيانات املالية لل�سنة احلالية .برغم ذلك لي�س
لإعادة الت�صنيف �أي �أثر على �صايف دخل �أو �صايف موجودات وحقوق ملكية ال�سنة ال�سابقة.

 -39الأحداث الالحقة
بدءا من  1يناير  2015ترغب ال�شركة يف ا�ستبعاد حمطات ال�سيلية وجنوب الدوحة �سوبر حيث �أن العقود مع كهرماء لهاتني
املحطتني قد انتهت يف  31دي�سمرب � .2014ساهم �إيراد هاتني املحطتني بن�سبة  %3يف �إجمايل �إيراد املجموعة لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  %3( 2014يف �سنة .)2013
فيما عدا ما ذكر اعاله لي�ست هناك �أحداث هامة �أعقبت تاريخ التقرير لها ت�أثري على فهم البيانات املالية املوحدة.
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقبل وارد على �صفحتي  1و.2

مطلوبات مالية غري مقا�سة بالقيمة
العادلة
قرو�ض حتمل فوائد
ذمم جتارية دائنة

-

الإجمايل

454.146

-

-

ب�آالف الرياالت القطرية

� -38أرقــام املقــارنـة

3.674.115 3.674.115
118.717
118.717
3.792.832 3.792.832

امل�ستوى 1

-

-

170.766

-

امل�ستوى 2

-

-

-

-

الإجمايل

454.146

-

-

-

امل�ستوى 3

58

 -37القيم العادلة للأدوات املالية (تابع)
-

ب�آالف الرياالت القطرية

�ش ـ ــرك ــة الـكـهـ ـ ــربـاء والـمـ ـ ـ ــاء الـقـط ـ ــريــة �ش.م.ق.

170.766

الـ ـت ـ ـقـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ــ�سـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي 2014
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