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ح�ضرة �صـاحب ال�سـمـو ال�شيخ

حـــمـــد بـن خليــفـة �آل ثـاين
�أمــري الـبـالد امل ـفـدى
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�س ـمـ ــو ال�شــيخ

متيـم بــن حمــد بن خليفـة �آل ثــاين
ول ــي الـعـهــد الأم ــني
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�صفحــة  3

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
�سعادة ال�سيد/عبداهلل بن حمد العطية
رئي�س هيئة الرقابة الإدارية وال�شفافية
رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد/عي�سى بن �شاهني الغامن
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�سعادة ال�شيخ/حممد بن حمد �آل ثاين
ع�ض ـ ــو

ال�سيد/خليفة بن علي الهتمي
ع�ض ـ ــو

�سعادة ال�شيخ/حمد بن جا�سم �آل ثاين
ع�ض ـ ــو

�سعادة ال�شيخ/حمد بن جرب �آل ثاين
ع�ض ـ ــو

�سعادة ال�شيخ�/سعود بن خالد �آل ثاين
ع�ض ـ ــو

ال�سيد/عادل علي بن علي
ع�ض ـ ــو

�سعادة الدكتور/خالد بن حممد العطية
ع�ض ـ ــو

ال�سيد/حمد بن را�شد املهندي
ع�ض ـ ــو

�سعادة ال�شيخ/في�صل بن �سعود �آل ثاين
ع�ض ـ ــو

3/1/12 5:44 PM

QEWC ANNUAL REPORT 2011 AR.indd 3

�سعادة ال�سيد/عبد اهلل بن حمد العطية

رئي�س هيئة الرقابة الإدارية وال�شفافية
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الكهرباء واملاء القطرية

ت�صنف دولة قطر �ضمن الدول التي تتمتع ب�أعلى و�أ�سرع معدالت النمو الإقت�صادي على
م�ستوى العامل  ،حيث بلغ معدل منو الناجت الإجمايل �إىل ما يقارب    % 16وف ــق �آخر
�إح�صـ ــاء للأمان ــة العامة للتخطيط التنموي
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�صفحــة  5

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيــم
ال�سيدات وال�سادة امل�ساهمني ،
ال�سادة /ممثلي �إدارة مراقبة ال�شركات التجارية ،
الأخوة �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة الكهرباء واملاء القطرية   ،
احل�ضور الكـ ــرام ،
ال�سـالم عليكم ورحمـة اللـه تعاىل وبـركات ــه  ، ، ،
�أرحب بكم جميع ًا وي�سرين �أن نلتقي مع ًا يف �إجتماع اجلمعية العامة العادية
لل�شركة لعام  2011للإطالع ومناق�شة نتائج �أعمالها و ما حققته من تطورات
و�إجنازات خالل العام.

 45مليون جالون من املاء يومي ًا وهو مملوك بالكامل لل�شركة  ،كما قدمت ال�شركة
عر�ضها  للم�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء لإن�شاء تو�سعة جديـ ــدة ملحط ــة
حتليـ ـ ـ ــة املي ــاه التي متت ت�سميتها مب�شروع ر�أ�س �أبو فنطا�س (�أ )2-بقدره
�إنتاجية ت�صل �إىل  72ميلون جالون من املياه املحالة يومي ًا .
�أما على ال�صعيد الدويل فقد فازت ال�شركةومب�شاركة كل من �شركة ماروبيني
اليابانية  و�شركة ت�شوبو اليابانية و�شركة ملتي تك العمانية كطرف �أول مب�شروع
لإقامة حمطة لتوليد الطاقة مبدينة �صور ب�سلطنة عمان ال�شقيقة بقدرة انتاجية
 2000ميجاوات وبتكلفه �إجمالية مليار ومائتي مليون دوالر �أمريكي و َّمت ت�سميتها
« �شركة العنقاء للطاقة « وهو يعد امل�شروع الأكرب من نوعه يف ال�سلطنة ،كم ــا
َّمت �شراء ح�صة �صندوق التنمي ـ ــة اال�سالمي يف �شركة   AES Oasisوالتي
متنح �شركة الكهرباء واملاء القطرية ح�صة تبلغ ن�سبتها  %23يف �شركة AES
 Jordanاملالكـ ــة ملحطـ ــة �شرق عمـ ــان والتي تبلغ طاقتها االجمالية 370
ميجاوات.
 �إ�ضافة ملا تقدم فقد َّمت قبول العر�ض امل�شرتك املقدم من كل من ال�شركة  و�شركة
�سيمنز للم�شاريع وقطر للبرتول العاملية للت�أهل لإقامة م�شروع ح�صيان ()1
للطاقة بدبي بقدرة �إنتاجية  1600ميجاوات من الكهرباء وامل�شاركة يف ملكيته
بن�سبة � %49إ�ضافة �إىل الن�سبة الأ�سا�سية لهيئة كهرباء ومياه دبي وقدرها %51
 ،ويعد م�شروع ح�صيان للطاقة �أول م�شروع خ�صخ�صة للكهرباء يف دبي وينتظر
البت يف العرو�ض املقدمة خالل الن�صف الأول من العام احلايل.

الأخوة امل�ساهمني الكرام ،
ت�صنف دولة قطر �ضمن الدول التي تتمتع ب�أعلى و�أ�سرع معدالت النمو الإقت�صادي
على م�ستوى العامل  ،حيث بلغ معدل منو الناجت الإجمايل �إىل ما يقارب    %16
وف ــق �آخر �إح�صـ ــاء للأمان ــة العامة للتخطيط التنموي  ،وهذا النمو املتزايد البد
و�أن يواكبه زيادة م�ضطردة يف معدالت �إنتاج الكهرباء واملاء ك�أحد �أهم عوامل
هذا النمو.
ولقد �أخذت �شركة الكهرباء واملاء القطرية على عاتقها ومنذ ن�ش�أتها القيام بهذا
الدور الهام لتحقيق تطور ومنو م�ستدامني لإنتاج الكهرباء واملاء ب�إنتهاج �سيا�سات
مالية م�ستقبلية طويلة املدى لتحقيق �أهدافها الإ�سرتاتيجية لرفع كفاءة الإنتاج  ،
والعمل على تطوير الإداء و�إجراء الأبحاث اخلا�صة ب�إن�شاء و تطوير امل�شاريع ،
كما �أعتمدت تكنولوجيا متطورة ل�ضمان احلد من التلوث و احلفاظ على البيئة
القطرية نظيفة.
لقد كان ومازال  من �أهداف  ال�شركة الإ�ستثمار داخل وخارج الدولة وقد حتقق
من خالل  تطوير حمطاتها القائمة و�إن�شاء حمطات جديدة وامل�شاركة الفعالة
مع العديد من ال�شركات الكربى املحلية والدولية يف م�شروعات جديدة داخل
الدولة وخارجها.
الأخوة امل�ساهمني ،
لقد حققت ال�شركة �إجنازات عديدة خالل العام املن�صرم 2011م يف ال�سوق
املحلي والأ�سواق الأقليمية للأ�سواق الإقليمية ،ففي املجال املحلي َّمت الإنتهاء من
�أكرب م�شاريع التوليد والتحلية يف املنطقة وهو م�شروع ر�أ�س قرطا�س للطاقة الذي
متتلك ال�شركة  %45من �أ�سهمه وقد َّمت �إجنازه يف الفرتة الزمنية املحددة و�ضمن
تكلفة املر�صودة التي بلغت ما يقارب  4مليارات دوالر �أمريكي وقد  �أفتتحه �سمو
�أمري البالد املفدى يف �شهر مايو من العام املن�صرم وبد�أ ت�شغيله بكامل طاقته
البالغة 2730ميجاوات من الكهرباء و 63مليون جالون مياه يومي ًا  ،كما َّمت الإتفاق
من حيث املبد�أ مع امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء على متديد �إتفاقية
�شراء الكهرباء واملاء من  حمطة ر�أ�س �أبو فنطا�س ( �أ ) حتى عام 2020م ،
وينتظر توقي ــع العق ـ ــود خـ ــالل �شهـ ــر �أبريل من هذا العام  ،كما َّمت �إ�ستكمال
تو�سعة م�شروع ر�أ�س �أبو فنطا�س ( �أ ) 1 -لتحلية املياه وبكامل طاقته التي تبلغ
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لقد كان لن�شاط ال�شركة املتميز خالل ال�سنوات ال�سابقة وكذلك مع نهاية عام
2011م الأثر الإيجابي على تطور �إيراداتها و�أرباحها   ،و قد �أهلها هذا  الأداء
املتميز لأن متنحها وكالة موديز العاملية ت�صنيف ًا �إئتماني ًا من الفئة «”A 1
للإ�صــدارات طويل ــة الأجل بالعملتني املحلية والأجنبية مع نظرة م�ستقبلية
م�ستقرة  ،وذلك يف �أول ت�صنيف تقوم به الوكالة لل�شركة  لعام 2011م   ،ويعترب
هذا الت�صنيف من �أعلى الت�صنيفات التي ميكن �أن حت�صل عليه �شركة حملية
الأمر الذي �سوف ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي على ن�شاط ال�شركة حيث يتيح لل�شركة
احل�صول على القرو�ض بت�سهيالت �أف�ضل  ،كما ميكنها من اخلروج �إىل الأ�سواق
املالية العاملية ب�أقل خماطر وب�شروط �أف�ضل من ذي قبل  ،وي�ساعد على تقليل
ال�ضمانات البنكية للم�شاريع.
و من خالل  التقرير ال�سنوي يتبني �أن ال�شركة قد متكنت من حتقيق زيادة  يف
الإيرادات لعام 2011م قدرها  %21عما حققته عام 2010م حيث بلغت �إيراداتها
 4,644مليون ريال قطري وحققت �أرباح ًا بلغت  1,300مليون ريال قطري للعام
2011م.
الإخوة امل�ساهمني ،
�إن ما حققته ال�شركة من �إجنازات مل يكن ليتحقق لوال دعم وت�شجيع ح�ضرة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري البالد املفدى و�سمو ال�شيخ
متيم بن حمد ويل العهد الأمني حفظهما اهلل  ،للقطاع اخلا�ص لتمكينه من ت�أدية
دوره وامل�شاركة يف م�شروعات التنمية الإقت�صادية يف البالد  ،ولقد انعك�ست �آثار
ذلك على ما حققته �شركة الكهرباء واملاء القطرية من تطور ومنو بف�ضل هذا
الدعم والت�شجيع  ،وال ي�سعني �إال �أن اتقدم اليهما بخال�ص ال�شكر والتقدير على
دعمهما للقطاع اخلا�ص  ،كما �أتوجه بال�شكر للإخوة امل�ساهمني  على ثقتهم يف
جمل�س الإدارة  وال�شكر مو�صول للإخوة �أع�ضاء جمل�س الإدارة  على ما بذلوه من
جهد وما قدموه من م�ساهمات يف م�سرية ال�شركة متمنني لهم دوام التوفيق  ،و
لإدارة ال�شركة والعاملني بها على �إخال�صهم وتفانيهم يف خدمة �أهدافها.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
عبداهلل بن حمد العطية
رئي�س جمل�س الإدارة
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�صفحــة  7

�أهداف ال�شركة
ر�ؤيتنا

•ر�ؤيتنا هي �أن تكون يف مقدمة �شركات توليد الكهربا وحتلية
املياه يف ال�شرق الأو�سط

مهمتنا

قيمنا

امل�س�ؤلية االجتماعية

نحن نقدر �أهمية م�ستوى جودة احلياة وال�سالمة التي نوفرها
ملوظفينا ونحرتم البيئة يف املناطق التي نعمل بها

الأمانة

•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

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

التحديث

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

العمل اجلماعي

نحن نثمن عالي ًا روح الفريق يف موظفينا الذين ميثلون تنوع ًا يف
الثقافات والتجارب  .

jjjjjjjjjjjjjjjjj
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التقــريـ ــر ال�سنــوي ل�شــرك ــة الكهـرب ــاء وامل ــاء القـطــري ــة 2011

نبــــــذة عــــن ال�شـــــــــركـــة
من نحن :
�شركة الكهرباء واملاء القطرية من �أوائل �شركات القطاع اخلا�ص يف املنطقة التي
تعمل يف جمال �إنتاج الكهرباء وحتليةاملياة ك�شركة م�ساهمة قطرية  ت�أ�س�ست عام
1990م  طبق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية  ،بغر�ض �إمتالك و�إدارة حمطات
توليد الكهرباء وحتلية املياه وبيع منتجاتها .
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مليار ريال قطري مدفوع بالكامل موزع على مائة مليون
�سهم   ،حيث متتلك حكومة دولة قطر ما يقارب  %43مـن ر�أ�س املال و ميلك باقي
امل�ساهمني من ال�شركات  والأفراد حوايل  ، %57ويتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س
�إدارة مكون مـن �أحـد ع�شـر ع�ضـو ًا برئا�سـة �سعـادة ال�سيد /عبد اهلل بن حمد
العطية  رئي�س هيئة الرقابة الإدارية وال�شفافية .
م�شروعات ال�شركة :
متتلك ال�شركة وتدير عدة حمطات رئي�سية لإنتاج الكهرباء وحتلية املياه
وهي :
•	 حمطةر�أ�س �أبوفنطا�س (�أ)  -بقدرة �إنتاجية  497ميجاواط من الكهرباء
و  55مليون جالون من املياه يومي ًا
•	 حمطة ر�أ�س �أبوفنطا�س (�أ )1بقدرة انتاجية  45مليون جالون من املياه
يوميا
•	 حمطة ر�أ�س �أبوفنطا�س (ب) .بقدرة انتاجية  609ميجاواط من الكهرباءو
 33مليون جالون من املاء يومي ًا
•	 حمطة را�س �أبو فنطا�س (ب   ) 1بقدرة انتاجية  376,5ميجاواط من
الكهرباء
•	 حمطة ر�أ�س �أبوفنطا�س  (ب )2بقدرة انتاجية  567ميجاوات من الكهرباء
و 30مليون جالون من املياه
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كذلك متتلك ال�شركة وتدير املحطات الفرعية التالية :
•	 ال�سيلية بقدرة  121ميجاواط من الكهرباء                         
•	 جنوب الدوحة بقدرة  62ميجاواط من الكهرباء
•	 حمطة حتلية دخان بقدرة   2مليون جالون مياه يومي ًا
كما متتلك ال�شركة عدداً من احل�ص�ص يف �شركات توليد الطاقة وحتلية املياه
على النحو التايل :
 %80 -1من �شركة ر�أ�س لفان للكهرباء املحدودة  بقدرة �إنتاجية  756ميجاوات
من الكهرباء و  40مليون جالون من املياه يومي ًا  �إ�ضافة �إىل �إمتالكها ل�شركة
ر�أ�س لفان للت�شغيل بالكامل
 %55 -2من �شركة قطر للطاقة  بقدرة انتاجية  1025ميجاوات من الكهرباء
و 60مليون جالون من املياه
 %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
انتاجية  2730ميجاوات من الكهرباء و 63مليون جالون من املياه
و تنتج الآن ما يزيد على  5400ميجاوات من الكهرباء ،وهو ما ميثل ن�سبة %62
من �إجمايل �إنتاج الكهرباء يف الدولة  ،كما يتوقع �أن يزيد �إنتاج �شركة الكهرباء
واملاء من املياه املحالة �إىل �أكرث من  330مليون جالون من املياه عام 2015م  
ميثل ن�سبة %83من �إجمايل �إنتاج املياه يف الدولة   ،وهو ما  يعزز فر�ص اال�ستثمار
م�ستقب ًال  ،ويوفر التدفقات النقدية التي ميكن ا�ستغاللها يف اال�ستثماريف م�شاريع
�إ�سرتاتيجية داخل  الدولة وخارجها .
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ا�ستثمارات ال�شركة وخططها امل�ستقبلية :
تعتمد   ال�شركة �سيا�سة مالية  من �أجل تطوير م�صادر دخلها  ب�شكل دائم من
خالل خطة ا�ستثمارية طويلة الأجل متتد �إىل ع�شرة �أعوام يعاد النظر فيها ب�شكل
�سنوي بهدف تنويع م�صادرالدخل  يف جمال التوليد والتحلية لتحقيق عائد جمز
مل�ساهميها ولتمكينها من    الإ�ستغالل الأمثل لل�سيولة النقدية املتوفرة لديها  ،كما
تنظر ال�شركةيف الدخول يف ا�ستثمارات خارجية من خالل  م�شاركتها  ل�شركاء
 �أجانب لتنفيذ م�شروعات الكهرباء واملاء اجلديدة   ،و تعمل ال�شركة حالي ًا مع
�شركائها املحليني والعامليني على تو�سعة نطاق ن�شاطها وزيادة ا�ستثماراتها من
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خالل تنفيذ م�شاريع الطاقة يف اخلارج ،كم�شروع �صور للطاقة ب�سلطنة عمان
بطاقة  2000ميجاوات وح�صة ال�شركة فيه  %15وتناف�س ال�شركة و�شركائها للفوز
مب�شروع ح�صيان للطاقة بدبى بطاقة حواىل  1600ميجاوات  ،وت�ساهم فيه
ال�شركة بن�سبة   ،  %21كم ــا َّمت الإنتهـ ــاء م ــن التف ــاو�ض مـ ــع �صندوق التنمي ـ ــة
اال�سالمي ل�شراء ح�صتة يف �شركة   AES Oasisوالتي متنح �شركة الكهرباء
واملاء القطرية ح�صة تبلغ ن�سبتها  %23,33يف �شركة   AES Jordanاملالكـ ــة
ملحطـ ــة �شرق عمـ ــان والتي تبلغ طاقتها االجمالية  370ميجاوات .
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نبــــــذة عــــن ال�شـــــــــركـــة (تتمة)

النتائج املالية :
لقد تبنت 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 ا�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 الأمر الذي انعك�س �أثره �إيجاب ًا على �سعر �أ�سهمها بال�سوق املحلية  
ومكنها من املحافظة على ا�ستقراره وعدم ت�أثره بتقلبات الأ�سعار   ،كما �أنها
اعتمدت �سيا�سة متوازنة يف توزيع تلك الأرباح ملقابلة التزاماتها املالية ولتمكينها
من متويل م�شروعاتها اجلديدة   .

خامتة
 �إن �إنتاج الكهرباء واملاء يعد من �أهم عنا�صر دعم وتطوير الإقت�صاد الوطني ،
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  ،وقد �أهلها هذا الأداء املايل امل�ستقر
واملتطور  وما حققته من �أرباح متزايدة �سنوي ًا  لأن متنحها وكالة موديز العاملية
خلدمات امل�ستثمرين ت�صنيفا ائتمانيا من الفئة « »A 1مع نظرة م�ستقبلية
م�ستقرة يف �أول ت�صنيف تقوم به الوكالة لل�شركة لهذا العام 2011م   .

   وقد متكنت �شركة الكهرباء واملاء القطرية ال�شركة   من حتقيق زيادة   يف
الإيرادات لعام 2011م قدرها  %21عما حققته عام 2010م حيث بلغت �إيراداتها
 4,644مليون ريال قطري وحققت �أرباح ًا بلغت  1,300مليون ريال قطري للعام
2011م  .
jjjjjjjjjjjjjjjjj
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مواقع املحطات
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حققت �شركة الكهرباء واملاء القطرية �أداء ًا
متميز ًا خالل العام املايل 2011م    ،حيث
بلغ �صايف �أرباحها   1300مليون ريال قطري
بزيادة قدرها  % 9عن عام 2010م   ،وي�أتي
ذلك �ضمن   اخلطة املالية   لل�شركة والتي
تهدف ايل حتقيق منو ًا �أف�ضل يف �أرباحها يف
ال�سنوات املقبلة ،
امل�صروفات :
بلغ �إجمايل امل�صروفات الت�شغيلية لعام 2011م مبلغ 2306
مليون ريال قطري   مقارنة مببلغ  1891مليون ريال قطري لعام
2010م بزيادة ن�سبتها  % 22عن   عام 2010م يف حني بلغت
امل�صروفات الأخرى 1005مليون ريال قطري بزيادة   % 35عن عام
2010م.

وقد �أهلها هذا الأداء املايل اجليد واملتطور   وما حتققه من �أرباح متزايدة
�سنوي ًا   لأن متنحها وكالة موديز العاملية خلدمات امل�ستثمرين ت�صنيف ًا �إئتماني ًا

من الفئة “ ”A1للإ�صدارات طويلة الأجل بالعملتني املحلية والأجنبية مع
نظرة م�ستقبلية م�ستقرة يف �أول ت�صنيف تقوم به الوكالة لل�شركة لهذا العام
مما يعزز موقف ال�شركة املايل ويزيد من �إ�ستقرارها وي�ساعد على
2011مَّ ،
جتنب ال�ضمانات البنكية يف معظم احلاالت ويفتح يف نف�س الوقت املجال للفر�ص 
الإ�ستثمارية يف امل�ستقبل   .

وعليه فقد كان �إجمايل امل�صروفات الفعلية لعام 2011م مبلغ وقدره
 3311مليون ريال قطري   بزيادة قدرها  % 26عن م�صروفات
عام2010م   ،كما بلغت ح�ص�ص الأقلية  33مليون ريال قطري.

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن تقرير البنوك و�شركات الو�ساطة املعتمدة ومنها تقرير �إن
بي كي كابيتال يف 2011/11/20م  قد حدد ال�سعر العادل ل�سهم �شركة الكهرباء
واملاء القطرية على  167.00ريال قطري وهذا يعك�س قابلية ال�سهم للإرتفاع
بن�سب جيدة م�ستقب ًال عن معدل �سعر ال�سوق يف العام املا�ضي   ،الأمر الذي ي�ؤكد
على موقف ال�شركة املايل اجليد .
ويبني التقرير التالـ ــي ملخ�ص �أداء ال�شركـ ـ ــة ون�شاطه ــا ونتائجهـ ــا املالية عـ ــن
ال�سنـ ــة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م وخططها امل�ستقبلية على الوجه
التايل :
�أ ً
وال:

النتائج املالية:
الإيرادات :
حققت ال�شركة زيادة يف �إيرادات الت�شغيل خالل عام 2011م بلغت
 % 30عن العام ال�سابق 2010م وانخف�ضت �إيرادات ال�شركة الأخرى
مما �أنعك�س �سلبي ًا على حم�صلة الإيرادات.
َّ
وقد بلغ �إجمايل �إيرادات الت�شغيل  4473مليون ريال قطري بزيادة
بلغت  1043مليون ريال قطري عن العام 2010م  ،كما بلغت
�إيرادات اال�ستثمار والإيرادات الأخرى  171مليون ريال قطري.
وعليه فان �إجمايل �إيرادات ال�شركة لعام 2011م بلغ  4644مليون
ريال قطري بزيادة بلغت ن�سبتها   % 21عن �إجمايل �إيرادات عام
2010م.
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الأرباح :
ً
بنا ًء على ما  تقدم من نتائج مالية فقد حققت ال�شركة �أرباحا  بلغت
 1300مليون ريال قطري بزيادة ن�سبتها   %9ع َّما حتقق يف عام
2010م .
ثاني ًا:

م�شروعات ال�شركة وخططها امل�ستقبلية :
تعمل �شركة الكهرباء واملاء القطرية وفق �إ�سرتاتيجية عمل وا�ضحة
املعامل تتوافق مع �أ�س�س و�أهداف ر�ؤية قطر الوطنية لعام 2030م ،
حيث ت�ضع خطتها املالية لفرتة متتد لأكرث من ع�شر �سنوات ويعاد
النظر فيها وحتديثها كل عام وتت�ضمن الأ�س�س الالزمة للعمل على
زيادة الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية وتوفري فر�ص الإ�ستثمار
حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا  لتوفري الدعم للم�شاريع امل�ستقبلية  .
�إن زيادة الطلب على الكهرباء واملاء بدولة قطر ب�شكل م�ضطرد
�سنوي ًا   ،يدفع ال�شركة للعمل دائم ًا على مواكبة ذلك الطلب املتزايد
عرب �إقامة حمطات جديدة لإنتاج الكهرباء واملاء  ،حيث تنتج
ال�شركة الآن ما يزيد على  5400ميجاوات من الكهرباء ،وهو ما
ميثل ن�سبة  %62من �إجمايل �إنتاج الكهرباء يف الدولة  ،كمايتوقع �أن
يزيد �إنتاج ال�شركة من املياه املحالة �إىل �أكرث من  330مليون
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ثاني ًا:

م�شروعات ال�شركة وخططها امل�ستقبلية (تتمة) :
جالون من املياه عام 2015م وهو ما ميثل ن�سبة  %83من �إجمايل
�إنتاج املياه يف الدولة  ،مما  يعزز فر�ص الإ�ستثمار م�ستقب ًال  ،ويوفر
التدفقات النقدية التي ميكن �إ�ستغاللها يف الإ�ستثمار يف م�شاريع
�إ�سرتاتيجيةداخل و خارج الدولة  ،فقد فازت ال�شركة مب�شروع �صور
للطاقة ب�سلطنة عمان بطاقة  2000ميجاوات   الذي تبلغ ح�صة
ال�شركة فيه  ،  %15وتناف�س ال�شركة حاليا للفوز مب�شروع ح�صيان
للطاقة بدبى بطاقة �إنتاجية 1600ميجاوات  ،وت�ساهم فيه ال�شركة
بن�سبة . %21
وتعمل ال�شركة حالي ًا مع �شركائها املحليني والعامليني على تو�سعة
نطاق ن�شاطها وزيادة �إ�ستثماراتها من خالل تنفيذ م�شاريع الطاقة
يف الداخل واخلارج  ،والبيان التايل يبني امل�شروعات التي مت
�إجنازها بالفعل وتلك التي ما زالت قيد التنفيذ :
 -1امل�شاريع املحلية :
•م�شروع ر�أ�س قرطا�س للطاقة :
يعد هذا امل�شروع من �أكرب م�شروعات الطاقة التي َّمت
تنفيذها بقدرة �إنتاجية تبلغ 2730ميجاوات من الكهرباء
و 63مليون جالون من املياه يومي ًا  ،وتعترب ال�شركة هي
امل�ساهم الرئي�سي حيث متتلك   احل�صة الأكرب فيه
والبالغة  ، %45وقد َّمت �إجنازه وفق ًا للربنامج الزمني
املحدد و�ضمن التكلفة املر�صودة والتي قاربت  4مليارات
دوالر �أمريكي و َّمت �إفتتاحه وت�شغيله يف  31مايو 2011م
بكامل طاقته الإنتاجية  .
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•تو�سعة ر�أ�س �أبو فنطا�س (�أ: )1-
َّمت �إ�ستكمال م�شروع تو�سعة حمطة ر�أ�س �أبو فنطا�س (�أ)
لتحلية املياه وامل�سمى ر�أ�س �أبو فنطا�س �أ 1-وقد َّمت �إجنازه
بالكامل وت�شغيله بطاقة �إنتاجية  45مليون جالون مياه
يومي ًا وهو مملوك بالكامل لل�شركة              .
•تو�سعة ر�أ�س �أبو فنطا�س ( �أ : ) 2 -
بنا ًء على طلب من امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء
واملاء  ،قدمت ال�شركة عر�ضها يف �سبتمرب 2011م لإن�شاء
حمطة حتلية مياة جديدة  بقدرة  72مليون جالون مياة
يومي ًا  ،ويتم حالي ًا درا�سة العر�ض  من الناحية الفنية
واملالية ويتوقع تر�سية امل�شروع يف �شهر �إبريل من هذا
العام .
•حمطة حالول لتوليد الكهرباء :
قامت ال�شركة ب�إن�شاء حمطة م�ؤقتة لتوليد الكهرباء
بجزيرة حالول لتزويد قطر للبرتول بالكهرباء  ،وذلك
عن طريق �إ�ستئجار مولدات وتركيبها وت�شغيلها  ،وذلك
بنا ًء على الإتفاقية املوقعة بني كل من قطر للبرتول و�شركة
الكهرباء واملاء القطرية يف هذا ال�ش�أن  ،وقد َّمت بالفعل
تركيب و ت�شغيل املولدات يف � 17أكتوبر 2011م  بقدرة
�إنتاجية  23,4ميجاوات .
•متديد �إتفاقية حمطة ر�أ�س �أبو فنطا�س ( �أ ) :
تقدمت ال�شركة بعر�ض  للم�ؤ�س�سة العامة القطرية
للكهرباء واملاء لتمديد �إتفاقية حمطة ر�أ�س �أبو فنطا�س
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( �أ )  من عام 2014حتى عام 2020م  والتي تبلغ قدرتها
الإنتاجية   497ميجاوات من الكهرباء و 55مليون جالون
من املياه يومي ًا  ،وقد �أبدت امل�ؤ�س�سة موافقتها املبدئية
على العر�ض  وجاري مناق�شة التفا�صيل  ،ويتوقع �إنتهاء
املفاو�ضات يف ابريل من هذا العام .
 -2امل�شاريع العاملية :
•م�شروع �صور للطاقة ب�سلطنة عمان :
حازت ال�شركة و مب�شاركة كل من �شركة ماروبيني
اليابانية و�شركة ت�شوبو اليابانية و�شركة ملتي تك العمانية
على م�شروع �إقامة حمطة لتوليد الكهرباء مبدينة �صور
ب�سلطنة عمان ال�شقيقة بقدرة �إنتاجية   2000ميجاوات
بتكلفة �إجمالية مليار ومائتي مليون دوالر �أمريكي  ،وتبلغ
ح�صة ال�شركة فيه   %15وهو يعد امل�شروع الأكرب من نوعه
وميثل  %40من �إنتاج ال�سلطنة.
وقد َّمت توقيع �إتفاقية امل�شروع يوم االربعاء املوافق 13
يوليو 2011م مع ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة و باقي
ال�شركاء  ،و َّمت البدء يف تنفيذ امل�شروع ويتوقع �إنتهاء
املرحلة الأوىل   يف ابريل 2013م واملرحلة الأخرية يف
ابريل 2014م     .
•م�شروع ح�صيان ( )1للطاقة بدبي:
َّمت ت�أهيل التحالف امل�ؤلف من ال�شركة بن�سبة ( ) % 21
و كل من �شركة �سيمنز للم�شاريع بن�سبة (  ) %18وقطر
للبرتول العاملية بن�سبة (  ) %10ملناق�صة تنفيذ م�شروع
�إقامة وت�شغيل حمطة لتوليد الكهرباء ب�إمارة دبي بدولة
الإمارات العربية املتحدة وامل�شاركة يف ملكيته بن�سبة
�  %49إ�ضافة �إىل الن�سبة  الأ�سا�سية لهيئة دبي للكهرباء
واملاء  وقدرها  ،  % 51وهي �أول حمطة يتم �إقامتها ب�إمارة
دبي بنظام «منتج الطاقة امل�ستقل «  ،ويعد هذا هو �أول
م�شروع خل�صخ�صة الكهرباء بدبي وبقدرة �إنتاجية 1600
ميجاوات من الكهرباء  ،و جاري درا�سة العرو�ض  متهيد ًا
لرت�سيتها يف  �شهر مار�س 2012م.
•�ش ــراء ح�صـ ــة �صندوق التنمية الإ�سالمي يف �شركة
: AES Oasis
َّمت الإنتهـ ــاء م ــن التف ــاو�ض  مـ ــع �صندوق التنمي ـ ــة
الإ�سالمـ ــي ل�ش ـ ــراء ح�صت ـ ــه يف �شركة AES Oasis
والت ـ ــي متتلك بدورها  %60من �شركة AES Jordan
 .Holdco Ltdاملالكة ملحطة كهرباء �شرق ع َّمان والتي

عبد اهلل بن حمد العطية
رئي�س جمل�س الإدارة
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متنح �شركة الكهرباء واملاء القطرية ح�صة تبلغ  %23يف
حمطة �شرق ع َّمان والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية   370
ميجاوات      ،وقد َّمت توقيع جميع العقود يوم الأربعاء
املوافق  8فرباير 2012م يف الدوحة .وبهذا تكون ال�شركة
�أحد مالكي هذه املحطة حتى نهاية العقد املتبقي منه 22
�سنة.
ثالثــ ًا:

التقطري :
تعترب �شركة الكهرباء واملاء القطرية من �أوائل ال�شركات التي
تلتزم بربنامج تقطري الوظائف  ،و قد�شاركت كل من قطر للبرتول
وال�شركات ال�صناعية يف و�ضع برنامج ملزم للتقطري � ،إال �أنها تواجه
بع�ض ال�صعوبات تتمثل يف ندرة التخ�ص�صات الفنية بني اخلريجني
القطريني �إ�ضافة �إىل توافر فر�ص عمل يف جماالت �أخرى غري فنية
وب�أجور متقاربة والذي �أدى كذلك �إىل �إنتقال البع�ض من ال�شركة
للعمل يف تلك املجاالت املتاحة .
مما توفره ال�شركة من رواتب تناف�سية �إ�ضافة �إىل
وعلى الرغم َّ
مميزات �أخرى كالت�أمني ال�صحي وم�صروفات تعليم الأبناء وفر�ص 
الإبتعاث للدرا�سة على نفقة ال�شركة وذلك لإ�ستقطاب القطريني
للعمل بال�شركة  ،غري �أن ال�صعوبات ال�سابق ذكرها  قد �أثرت �سلب ًا
على ن�سبة التقطري التي ت�سعى ال�شركة لتحقيقها ومل تتمكن من
مما
حت�سينها   ،ومع بقاء تلك الن�سبة على ما هي عليه وهي �أقل َّ
تطمح �إليه ال�شركة �إال �أن العن�صر القطري ي�ستحوذ على حوايل 52
 %من تكلفة املوارد الب�شرية فيها  ، ،ومع هذا ف�إن ال�شركة تعمل
على تطبيق �آليات �أف�ضل لتنفيذ خطتها للتقطري و�سوف تركز
على �إ�ستقطاب العن�صر الن�سائي الذي �أثبت جناحه يف ال�شركة
بعد توليهم بع�ض �إدارات كاملختربات واملوارد والتخطيط  ،وتن�سق
ال�شركة حالي ًا مع جامعة قطر واجلامعات الأخرى داخل الدولة
لتزويدها بخريجات ذوات م�ستوى مرتفع ل�شغل الوظائف  املختلفة
بها �أم ًال يف زيادة ن�سبة التقطري بها .
بنا ًء على ما تقدم يتبني �أن �شركة الكهرباء واملاء القطرية ممثلة يف
جمل�س �إدارتها تعمل من خالل خطة مالية طويلة الآجل ت�ستند �إىل
�أ�س�س حمددة ت�ؤدي بال�ضرورة �إىل حتقيق �أهدافها وت�ؤكد يف نف�س
الوقت على موقفها املايل اجليد وعلى قدرتها على حتقيق نتائج
�أف�ضل يف امل�ستقبل     .
و�إ�ستناد ًا ملا حققته ال�شركة من نتائج مالية  �أثمرت عن حتقيق
�أرباح جيدة مع نهاية عام 2011م  ،ف�إن جمل�س الإدارة يو�صى
بعر�ض تو�صية على اجلمعية العامة لل�شركة ب�صرف �أرباح ًا نقدية  
للم�ساهمني عن العام املايل 2011م مبا يوازي ن�سبة    % 65من
القيمة الإ�سمية لكل �سهم .

عي�سى بن �شاهني الغامن
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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لل�سنة
االيرادات الت�شغيلية
الربح الإجمايل
�صايف الربح

2011
4.473
2.167
1.300

(املبلغ مليون ريــال قطـري)

يف نهاية ال�سنة
�إجمال احلقوق
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
قرو�ض طويلة الأجل

2009
2.651
1.115
945

2010
3.430
1.539
1.198

2007
1.927
788
614

2008
2.273
927
757

(املبلغ مليون ريــال قطـري)

22.486
3.028
13.710

18.048
3.590
11.373

22.159
3,798
12.896

9.189
3.709
4.591

13.588
1.308
7.576

القيمة لل�سهم الواحد 					
4.50
5.00
6.00
6.50
الأرباح املوزعة لل�سهم (ريال قطري)
7.57
9.45
11.98
13.00
ربحية ال�سهم

4.00
6.14

					
الن�سب
30.18
38.59
32.43
38.09
العائد على حقوق امل�ساهمني (*)٪
10.42
9.55
10.51
12.14
العائد على ر�أ�س املال امل�ستثمر**
5.79
3.17
3.40
4.53
ن�سبة االقرتا�ض

16.61
9.36
1.24

*�صايف الربح مق�سم ًا على متو�سط حقوق امل�ساهمني.
**(�صايف الربح  +م�صاريف التمويل) مق�سم ًا على متو�سط را�س املال العامل.
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ال�سادة/امل�ساهمني املحرتمني
�شركة الكهرباء واملاء القطرية (�ش.م.ق)
الدوحة – قطر
تقـريـر عن البيـانات املــاليــة املوح ــدة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة ل�شركة الكهرباء واملاء
القطرية (�ش.م.ق) («ال�شركة») و�شركاتها التابعة و�شركات امل�شاريع
امل�شرتكة («ي�شار �إليهم جميع ًا بـ «املجموعة») ،والتي تتكون من بيان املركز
املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب  2011وكل من بيانات الدخل املوحد والدخل
ال�شامل املوحد والتغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد والتدفقات النقدية
املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة
ومعلومات تف�سريية �أخرى.

ال ــر�أي
يف ر�أينـا� ،أن البيانـات املاليـة املوحدة املرفقة تظهـر ب�صورة عادلـة و�صحيحة،
الو�ضع املايل ل�شركة الكهرباء واملاء القطرية (�ش.م.ق) كما يف  31دي�سمرب
 2011و�أداءها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ
وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة عن البيانات املالية املوحدة
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة
عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،واالحتفاظ ب�أنظمة الرقابة
الداخلية التي تعتربها الإدارة �ضرورية لغر�ض �إعداد وعر�ض البيانات املالية
املوحدة ب�صورة عادلة خالية من �أخطاء جوهرية� ،سواء كانت نا�شئة عن
احتيال �أو عن خط�أ.

�أمــر �آخ ــر
لقد مت تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2010من قبل مدقق ح�سابات �آخر والذي �أ�صدر تقرير تدقيق غري متحفظ
على البيانات املالية املوحدة يف تاريخ  14فرباير .2011

م�س�ؤولية مدقق احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية املوحدة ا�ستناد ًا �إىل
تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ،وتتطلب تلك
املعايري �أن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني و�أن نقوم بتخطيط و�إجراء
التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة
خالية من �أخطاء جوهرية.

تقـريـر حــول املتطلبــات القانونيــة والت�شريعيــة الأخـرى
بر�أينا �أي�ض ًا� ،أن ال�شركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن الب�ضاعة مت
جردها على النحو الواجب ،كما وقد ح�صلنا على كافة املعلومات والإف�صاحات
التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض تدقيقنا ،و�إن حمتويات تقرير جمل�س الإدارة
ال�سنوي متفقة مع �سجالت ودفاتر ال�شركة و�أنه ،ويف حدود املعلومات التي
توافرت لدينا ،مل تقع خالل ال�سنة املالية خمالفات لأحكام النظام الأ�سا�سي
لل�شركة �أو لأحكام قانون ال�شركات التجارية القطري رقم ( )5ل�سنة 2002
على وجه قد ي�ؤثر ب�شكل جوهري يف ن�شاط ال�شركة �أو يف مركزها املايل.

يت�ضمن التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على ب ّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ
والإف�صاحات يف البيانات املالية املوحدة .ت�ستند الإجراءات املختارة �إىل
تقدير مدقق احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف
البيانات املالية املوحدة� ،سواء كانت نا�شئة عن احتيال �أو خط�أ .وعند القيام
بتقييم تلك املخاطر ،ي�أخذ مدقق احل�سابات يف االعتبار �إجراءات الرقابة
الداخلية للمجموعة واملتعلقة بالإعداد والعر�ض  العادل للبيانات املالية
املوحدة ،وذلك لغر�ض ت�صميم �إجراءات التدقيق املنا�سبة ح�سب الظروف،
ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى املجموعة .يت�ضمن
التدقيق كذلك تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية
التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض الإجمايل
للبيانات املالية املوحدة.

3/1/12 5:46 PM

نعتقد �أن ب ّينات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها خالل �إجراءات التدقيق
كافية ومنا�سبة لتوفر �أ�سا�س ًا لر�أينا حول التدقيق.

عن ديلويت �آند تو�ش
حممد عثمان باهيميا
�سجل مراقبي احل�سابات رقم ()103

الدوح ــة  -قــطر
 15فرباير 2012
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بيـــان املـركـــــز املـــالــي املوحـــد
كـم ــا يف  31دي�سمبـ ــر 2011

 1يناير 2010
 31دي�سمرب 2010
 31دي�سمرب 2011
	�إي�ضاحات
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
		
(معدلة)
			
املوجــودات
املوجودات املتداولة
8
�أر�صدة لدى البنوك والنقد
9
ذمم مدينة وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
10
ب�ضاعة
15
�إيجارات متويلية مدينة
		
�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
11
عقارات وم�صانع ومعدات
12
موجودات غري ملمو�سة
13
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
14
ا�ستثمارات متاحة للبيع
15
�إيجارات متويلية مدينة
16
موجودات غري متداولة �أخرى
7
�شهرة
		
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
		
�إجمايل املوجودات
حقوق امل�ساهمني واملطلوبات
املطلوبات املتداولة
17
ذمم دائنة وم�ستحقات
18
قرو�ض وت�سهيالت حتمل فوائد
19
قرو�ض لأجل �أخرى
20
م�شتقات مالية
21
�إيرادات م�ؤجلة
		
�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
18
قرو�ض وت�سهيالت حتمل فوائد
19
قرو�ض لأجل �أخرى
21
�إيرادات م�ؤجلة
22
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
		
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
		
�إجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال واالحتياطيات
23
ر�أ�س املال
24
احتياطي قانوين
25
احتياطي عام
بنود �أخرى من حقوق امل�ساهمني
�أرباح مدورة
حقوق امللكية العائدة �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة
		
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
�إجمايل حقوق امل�ساهمني واملطلوبات 		

3.022.622
1.244.362
305.887
465.437
5.038.308

2.074.176
1.454.036
294.583
135.836
3.958.631

2.306.962
432.376
274.416
27.400
3.041.154

5.264.032
107.462
932
380.335
11.647.155
16.675
30.813
17.447.404
22.485.712

5.974.100
113.432
-358.238
11.699.832
23.815
30.813
18.200.230
22.158,861

10.663.624
-247.338
275.234
3.820.652
--15.006.848
18.048.002

1.836.560
346.176
125.972
3.232.689
6.792
5.548.189

1.857.107
1.513.047
105.972
1.806.480
6.792
5.289.398

1.102.646
668.195
105.972
1.202.169
6.792
3.085.774

13.361.892
225.971
27.167
94.810
13.709.840
19.258.029

12.445.717
351.941
33.959
64.035
12.895.652
18.185.050

10.822.674
457.913
40.751
51.200
11.372.538
14.458.312

1.000.000
500.000
3.241.834
()3.015.616
1.302.098
3.028.316
199.367
3.227.683
22.485.712

1.000.000
500.000
3.241.834
()1.579.040
635.447
3.798.241
175.570
3.973.811
22.158.861

1.000.000
500.000
2.707.888
()1.118.198
500.000
3.589.690
3.589.690
18.048.002

عي�سى بن �شاهني الغامن
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

عبد اهلل بن حمد العطية
رئي�س جمل�س الإدارة
�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة
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بيـــان الدخــــل املـــوحــد
لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

2010
2011
	�إي�ضاحات
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
		
(معدلة)
			
32
33
		
34
35
36

املبيعات
تكاليف املبيعات
�إجمايل الربح
امل�صاريف العمومية والإدارية
�أ�ضرار مقررة لكهرماء
تكاليف متويل
ح�صة من �أ�ضرار ناجتة عن مقاوالت �أعمال �إن�شائية
ربح (/خ�سارة) من ا�ستبعاد/بيع عقارات وم�صانع ومعدات
�إيرادات م�ؤجلة
�إيرادات فوائد
�إيرادات من �أرباح موزعة
�إيرادات متنوعة
ح�صة من �إيرادات فوائد ل�شركات امل�شروع امل�شرتك
�أرباح قيمة عادلة حمققة من اال�ستبعاد املفرت�ض ال�ستثمارات يف �شركات زميلة
ح�صة من �أرباح �شركات زميلة

21
37
38
7.1

الربح قبل مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

		

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحة
�صايف ربح ال�سنة

		

عائد �إىل:
امل�ساهمني بال�شركة الأم
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة
املجموع

		

الربح الأ�سا�سي واملعدل لل�سهم
العائد الأ�سا�سي على ال�سهم (كما هو مذكور �سابق ًا)
العائد الأ�سا�سي على ال�سهم

39

4.473.231
()2.306.235
2.166.996
()201.138
()54.098
()730.272
195
6.792
28.029
12.553
109.933
13.144
-

3.430.234
()1.891.517
1.538.717
()149.152
()113.859
()465.618
130.414
()100
6.792
79.390
11.368
70.407
44.060
35.447
31.946

1.352.134

1.219.812

()19.600
1.332.534

()17.500
1.202.312

1.299.655
32.879
1.332.534

1.198.280
4.032
1.202.312

13.00

11.63
11.98

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة
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التقــريـ ــر ال�سنــوي ل�شــرك ــة الكهـرب ــاء وامل ــاء القـطــري ــة 2011

بيـــان الدخــــل الــ�شــامـــل املـــوحــد
لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

2010
2011
		
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
		
(معدلة)
			
		

�صايف ربح ال�سنة

الدخل(/اخل�سارة) ال�شاملة �أخرى:
خ�سارة من حتوطات التدفق النقدي لل�شركة
ح�صة من خ�سارة حتوطات التدفق النقدي لل�شركات الزميلة و�شركات امل�شاريع امل�شرتك
(خ�سائر)�/أرباح غري حمققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع
خ�سائر �شاملة �أخرى لل�سنة
�إجمايل (اخل�سارة)  /الدخل ال�شامل لل�سنة

		

عائد �إىل:
امل�ساهمني بال�شركة الأم
ح�ص�ص الأقلية
		

1.332.534

1.202.312

()6.622
()1.419.587
()495
()1.426.704

()175.098
()360.097
76.539
()458.656

()94.170

743.656

()136.921
42.751
()94.170

737.438
6.218
743.656

jjjjjjjjjjjjjjjjj

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة
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بيـــان التغريات يف حقـــوق امل�ساهمــــني املـــوحــد

لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

120.610
76.539
-

(197.149 )1.776.189

500.000
1.198.280
()500.000
-

()28.887
()533.946
533.946
635.447 3.241.834 500.000 1.000.000

500.000 1.000.000
-

3.589.690
1.198.280
()460.842
()500.000
()28.887
3.798.241

2.707.888
-

4.032
2.186
()12.393
181.745
175.570

()1.238.808
()537.381
-

3.589.690
1.202.312
()458.656
()512.393
181.745
()28.887
3.973.811

500.000 1.000.000
-

3.241.834
-

197.149
()495
-

635.447
1.299.655
()600.000

175.570
3.798.241
32.879
1.299.655
(9.872 )1.436.576
()18.954
()600.000

(- )33.004
196.654 )3.212.270( 1.302.098 3.241.834 500.000 1.000.000

()1.776.189
()1.436.081
-

3.973.811
1.332.534
()1.426.704
()618.954

حق ــوق امللكي ــة الـ ـعــائــدة �إىل م�ساهم ــي ال�شــرك ــة الأم
ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق
		
احتياطــي
احتيـ ــاطـ ــي
					
الأقلية غري
		
القي ـ ـم ـ ـ ــة
التح ـ ــوط
الأرب ـ ــاح
االحتياطي االحتياطي
ر�أ�س	
امل�سيط ـ ــرة الإجمال ــي
الإجمال ــي
للتدفق النقدي الـ ـع ــادلـ ــة
الـ ــمدورة
القان ــونــي الع ـ ــام
ال ـ ـمـ ــال
	�ألـ ـ ـ ـ ــف	�ألـ ـ ـ ـ ــف	�ألـ ـ ـ ـ ــف	�ألـ ـ ـ ـ ــف	�ألـ ـ ـ ـ ــف	�ألـ ـ ـ ـ ــف	�ألـ ـ ـ ـ ــف	�ألـ ـ ـ ـ ــف	�ألـ ـ ـ ـ ــف
ريـال قطري ريـال قطري
ريـال قطري ريـال قطري
ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري

الر�صيد يف  1يناير 2010
�صايف ربح ال�سنة (معدّل)
�إجمايل بيان الدخل ال�شامل الأخرى
�أرباح موزعة مدفوعة ل�سنة 2009
ا�ستحواذ على �شركات تابعة
م�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة
االجتماعية والريا�ضية ل�سنة 2010
حتويل �إىل االحتياطي العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

الر�صيد يف  1يناير 2011
�صايف ربح ال�سنة
�إجمايل بيان الدخل ال�شامل الأخرى
�أرباح موزعة مدفوعة ل�سنة 2010
م�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة
االجتماعية والريا�ضية ل�سنة 2011
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011
199.367

()33.004
3.028.316

()33.004
3.227.683

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة
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التقــريـ ــر ال�سنــوي ل�شــرك ــة الكهـرب ــاء وامل ــاء القـطــري ــة 2011

بيـــان التدفقـــات النقـــديــــة املـــوحــد
لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

2010
2011
	�إي�ضاحات
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
		
(معدلة)
			
الأن�شطة الت�شغيلية
1.202.312
1.332.534
�صايف ربح ال�سنة
تعديالت:
()31.946
-ح�صة من �أرباح �شركات زميلة
()35.447
-7.1
�أرباح قيمة عادلة متحققة من اال�ستبعاد املفرت�ض ال�ستثمارات يف �شركات زميلة
462.806
505.805
11
ا�ستهالك
-5.970
12
�إطفاء الأ�صول غري امللمو�سة
11.398
34.135
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
19.140
16.636
10
خم�ص�ص للب�ضاعة بطيئة احلركة
()11.368
()12.553
�إيرادات من �أرباح موزعة
465.618
730.272
36
تكاليف التمويل
()6.792
()6.792
21
�إيرادات م�ؤجلة حمققة
()79.390
()28.029
�إيرادات فوائد
()21.456
()36.566
عك�س زيادة يف املخ�ص�صات
100
()195
(ربح)/خ�سارة من بيع عقارات وم�صانع ومعدات
-2.418
11
�إعادة ت�صنيف من عقارات وم�صانع ومعدات �إىل الأرباح واخل�سائر
1.974.975
2.543.635
		
التغريات يف را�س املال العامل:
()883.320
209.674
ذمم مدينة وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
()7.598
()27.940
الب�ضاعة
()20.128
381.945
�إيجارات متويلية مدينة
615.044
()16.985
ذمم دائنة وم�ستحقات
1.678.973
3.090.329
		
النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
()465.618
()730.272
تكاليف متويل مدفوعة
()5.104
()3.360
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة
1.208.251
2.356.697
		
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
()1.477.262
()457.212
�شراء عقارات وم�صانع ومعدات
45
383
العائد من بيع عقارات وم�صانع ومعدات
11.368
12.553
ح�ص�ص من �أرباح موزعة من ا�ستثمارات �أخرى
4.556
-ح�ص�ص من �أرباح موزعة م�ستلمة من �شركات زميلة
()6.465
()22.592
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
()23.815
7.140
�صايف احلركة يف موجودات غري متداولة �أخرى
()584.163
-اال�ستحواذ على �شركات تابعة� ،صافى من النقد امل�ستلم
-()932
اال�ستحواذ على �شركات زميلة
79.390
28.029
فوائد م�ستلمة
()1.996.346
()432.631
		
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
()500.000
()600.000
�أرباح موزعة مدفوعة مل�ساهمي ال�شركة الأم
()12.393
()18.954
�أرباح موزعة مدفوعة حل�ص�ص الأقلية غري امل�سيطرة
1.819.308
1.142.720
امل�سحوب من قرو�ض وت�سهيالت حتمل فوائد
()751.606
()1.499.386
�سداد قرو�ض وت�سهيالت حتمل فوائد
555.309
()975.620
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)/الناجت من الأن�شطة التمويلية 		
()232.786
948.446
		
�صايف الزيادة(/النق�ص) يف النقد و�شبه النقد
2.306.962
2.074.176
النقد و�شبه النقد يف بداية ال�سنة
2.074.176
3.022.622
8
النقد و�شبه النقد يف نهاية ال�سنة
�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة
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�صفحــة  25

�إي�ضــاحــات حــول البيانــات املـــاليـــة املــوحـــدة
لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

 -1معلومات ون�شاط ال�شركة

�إن �شركة الكهرباء واملاء القطرية (�ش.م.ق) هي �شركة م�ساهمة قطرية
عامة �أ�س�ست يف قطر بتاريخ  16مار�س  .1992يقع مقرها امل�سجل يف
بناية �شركة قطر لل�صناعات التحويلية مبنطقة اخلليج الغربي �شارع
الكورني�ش وعنوان �صندوق الربيد هو �ص.ب  22046الدوحة  -قطر.
البيانات املالية املوحدة لل�شركة كما يف ولل�سنة املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب  2011تت�ضمن بيانات ال�شركة و�شركاتها التابعة و�شركات
امل�شروع امل�شرتك (ي�شار �إليها جميع ًا ب ـ «املجموعة»)� .إن الن�شاط
الأ�سا�سي للمجموعة هو �إنتاج الكهرباء واملاء� .إن �أ�سهم ال�شركة م�سجلة
للتداول يف بور�صة قطر.
خالل فرباير � ،1998أبرمت ال�شركة اتفاقية مع حكومة دولة قطر
(احلكومة) ل�شراء حمطة توليد الطاقة يف را�س �أبو فنطا�س «ب» (ر�أف
ب) .مت توقيع االتفاقية من قبل الطرفني يف � 10أكتوبر  ،1999ولكن بد�أ
تنفيذها يف �أبريل  1999وهو التاريخ الذي مت فيه حتويل عمليات و�إدارة
املحطة �إىل ال�شركة ح�سبما ن�صت عليه االتفاقية.
خالل �أبريل � ،2001أبرمت ال�شركة اتفاقية �شراء الطاقة مع امل�ؤ�س�سة
العامة القطرية للكهرباء واملاء «كهرماء» لتزويد الطاقة الكهربائية من
حمطة را�س �أبو فنطا�س «ب( »1/ر�أف ب )1/والتي بد�أ ت�شغيلها بتاريخ
� 29أغ�سط�س .2002
خالل يناير  ،2003قامت ال�شركة ب�شراء املحطات التالية من كهرماء
مببلغ  600مليون ريـال قطري ،ومت توقيع اتفاقية �شراء الطاقة واملاء مع
كهرماء لتزويد الطاقة واملاء من املحطات التالية:
• حمطة را�س �أبو فنطا�س «�أ» (ر�أف «�أ»)
• الــوجبـ ــة
• ال�سيلي ــة
• جن ــوب الدوحـ ــة
كذلك خالل يناير  ،2003قامت ال�شركة ب�شراء حمطة دخان لتحلية
املياه التابعة لقطر للبرتول مقابل مبلغ �إجمايل قدره  71.66مليون
ريـال قطري .بعد �إبرام اتفاقية ال�شراء �أبرمت ال�شركة اي�ض ًا االتفاقيات
التالية مع قطر للبرتول تتعلق مبحطة دخان لتحلية املياه:
• اتفاقية ت�أجري الأر�ض
• اتفاقية �شراء ماء
• اتفاقية لتزويد بالوقود
دخلت ال�شركة يف عام  2004يف م�شروع م�شرتك مع �شركتي انرتنا�شونال
باور (بي.ال�.سي) و�شيوبو للطاقة الكهربائية من �أجل م�شروع را�س لفان
«ب» ملحطة الكهرباء واملاء املتكاملة .مت ت�أ�سي�س �شركة ب�إدارة م�شرتكة
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حتت ا�سم قطر للطاقة (�ش.م.ق) يف يناير  2005لتنفيذ هذا امل�شروع.
فيما يلي ن�سب امللكية يف �شركة امل�شروع امل�شرتك:
%55
• �شركة الكهرباء واملاء القطرية
%40
• انرتنا�شونال باور (بي.ال�.سي)
%5
• �شركة �شيوبو للطاقة الكهربائية
خالل �أكتوبر  2005دخلت ال�شركة يف اتفاقية �شراء كهرباء وماء مع
(كهرماء) لتزويد الكهرباء واملاء من حمطة را�س �أبو فنطا�س ب2/
(ر�أف ب )2/التابعة لل�شركة .الحق ًا وبعد �إبرام اتفاقية ال�شراء دخلت
ال�شركة يف عقد �أعمال هند�سية وتوريد وبناء مع �شركة جرنال �إليكرتيك
انرتنا�شونال امل�سجلة مبوجب قوانني والية ديالور الأمريكية و�شركة
فيزيا ايتاليمبيانتي (ا�س بي ايه) وهي �شركة م�سجلة يف �إيطاليا ،لتنفيذ
م�شروع (راف ب.)2/
خالل دي�سمرب  ،2006دخلت ال�شركة يف م�شروع م�شرتك مع ماروبيني
كوربوري�شن وقطر للبرتول ،مل�شروع م�سيعيد للطاقة .مت ت�أ�سي�س ال�شركة
حتت �إدارة م�شرتكة با�سم �شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة (�ش.م.ق)
يف  15يناير  2007لتنفيذ هذا امل�شروع .مت تعديل االتفاقية يف مايو 2009
بعد قبول �شركة �شيوبو للطاقة الكهربائية كم�ساهم .فيما يلي ن�سب
امللكية يف امل�شروع امل�شرتك:
%40
• �شركة الكهرباء واملاء القطرية (�ش.م.ق)
%30
• ماروبيني كوربوري�شن
%20
• قطر للبرتول
%10
• �شيوبو �إليكرتيك باور كومباين
خالل مايو  ،2007دخلت ال�شركة يف اتفاقية ل�شراء املاء مع (كهرماء)
لتوفري ماء من حمطة را�س �أبو فنطا�س �أ( 1/ر�أف �أ( )1/تو�سعة لرا�س
�أبو فنطا�س �أ) .الحق ًا وبعد �إبرام اتفاقية ال�شراء دخلت ال�شركة �أي�ض ًا
يف عقد �أعمال هند�سية وتوريد وت�شييد مع �شركة فيزيا ايتاليمبيانتي
(ا�س بي ايه) امل�سجلة يف �إيطاليا ،لتنفيذ م�شروع را�س �أبو فنطا�س �أ.1/
خالل مار�س  ،2008دخلت ال�شركة يف م�شروع م�شرتك مع �شركة را�س
لفان للطاقة  -القاب�ضة وقطر للبرتول ،مل�شروع را�س لفان (ج) .ويف 25
مار�س  ،2008مت ت�أ�سي�س �شركة حتت �إدارة م�شرتكة با�سم را�س قرطا�س
للطاقة لتنفيذ امل�شروع .فيما يلي ن�سب امللكية يف امل�شروع امل�شرتك:
%45
• �شركة الكهرباء واملاء القطرية (�ش.م.ق)
%40
• �شركة را�س لفان للطاقة  -القاب�ضة
%15
• قطر للبرتول
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�إي�ضــاحــات حــول البيانــات املـــاليـــة املــوحـــدة
لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

 -2االتفاقي ــة مع املـ ـ�ؤ�سـ�ســة ال ـعــام ــة القطــريـة للكهربــاء وامل ــاء
(كهرمــاء) لال�ستحــواذ على املحطــات

فيما يخ�ص االتفاقية بني ال�شركة وكهرماء املوقعة خالل  ،2003كما هو
مو�ضح يف �إي�ضاح رقم (� )1أعاله وذلك لال�ستحواذ على املحطات التالية:
• حمطة را�س �أبو فنطا�س «�أ»
• الوجبة
• ال�سيلية
• جنوب الدوحة

تت�ضمن املادة  6من االتفاقية على �أن االتفاقية م�شروطة ومن �ضمن
ال�شروط �أنه ي�سري مفعول االتفاقية ما مل ي�صدر مر�سوم �أمريي �ساري

املفعول مينح ال�شركة امتياز ًا ال�ستخدام الأر�ض التي تقع عليها املحطات.
كما تن�ص املادة  2/6من االتفاقية املذكورة على �أنه يف حالة عدم �صدور
املر�سوم حتى  1يونيو  2003جتتمع الأطراف للمناق�شة واالتفاق على
حلول و�أن يتم تعديل االتفاقية املذكورة �إىل املدى الالزم الذي يعك�س
احلل املطلوب.
كما يف تاريخ املركز املايل مل حت�صل ال�شركة على املر�سوم الأمريي.
متثل الإيرادات من هذه املحطات  %12من �إجمايل �إيرادات املجموعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .)%17 : 2010( 2011مل يدخل �أي تعديل
على االتفاقية املذكورة �أعاله حيث يوا�صل الطرفان التفاو�ض  وهما
واثقان مـن احل�صـول على املر�سوم الأمريي خالل الفرتة املطلوبة.

 -3تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة

 1-3املعايري والتف�سريات املحا�سبية ال�سارية يف الفرتة احلالية
يف تاريخ اعتماد البيانات املالية املوحدة ،كانت املعايري والتف�سريات املحا�سبية التالية �صادرة و�سارية املفعول:
�أ) املعـ ـ ــايي ـ ــر املعـ ـ ـ ّدل ـ ـ ــة
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )1املعدّل) «التطبيق للمرة الأوىل للمعايري الدولية للتقارير املالية».
 �إعفاء حمدود من �إف�صاحات املقارنة ح�سب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )7ملن ينطبق عليهم �شرط التطبيق لأول مرة. التعديالت الناجتة عن التح�سينات ال�سنوية ال�صادرة يف مايو  2010على املعايري الدولية للتقارير املالية.• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )3املعدّل) «توحيد الأعمال» التعديالت الناجتة عن التح�سينات ال�سنوية ال�صادرة يف مايو 2010
على املعايري الدولية للتقارير املالية.
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )7املعدّل) «الأدوات املالية» :الإف�صاح  -التعديالت الناجتة عن التح�سينات ال�سنوية ال�صادرة يف
مايو  2010على املعايري الدولية للتقارير املالية.
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )1املعدّل) «عر�ض البيانات املالية» التعديالت الناجتة عن التح�سينات ال�سنوية ال�صادرة يف مايو 2010
على املعايري الدولية للتقارير املالية.
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )24املعدّل) «الإف�صاحات عن الأطراف ذات العالقة» التعريف املعدل للأطراف ذات العالقة.
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )27املعدّل) «البيانات املالية املوحدة واملنف�صلة» التعديالت الناجتة عن التح�سينات ال�سنوية ال�صادرة  
يف مايو  2010على املعايري الدولية للتقارير املالية.
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )32املعدّل) «الأدوات املالية :العر�ض» :تعديالت متعلقة يف ت�صنيف حق الإكتتاب.
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )34املعدّل) «البيانات املالية املرحلية» التعديالت الناجتة عن التح�سينات ال�سنوية ال�صادرة يف مايو
 2010على املعايري الدولية للتقارير املالية.
ب) التف�سيـ ــرات املع ـ ّدلـ ـ ــة
• تف�سري الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم (« :)13برامج الوالء للعمالء» التعديالت الناجتة عن التح�سينات ال�سنوية ال�صادرة يف مايو
 2010على املعايري الدولية للتقارير املالية.
•  تف�سري الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم (« :)14معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )19احلدود اخلا�صة بالأ�صل ذو املنافع املحددة،
واملتطلبات الدنيا للإقرا�ض وتفاعالتها  -نوفمرب  »2009تعديالت فيما يتعلق بامل�ساهمات الطوعية املدفوعة مقدم ًا.
•	 تف�سري الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم (« :)19التمييز بني املطلوبات املالية و�أدوات حقوق امل�ساهمني».
�إن تطبيق هذه املعايري والتف�سريات مل يكن له �أي �أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
با�ستثناء بع�ض التغريات الب�سيطة يف عر�ض البيانات املالية والإي�ضاحات.
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�إي�ضــاحــات حــول البيانــات املـــاليـــة املــوحـــدة
لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

 -3تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة (تتمه)

 2-3املعايري والتف�سريات ال�صادرة وغري �سارية املفعول
يف تاريخ اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة ،كانت املعايري والتف�سريات التالية القابلة للتطبيق بالن�سبة للمجموعة �صادرة وغري �سارية املفعول:
�أ) املعايري املعدّلة
�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو .2011
«تبني املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية للمرة الأوىل».
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )1املعدّل)
 ا�ستبدال «التواريخ الثابتة» لبع�ض اال�ستثناءات من تاريخ التحول �إىل املعايري الدولية للتقارير املالية. �إعفاء �إ�ضايف لل�شركات التي �سوف تعاين من الت�ضخم ال�شديد.• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )7املعدّل) «الأدوات املالية :الإف�صاحات» التعديالت التي تعزز عملية الإف�صاح عن نقل الأ�صول املالية.
�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2012
«�ضرائب الدخل» تعديل حمدود النطاق (ا�ستبدال املوجودات).
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )12املعدّل)
�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو ( .2012مع �إمكانية التطبيق املبكر).
«عر�ض البيانات املالية» تعديالت ملراجعة عملية عر�ض بنود الدخل
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )1املعدّل)
ال�شامل الأخرى.
�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013
«الأدوات املالية :الإف�صاحات» تعديالت حت�سن عملية الت�سوية بني
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )7املعدّل)
الأ�صول املالية وااللتزامات املالية.
«منافع املوظفني» معيار معدل ناجت من امل�شروع املتعلق مبنافع ما بعد
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )19املعدّل)
التوظيف ومنافع �إنهاء اخلدمات للموظفني.
«البيانات املالية املوحدة واملنف�صلة» (مع �إمكانية التطبيق املبكر) مت
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )27املعدّل)
�إعادة �إ�صداره كالآتي :معيار املحا�سبة الدويل رقم (« )27البيانات
املالية املنف�صلة».
«اال�ستثمارات يف �شركات زميلة» (مع �إمكانية التطبيق املبكر) مت
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )28املعدّل)
�إعادة �إ�صداره كالآتي :معيار املحا�سبة الدويل رقم (« )28اال�ستثمار
يف �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة».
�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2015
«�إف�صاحات حول الأدوات املالية» تعديالت تتطلب �إف�صاحات حول
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )7املعدّل)
التطبيق الأويل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (.»)9
ب) معايري جديدة
�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يناير ( 2013مع �إمكانية التطبيق املبكر).
«البيانات املالية املوحدة».
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()10
«ترتيبات تعاقدية».
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()11
«�إف�صاح احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى».
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()12
«قيا�س القيمة العادلة».
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()13
�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير ( 2015مع �إمكانية التطبيق املبكر).
«الأدوات املالية :الت�صنيف والقيا�س للأ�صول املالية وحما�سبة االلتزامات
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
املالية و�إلغاء االعرتاف بها».
�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013
«تكاليف الف�صل يف عملية �إنتاج املعادن».
• تف�سري الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم (:)20
• يف مايو  ،2011مت �إ�صدار خم�سة معايري لتوحيد البيانات واالتفاقيات امل�شرتكة وال�شركات الزميلة و�إف�صاحات مت�ضمنة املعايري الدولية
للتقارير املالية رقم ( 10و  11و  )12ومعايري حما�سبية دولية رقم (( )27كما هو معدّل يف  )2011ورقم (( )28ما هو معدّل يف .)2011
تلك اخلم�سة معايري تكون قيد التنفيذ للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2013كما ي�سمح بتطبيق كل من اخلم�س معايري قبل
الفرتة املحددة مع وجوب تطبيق جميع اخلم�سة معايري يف نف�س الوقت.
تتوقع الإدارة �أن تطبيق هذه املعايري والتف�سريات يف الفرتات الالحقة لن يكون له ت�أثري جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف
فرتة التطبيق املبدئي فيما عدا بع�ض التغيريات يف العر�ض والإف�صاح.

3/1/12 5:46 PM

QEWC ANNUAL REPORT 2011 AR.indd 27
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�إي�ضــاحــات حــول البيانــات املـــاليـــة املــوحـــدة
لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

� -4أ�سـ ــا�س الت ــوحيـ ــد
تت�ضمن هذه البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لل�شركة و�شركاتها
التابعة و�شركات امل�شروع امل�شرتك (ي�شار �إليهم بـ «املجموعة») كما يف
 31دي�سمرب .2011
يتم توحيد ال�شركات التابعة بالكامل من تاريخ اال�ستحواذ وهو التاريخ
الذي ح�صلت فيه املجموعة على ال�سيطرة وي�ستمر التوحيد حتى تاريخ
انتهاء ال�سيطرة .يتم �إعداد البيانات املالية لل�شركات التابعة لنف�س
الفرتة املالية لل�شركة الأم وبا�ستخدام �سيا�سات حما�سبية متطابقة.
يتم ا�ستبعاد جميع الأر�صدة واملعامالت بني �شركات املجموعة والأرباح
واخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت بني �شركات املجموعة
وكذلك الأرباح املوزعة بالكامل.
ت�سجل خ�سائر ال�شركة التابعة يف حقوق الأقلية حتى لو نتج عن ذلك
عجز يف الر�صيد .يتم ت�سجيل �أي تغري يف ح�صة ملكية ال�شركة التابعة

بدون فقدان ال�سيطرة بطريقة امللكية .و�إذا فقدت املجموعة ال�سيطرة
على ال�شركة التابعة ،ف�ستقوم املجموعة بالآتي:
• �إلغاء ا�ستحقاق موجودات (وت�شمل ال�شهرة) ومطلوبات ال�شركة التابعة.
• �إلغاء ا�ستحقاق القيمة الدفرتية لأي من ح�ص�ص الأقلية غري امل�سيطرة.
• �إلغاء ا�ستحقاق الفروقات املرتاكمة من حتويل العمالت الأجنبية،
املدرجة يف حقوق امل�ساهمني.
• ا�ستحقاق القيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمة.
• ا�ستحقاق القيمة العادلة لأي ا�ستثمار يحتفظ به.
• ا�ستحقاق �أي فائ�ض �أو عجز يف الربح �أو اخل�سارة.
ً
• �إعادة ت�صنيف البنود اخلا�صة بال�شركة الأم املدرجة �سابقا يف بنود
الدخل ال�شامل الأخرى �إىل الربح/اخل�سارة �أو الأرباح املدورة �أيهما
�أن�سب.

�إن هيكلية املجموعة املدرجة يف هذه البيانات املالية املوحدة ل�شركة الكهرباء واملاء القطرية (�ش.م.ق) .هي كالتايل:
ملكي ــة املجم ــوع ـ ــة الفعلي ـ ــة
 31دي�سمرب2010
 31دي�سمرب 2011
بلـد الت�أ�سي�س	
		
�إ�سم ال�شركة التابعة
�شركة ت�شغيل را�س لفان املحدودة (ذ.م.م)

�ش ــرك ــة تابعـ ــة

قطـ ــر

%100

%100

�شركة را�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق)

�ش ــرك ــة تابعـ ــة

قطـ ــر

%80

%80

�شركة قطر للطاقة (�ش.م.ق)

�شركة م�شروع م�شرتك

قطـ ــر

%55

%55

�شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة (�ش.م.ق)

�شركة م�شروع م�شرتك

قطـ ــر

%40

%40

�شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة املحدودة

�شركة م�شروع م�شرتك

قطـ ــر

%45

%45

� -5أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أ�س ــا�س الإعـ ــداد
ً
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء
م�شتقات الأدوات املالية واال�ستثمارات املتاحة للبيع حيث مت قيا�سها
بالقيمة العادلة .يتم �إعداد البيانات املالية املوحدة بالريـال القطري ومت
تقريب كافة املبالغ �إىل �أقرب الف ريـال قطري �إال يف حالة الإ�شارة �إىل
غري ذلك.
بيان التطبيق
ً
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية
ومتطلبات قانون ال�شركات التجارية القطري رقم  5ل�سنة .2002
حتقق الإيرادات
يتــم حتقــق الإيــرادات بقــدر احتمالية تدفــق املنافــع االقت�صاديــة �إىل
املجموعــة و�إمكانيــة قيا�س الإيرادات بطريقة معتمــدة .تــدرج الإيرادات
بالقيمــة العادلــة للمبلــغ امل�ستلــم ،با�ستثناء اخل�صومــات والتخفيــ�ضات
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و�ضريبــة املبيــعات �أو الر�ســوم ،كذلك يجب �أن تتــوفر ال�شــروط املحددة
التالية قبل �إدراج الإيرادات:
بيع الكهرباء واملاء
ً
حتت�سب مبيعــات الكهربــاء واملــاء ك�إيــرادات وفق ـا ل�شــروط االتفاقــيات
املتعلقة بها ،وهي كالتايل:
• حتـت�سب املبيع ــات من حمط ــة (ر�أف ب) على �أ�ســا�س النظــم املتفــق
عليها بني كهرماء وال�شركة واملتعلقة باالتفاقية املعتمدة يف  1يونيو
.2000
• حتـت�سب املبيع ــات من (ر�أف ب )1/على �أ�س ــا�س جــدول التعرف ــة
املدرجة يف اتفاقيـة �شــراء الطاقــة مع كهرماء.
• حتـت�سب املبيع ــات من حمطــات (ر�أف �أ) والوجبــة وال�سيليــه وجــنوب
الدوحة وفق ًا ل�شروط اتفاقية �شراء الطاقة واملاء مع كهرماء.
• حتـت�سب املبيع ــات من حمط ــات (ر�أف �أ )1/وفق ـ ًا ل�ش ــروط اتفاقية
�شراء الطاقة واملاء مع كهرماء.
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• حتت�سب املبيعات من حمطة دخان لتحلية املياه وفق ًا التفاقية �شراء
املاء املوقعة مع قطر للبرتول.
• حتت�سب الإيرادات من حمطة (ر�أف ب )2/وفق ًا ل�شروط اتفاقية
�شراء الطاقة واملاء مع كهرماء.
الأرباح املوزعة و�إيرادات الفوائد
تتحقق �إيرادات الأرباح املوزعة من اال�ستثمارات عند ا�ستحقاق امل�ستثمر
ال�ستالم توزيعات الأرباح (بوجود �إحتمال تدفق املنافع االقت�صادية �إىل
املجموعة و�أنه ميكن قيا�س الإيرادات ب�صورة معتمدة).
تتحقق �إيرادات الفوائد من املوجودات املالية عندما يكون من املحتمل
تدفق منافع �إقت�صادية �إىل املجموعة وميكن قيا�س مبلغ الإيرادات
ب�شكل معتمد .تتحقق �إيرادات الفوائد على �أ�سا�س زمني بالإ�شارة �إىل
الر�صيد املتبقي ومعدّل الفائدة الفعلي املطبق والذي يتم من خالله
خ�صم اال�ستالمات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة خالل العمر االفرتا�ضي
للموجودات املالية �إىل �صايف القيمة الدفرتية لتلك املوجودات عند
االعرتاف املبدئي.
القرو�ض والت�سهيالت التي حتمل فوائد
ً
تتحقق القرو�ض والت�سهيالت التي حتمل فوائد مبدئيا على �أ�سا�س القيمة
العادلة للمبالغ املقرت�ضة ناق�ص ًا التكاليف املبا�شرة املرتبطة باملعاملة.
يتم تقييم القرو�ض والت�سهيالت بالتكلفة املطف�أة بعد االعرتاف املبدئي
با�ستخدام طريقة الفوائد الفعالة ويتم �إدراج �أية فروقات بني التكلفة
ومبالغ ال�سداد النهائية يف بيان الدخل املوحد على مدى فرتة االقرتا�ض.
تظهر الأق�ساط امل�ستحقة خالل �سنة واحدة بالتكلفة املطف�أة كمطلوبات
متداولة.
يتم �إدراج الأرباح واخل�سائر يف بيان الدخل املوحد عند �إلغاء حتقق
املطلوبات.
تكاليف االقرتا�ض
تتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض املتعلقة ب�شكل مبا�شر ب�شراء �أو �إن�شاء �أو
�إنتاج �أحد املوجودات امل�ؤهلة والتي قد ت�أخذ فرتة زمنية طويلة لت�صبح
جاهزة لال�ستخدام املتوقع �أو للبيع كجزء من تكلفة هذه املوجودات.
تطرح �إيرادات اال�ستثمار املتحققة من اال�ستثمارات امل�ؤقتة لقرو�ض 
حمددة حلني �إنفاقها على الأ�صول امل�ؤهلة من تكاليف االقرتا�ض 
اخلا�ضعة للر�سملة .كافة تكاليف االقرتا�ض  الأخرى يتم �إدراجها يف
الأرباح واخل�سائر يف ال�سنة التي تتحقق فيها.
العقارات وامل�صانع واملعدات
تدرج العقارات وامل�صانع واملعدات ب�سعر التكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك
و�أي انخفا�ض يف القيمة .التكلفة ت�شمل امل�صاريف املرتبطة ب�شكل مبا�شر
باال�ستحواذ على املوجودات .ت�شمل تكلفة املوجودات امل�شيدة ذاتي ًا تكلفة
املواد والعمالة املبا�شرة والتكاليف الأخرى املرتبطة ب�شكل مبا�شر بتحويل
املوجودات للهيئة التي تتوافق مع الغر�ض املطلوب منها.
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ت�ستهلك العقارات وامل�صانع واملعدات بطريقة الق�سط الثابت على مدى
�أعمارها الإنتاجية املتوقعة كالتايل:
مرافــق الإنتـ ــاج:
• را�س �أبو فنطا�س «ب» (ر�أف ب)
• را�س �أبو فنطا�س «ب( »1/ر�أف ب)1/
• را�س �أبو فنطا�س �أ (ر�أف �أ)
• را�س �أبو فنطا�س �أ( 1/ر�أف �أ)1/
• الوجبة
• ال�سيلية
• جنوب الدوحة
• حمطة دخان لتحلية املياه
• را�س �أبو فنطا�س ب( 2/ر�أف ب)2/
• الأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية
• ال�سيارات
• تكاليف الفح�ص «ج»

�17.75سنة
� 20سنة
� 12سنة
� 25سنة
� 12سنة
� 12سنة
� 12سنة
� 25سنة
� 25سنة
� 7-3سنوات
� 4سنوات
� 4-3سنوات

يتم ر�سملة تكلفة قطع الغيار املبدئية املدرجة حتت قطع غيار ر�أ�سمالية
والتي ا�ستلمت لغر�ض �صيانة مولدات الغاز التوربينية الثالثة يف (ر�أف
ب )2/وت�ستهلك على مدة �ساعات النار املحددة للموجودات .ومن
جانب �آخر ت�ستهلك قطع الغيار الإ�سرتاتيجية امل�ستلمة من قبل �شركة
قطر للطاقة (�ش.م.ق) مبوجب عقد �صيانة طويل الأجل على مدى فرتة
العقد.
يعاد النظر يف القيمة الدفرتية للعقارات وامل�صانع واملعدات لتحديد تدين
القيمة عند وجود �أحداث �أو تغريات ظرفية ينتج عنها عدم ا�سرتداد
القيمة الدفرتية .يف حالة وجود م�ؤ�شر كهذا وعندما تكون القيمة
الدفرتية �أعلى من القيمة املمكن ا�سرتدادها يتم تخفي�ض املوجودات �إىل
القيمة املمكن ا�سرتدادها وهي قيمتها العادلة ناق�ص تكاليف البيع �أو
قيمتها قيد اال�ستعمال �أيهما �أعلى.
يتم ر�سملة امل�صاريف امل�ستخدمة ال�ستبدال �أي جزء من العقارات
وامل�صانع واملعدات والتي �سبق �أن مت احت�سابها ب�صورة منف�صلة ،وت�شطب
القيمة الدفرتية للأجزاء التي يتم ا�ستبدالها .تتم ر�سملة امل�صاريف
الأخرى الالحقة فقط عندما ت�ؤدي �إىل زيادة املنافع االقت�صادية
امل�ستقبلية للجزء امل�ستبدل من العقارات وامل�صانع واملعدات .يتم
االعرتاف بجميع امل�صروفات الأخرى يف بيان الدخل املوحد يف حال
ا�ستحقاق هذه امل�صاريف.
يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات والأعمار الإنتاجية وطريقة
اال�ستهالك مع نهاية كل �سنة مالية ويتم تعديلها للفرتات الالحقة �إذا
لزم الأمر.
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� -5أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمــة)
مرافــق الإنتـ ــاج (تتمــة)
يتم �إلغاء االعرتاف ب�أي بند من بنود العقارات وامل�صانع واملعدات
عند ا�ستبعاده �أو عندما ال  يتم توقع �أية منافع �إقت�صادية م�ستقبلية
من ا�ستخدامه �أو ا�ستبعاده ،وتدرج �أية �أرباح وخ�سائر ناجتة من �إلغاء
االعرتاف باملوجودات يف بيان الدخل املوحد لل�سنة التي يتم فيها �إلغاء
االعرتاف بالبند.
دمــج الأعمـال
يتم احت�ساب دمج الأعمال با�ستخدام طريقة اال�ستحواذ .يتم قيا�س
املقابل املايل املنقول يف دمج الأعمال بالقيمة العادلة ويتم احت�سابه
ب�إجمايل القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحولة من قبل ال�شركة
يف تاريخ اال�ستحواذ املتكبدة من قبل املالك الرئي�سي لل�شركة امل�ستحوذ
عليها بالإ�ضافة �إىل حقوق امل�ساهمني التي �أ�صدرت من قبل ال�شركة يف
مقابل ال�سيطرة على ال�شركة امل�ستحوذ عليها .يتم االعرتاف بالتكاليف
املتعلقة مبا�شرة باال�ستحواذ �ضمن الأرباح واخل�سائر عند حتققها.
عند تــاريــخ اال�ستحواذ يتــم االعت ــراف باملوجــودات امل�ستح ــوذ عليهــا
واملطلوبات املفرت�ضة على �أ�سا�س القيمة العادلة ،با�ستثناء ما يلي:
• املوجــودات �أو املطلوبــات ال�ضريبيــة امل�ؤجلــة واملوجــودات واملطلوبات
املتعلقة مبكاف�آت املوظفني ،حيث يتم قيا�سها وفق ًا ملعيار املحا�سبة
الدويل رقم (�« )12ضريبة الدخل» ومعيار املحا�سبة الدويل رقم
(« )19مكاف�آت املوظفني» على التوايل.
• املطلوبات �أو �أدوات حقوق امل�ساهمني املالية املت�صلة برتتيبات الدفع
على مبد�أ احل�صة امل�شرتكة للم�ستحوذ �أو ترتيبات الدفع على مبد�أ
احل�صة امل�شرتكة لل�شركة لإ�ستبدال ترتيبات الدفع على مبد�أ احل�صة
امل�شرتكة للم�ستحوذ وتقا�س وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم
(« )2الدفعات امل�ستلمة بالأ�سهم» عند تاريخ اال�ستحواذ.
•  املوجودات (�أو جمموعة من املوجودات) امل�صنفة كموجودات
حمتفظ بها للبيع وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()5
كما يتم قيا�س املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها للبيع و العمليات
املتوقفة وفقا لنف�س املعيار.
يتم قيا�س ال�شهرة بالفائ�ض  من جمموع املقابل املايل املنقول وحقوق
الأقلية غري امل�سيطرة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها بالإ�ضافة �إىل القيمة
العادلة حلقوق امللكية اململوكة يف ال�سابق يف ال�شركة التابعة امل�ستحوذ
عليها (يف حالة تواجدها) ،على �صايف قيمة املوجودات املحدودة،
واملطلوبات املتوقعة يف تاريخ اال�ستحواذ.
يتم االعرتاف فور ًا بالفائ�ض من جتاوز قيمة �صايف املوجودات املحددة
واملطلوبات املتوقعة على جمموع املقابل املايل املنقول وحقوق الأقلية
غري امل�سيطرة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها بالإ�ضافة �إىل القيمة العادلة
حلقوق امللكية اململوكة يف ال�سابق يف ال�شركة التابعة امل�ستحوذ عليها (يف
حالة تواجدها) يف الأرباح �أو اخل�سارة.
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ميكن قيا�س ح�ص�ص الأقلية غري امل�سيطرة التي متثل ح�ص�ص امللكية
احلالية والتي متكن حامليها من متلك ح�صة من �صايف موجودات
املجموعة يف حال ت�صفية املجموعة �إما بالقيمة العادلة �أو على �أ�سا�س
ح�صة الأقلية غري امل�سيطرة من �صايف املوجودات املحددة لل�شركة
امل�ستحوذ عليها .ويتم حتديد طريقة القيا�س لكل معاملة على حده� .أما
الأنواع الأخرى من ح�ص�ص  الأقلية غري امل�سيطرة فيتم قيا�سها على
�أ�سا�س القيمة العادلة �أو على �أ�سا�س حمدد يف معيار تقرير مايل دويل
�آخر �إن �أمكن.
عندما يت�ضمن املقابل املايل املحول من قبل ال�شركة من دمج الأعمال
على موجودات ومطلوبات ناجتة عن ترتيبات املقابل املايل املتوقعة ف�إنه
يتم قيا�س املقابل املايل املتوقع بالقيمة العادلة عند تاريخ اال�ستحواذ
ويكون �ضمن املقابل املايل املنقول يف دمج الأعمال� .أي تغري يف القيمة
العادلة للمقابل املايل املحتمل الناجت من تعديالت القيا�س خالل الفرتة
يتم تعديله ب�أثر رجعي مع التعديالت يف قيمة ال�شهرة .تعديالت فرتة
القيا�س تن�ش�أ عن املعلومات الإ�ضافية التي مت احل�صول عليها خالل فرتة
القيا�س (والتي ال تتعدى ال�سنة من تاريخ اال�ستحواذ) وذلك عن الوقائع
والظروف املوجودة عند تاريخ اال�ستحواذ.
يتم االحت�ساب الالحق للتغري يف القيمة العادلة للمقابل املايل املحتمل
والتي ال تعترب �ضمن تعديالت فرتة القيا�س باالعتماد على ت�صنيف هذا
املقابل املايل املحتمل .ال يتم �إعادة قيا�س املقابل املايل املحتمل يف فرتات
الحقة وامل�صنف كحقوق ملكية ،كما حت�سب ت�سوياته الالحقة �ضمن حقوق
امللكية� ،أما �إذا �صنف املقابل املايل املحتمل كموجودات �أو مطلوبات فيتم
�إعادة قيا�سه الحق ًا ،و�أي تغيري يف قيمته العادلة يتم �إدراجه وفق ًا للمعيار
املحا�سبي الدويل رقم (� )39أو املعيار رقم ( )37يف الأرباح واخل�سائر.
�إذا مت دمج الأعمال على مراحل ،يعاد قيا�س احل�صة اململوكة �سابق ًا
بالقيمة العادلة عند تاريخ اال�ستحواذ (وهو التاريخ عندما تكت�سب ال�شركة
ال�سيطرة) ،و�أي ربح �أو خ�سارة يعرتف به �ضمن الأرباح واخل�سائر� .أما
املبالغ الناجتة عن احل�ص�ص اململوكة �سابق ًا والتي �سجلت كجزء من بنود
الدخل ال�شاملة الأخرى ،فيعاد ت�صنيفها يف الأرباح واخل�سائر يف حالة
ا�ستبعاد هذه احل�ص�ص.
�إذا مل تكتمل عملية ت�سجيل دمج الأعمال بحلول نهاية الفرتة املالية
املتحقق بها الدمج ،ف�إن ال�شركة تقوم بت�سجيل مبالغ م�ؤقتة للح�سابات
الغري مكتملة ويتم تعديل هذه املبالغ امل�ؤقتة يتم تعديلها خالل فرتة
القيا�س (املذكورة �أعاله) �أو يتم االعرتاف مبوجودات ومطلوبات �إ�ضافية
لتعك�س املعلومات اجلديدة التي مت احل�صول عليها عن الوقائع والظروف
املوجودة عند تاريخ اال�ستحواذ والتي قد ت�ؤثر على املبالغ املعرتف بها يف
ذلك التاريخ.
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ال�شـهـ ــرة
يتم ت�سجيل ال�شهرة الناجتة من عملية اال�ستحواذ بالتكلفة كما يف تاريخ
اال�ستحواذ مطروح ًا منها خ�سائر تدين القيمة املرتاكمة� ،إذا وجدت.
بغر�ض فح�ص تدين القيمة ،يتم توزيع ال�شهرة على كل وحدة نقد يف
املجموعة (�أو جمموعة وحدات نقد) والتي من املتوقع �أن ت�ستفيد من
عملية �ضم الأعمال.
يتم فح�ص تدين قيمة وحدة النقد التي مت توزيع ال�شهرة عليها ب�شكل
�سنوي �أو ب�شكل متكرر �إذا كان هنالك م�ؤ�شر على تدين قيمة الوحدة� .إذا
كانت القيمة القابلة للتح�صيل لوحدات النقد �أقل من قيمتها الدفرتية،
ف�إنه يتم توزيع خ�سارة تدين القيمة �أو ًال لتخفي�ض القيمة الدفرتية لل�شهرة
املوزعة على وحدات النقد ومن ثم للموجودات الأخرى للوحدات ب�شكل
تنا�سبي على �أ�سا�س القيمة الدفرتية لكل �أ�صل من �أ�صول الوحدة .يتم
االعرتاف بخ�سارة تدين القيمة يف قيمة ال�شهرة مبا�شرة يف بيان الدخل
املوحد .ال يتم يف فرتات الحقة عك�س خ�سارة التدين يف قيمة ال�شهرة التي
مت االعرتاف بها.
يف حال ا�ستبعاد وحدة نقدية منتجة معينة ،ف�إن قيمة ال�شهرة املوزعة
على تلك الوحدة تدخل يف حتديد الربح �أو اخل�سارة من اال�ستبعاد.
احل�صة يف �شركات امل�شروع امل�شرتك
لل�شركة ح�ص�ص  يف م�شروعات م�شرتكة وهي �شركات حتت �إدارة
م�شرتكة حيث تكون للأطراف ترتيبات تعاقد يتم مبوجبها �إن�شاء �إدارة
م�شرتكة على الأن�شطة االقت�صادية لهذه ال�شركات (�أي عندما تكون
الإ�سرتاتيجيات املالية والقرارات الت�شغيلية املتعلقة ب�أن�شطة امل�شروع
تتطلب موافقة بالإجماع من جميع الأطراف).
عندما تقوم املجموعة بالقيام بن�شاطات يف �إطار ترتيبات م�شرتكة
مبا�شرة ،يتم االعرتاف بح�صة ال�شركة من املوجودات اخلا�ضعة
لل�سيطرة امل�شرتكة و�أية مطلوبات تكبدتها ب�شكل م�شرتك مع الأطراف
الأخرى يف البيانات املالية لل�شركة ذات ال�صلة وت�صنف وفق ًا لطبيعتها.
�أما بالن�سبة للخ�صوم والنفقات املتعلقة مبا�شرة باملوجودات اخلا�ضعة
لل�سيطرة امل�شرتكة ،فيتم احت�سابها على �أ�سا�س اال�ستحقاق .ت�سجل
الإيرادات من بيع �أو ا�ستخدام ح�صة ال�شركة من �إنتاج الأ�صول اخلا�ضعة
لل�سيطرة امل�شرتكة ون�صيبها من نفقات امل�شروع امل�شرتك عندما يكون
هناك �إحتمال �أن املنافع االقت�صادية املرتبطة باملعامالت �سوف تتدفق
من�/إىل ال�شركة وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه .وي�شار �إىل
ترتيبات امل�شاريع امل�شرتكة التي تت�ضمن �إن�شاء كيان منف�صل ،بحيث
يكون لكل م�شارك ح�صة يف كيانات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة.
ت�سجل ال�شركة ح�صتها يف امل�شروع امل�شرتك بطريقة الن�سبة والتنا�سب
لأغرا�ض  التوحيد ،وذلك بجمع ح�صتها من موجودات ومطلوبات
و�إيرادات وم�صاريف امل�شروع امل�شرتك يف البنود املماثلة لها يف البيانات
املالية املوحدة لل�شركة وفق ًا حل�صتها من كل بند.
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يتم احت�ساب ال�شهرة الناجتة عن اال�ستحواذ على ح�صة يف �شركة
م�شروع م�شرتك وفق ًا لل�سيا�سة املحا�سبية لل�شركة امل�ستخدمة يف احت�ساب
ال�شهرة الناجتة عن دمج الأعمال.
عندما تتعامل ال�شركة مع كيانها اخلا�ضع لل�سيطرة امل�شرتكة ،يتم
االعرتاف بالأرباح واخل�سائر الناجتة عن هذا التعامل يف البيانات املالية
املوحدة فقط يف حدود احل�ص�ص  اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة الغري
متعلقة بال�شركة.
اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة
ال�شركة الزميلة هي م�ؤ�س�سة متار�س عليها املجموعة ت�أثري ًا جوهري ًا بدون
�أن تكون تابعة لها �أو متتلك ح�صة فيها كجزء من م�شروع م�شرتك .ويتمثل
الت�أثري اجلوهري بالقدرة على امل�شاركة يف القرارات املتعلقة بال�سيا�سات
املالية والت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر فيها بدون �أن تكون هناك �سيطرة �أو
�سيطرة م�شرتكة على هذه ال�سيا�سات.
�أدرجت النتائج واملوجودات واملطلوبات لل�شركات الزميلة يف هذه
البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ حقوق امللكية .وفق ًا ملبد�أ حقوق امللكية،
تدرج اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة يف بيان املركز املايل املوحد
بالتكلفة وتعدل بعد ذلك للإعرتاف بح�صة املجموعة من �أرباح �أو
خ�سائر �أو �أرباح ال�شركة الزميلة ال�شاملة الأخرى .عندما تتجاوز ح�صة
ال�شركة من خ�سائر ال�شركة الزميلة ح�صتها يف هذه ال�شركة الزميلة،
ف�إن ال�شركة تتوقف عن االعرتاف بح�صتها يف مزيد من اخل�سائر .يتم
االعرتاف باخل�سائر الإ�ضافية فقط يف حال تكبدت ال�شركة �أي التزامات
قانونية �أو مدفوعات نيابة عن ال�شركة الزميلة.
تقرر املجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية فيما �إذا كان �ضروريا
ت�سجيل �أي خ�سارة يف تدين القيمة ال�ستثمار املجموعة يف �شركاتها
الزميلة ،يتم �إختبار كامل القيمة الدفرتية للإ�ستثمار ك�أ�صل بغر�ض تدين
القيمة من خالل مقارنة املبلغ القابل لال�سرتداد (القيمة امل�ستخدمة
والقيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع �أيهما �أعلى) مع قيمته الدفرتية
و�أي خ�سارة معرتف بها ناجتة عن تدين القيمة ت�شكل جزء ًا من قيمتها
الدفرتية.
عندما تفقد املجموعة ت�أثريها على ال�شركة الزميلة ،تقوم املجموعة
بقيا�س و�إدراج �أي �إ�ستثمار حمتفظ به بقيمة العادلة يف ذلك التاريخ
وتعترب قيمته العادلة عند االعرتاف به ك�أ�صل .يتم �إدراج الفرق بني
القيمة الدفرتية ال�سابقة لل�شركة الزميلة املتعلقة باال�ستثمار املحتفظ
به وقيمته العادلة ،يف الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ا�ستبعاد ال�شركة
الزميلة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تقوم ال�شركة باحت�ساب جميع املبالغ التي
�سبق االعرتاف بها �ضمن بنود الدخل ال�شاملة الأخرى املتعلقة بال�شركة
الزميلة على الأ�سا�س نف�سة ،يف حال قامت ال�شركة الزميلة با�ستبعاد من
املوجودات �أو املطلوبات ذات ال�صلة ،لذلك ،ف�إن �أي ربح �أو خ�سارة مت
االعرتاف به م�سبق ًا �ضمن بنود الدخل ال�شاملة الأخرى من قبل ال�شركة
الزميلة� ،سيتم �إعادة ت�صنيفه ك�أرباح �أو خ�سائر من ا�ستبعاد املوجودات
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� -5أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمــة)
اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة (تتمــة)
واملطلوبات ذات ال�صلة ،وتقوم املجموعة ب�إعادة ت�صنيف املكا�سب
واخل�سائر من حقوق امل�ساهمني �إىل الأرباح واخل�سائر عندما تفقد
ت�أثريها اجلوهري على ال�شركة الزميلة.
يتم �إدراج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن معامالت املجموعة مع ال�شركات
الزميلة واالعرتاف بها يف البيانات املالية املوحدة فقط بقدر احل�ص�ص 
يف ال�شركة الزميلة الغري متعلقة باملجموعة.
الإيجارات
ت�صنف الإيجارات ك�إيجارات متويلية عندما يحول العقد وب�شكل جوهري
جميع خماطر ومنافع التملك �إىل امل�ست�أجر .ت�صنف الإيجارات الأخرى
ك�إيجارات ت�شغيلية.
�إن حتديد ما �إذا كانت االتفاقية متثل �أو حتتوي على �إيجار يعتمد على
جوهر االتفاقية يف تاريخ الت�أ�سي�س �أو ما �إذا كان تنفيذ االتفاقية يعتمد
على ا�ستخدام موجودات معينة �أو �أن االتفاقية تن�ص على حق ا�ستخدام
املوجودات ،حتي �إذا مل يحدد ذلك احلق بو�ضوح يف االتفاقية.
املجموعة كم�ست�أجرة
يتم االعرتاف ب�شكل مبدئي مبوجودات عقد الت�أجري التمويلي على �أنها
موجودات املجموعة بالقيمة العادلة عند بدء عقد الإيجار �أو بالقيمة
احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار �أيهما �أقل ،ويتم �إدراج املطلوبات
املقابلة للم�ؤجر �ضمن بيان املركز املايل املوحد كمطلوبات �إيجارات
متويلية.
يتم توزيع دفعات الإيجار بني م�صاريف التمويل وتخفي�ض التزام الت�أجري،
وذلك لتحقيق معدّل فائدة ثابت على الر�صيد املتبقي من املطلوبات.
يتم االعرتاف مب�صاريف التمويل مبا�شرة �ضمن الأرباح واخل�سائر
�إال �إذا كانت عائدة مبا�شرة �إىل املوجودات امل�ؤهلة ويف هذه احلالة تتم
ر�سملتها وفق ًا لل�سيا�سة العامة للمجموعة املتعلقة بتكاليف االفرتا�ض .يتم
االعرتاف بالإيجارات املحتملة كم�صاريف يف الفرتات التي تتحقق فيها.
يتم االعرتاف بدفعات الإيجار الت�شغيلي كم�صروف على �أ�سا�س الق�سط
الثابت على مدى مدة عقد الإيجار� ،إال �إذا وجد �أ�سا�س �أكرث تنظيم ًا
والذي ميثل النمط الزمني الذي يتم فيه ا�ستهالك املنافع االقت�صادية
من الأ�صل امل�ؤجر .يتم االعرتاف بالإيجارات املحتملة النا�شئة عن
الإيجارات الت�شغيلية كم�صاريف يف الفرتات التي تتحقق فيها.
يف حال تلقي حوافز الت�أجري للدخول يف الت�أجريات الت�شغيلية ،يتم
االعرتاف بهذه احلوافز كمطلوبات .يتم االعرتاف ب�إجمايل منافع
احلوافز كتخفي�ض يف م�صاريف الإيجار على �أ�سا�س الق�سط الثابت �إال 
�إذا وجد �أ�سا�س �أكرث تنظيم ًا والذي ميثل النمط الزمني الذي يتم فيه
ا�ستهالك املنافع االقت�صادية من الأ�صل امل�ؤجر.
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املجموعة كم�ؤجرة
املبالغ امل�ستخدمة مبوجب عقود الت�أجري التمويلية كذمم مدينة مببلغ
يعادل �صايف �إ�ستثمار املجموعة يف عقود الإيجار .يتم توزيع �إيرادات
الت�أجري التمويلي على الفرتات املحا�سبية ،بحيث تعك�س معدّل عائد ثابت
دوري على �صايف اال�ستثمار غري امل�سدد املتعلق بالإيجار.
يتم االعرتاف ب�إيراد الت�أجري الناجت عن عقود الت�أجري الت�شغيلية على
�أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى مدة عقد الإيجار .ت�ضاف التكاليف
املبا�شرة الأولية املتحققة من التفاو�ض  وترتيبات �إن�شاء عقد الت�أجري
الت�شغيلي �إىل القيمة الدفرتية للأ�صل امل�ؤجرة ،ويتم االعرتاف بها على
�أ�سا�س ق�سط ثابت على مدى مدة عقد الإيجار.
املوجودات غري امللمو�سة
ت�سجل املوجودات غري امللمو�سة حمددة العمر امل�شرتاة ب�صورة منف�صلة
على �أ�سا�س التكلفة ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم و�أية خ�سائر يف تدين القيمة،
ويتم احت�ساب الإطفاء على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر
الإنتاجي املقدر للموجودات ،ويتم مراجعة العمر الإنتاجي املقدر وطريقة
الإطفاء يف نهاية كل فرتة حما�سبية مع الأخذ باالعتبار �أي تغيريات يف
التقدير مت احت�سابها على �أ�سا�س �إحتمايل� ،أما بالن�سبة للموجودات غري
امللمو�سة ذات العمر الإنتاجي غري املحدد امل�شرتاة ب�صورة منف�صلة
فت�سجل على �أ�سا�س التكلفة ناق�ص ًا خ�سائر يف تدين القيمة.
املوجودات غري امللمو�سة املكت�سبة من دمج الأعمال واملنف�صلة عن
ال�شهرة يتم االعرتاف بها مبدئي ًا على �أ�سا�س القيمة العادلة عند تاريخ
اال�ستحواذ (قيمة التكلفة اخلا�صة بها) .يتم االعرتاف باملوجودات غري
امللمو�سة امل�ستحوذ عليها من دمج الأعمال بعد االعرتاف املبدئي بالتكلفة
ناق�ص ًا �أي �إطفاء مرتاكم و�أي خ�سائر يف تدين القيمة املرتاكمة وعلى
نف�س الأ�سا�س الذي مت به احت�ساب املوجودات غري امللمو�سة امل�ستحوذ
عليها ب�شكل منف�صل.
يتم �إلغاء االعرتاف باملوجودات غري امللمو�سة عند ا�ستبعادها �أو عندما
ال يتم توقع �أية منافع �إقت�صادية م�ستقبلية من ا�ستخدامها �أو ا�ستبعادها،
ويتم قيا�س الأرباح واخل�سائر الناجتة من ا�ستبعاد الأ�صول غري امللمو�سة
كفرق بني �صايف العائد من اال�ستبعاد والقيمة الدفرتية للموجودات
وتدرج �ضمن الأرباح واخل�سائر عندما يتم ا�ستبعاد باملوجودات.
امل ــوج ــودات املاليــة
االعرتاف والقيا�س املبدئي
يتم ت�صنيف املوجودات املالية يف نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم ()39
كموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح �أو اخل�سارة� ،أو قرو�ض 
وذمم مدينة� ،أو ا�ستثمارات حمتفظ بها لال�ستحقاق� ،أو ا�ستثمارات
متاحة للبيع� ،أو كم�شتقات م�صنفة ك�أدوات للتحوط يف معاملة حتوط
فعلية ،ح�سبما يكون مالئم ًا .حتـدد املجموعة ت�صنيف موجوداتها املالية
عند �إدراجها املبدئي.
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يتم االعرتاف املبدئي للموجودات املالية بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليه
التكاليف املبا�شرة للمعاملة يف حالة مل يكن اال�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الربح �أو اخل�سارة .تدرج جميع امل�شرتيات �أو املبيعات التي
تتطلب ت�سليم املوجودات يف التاريخ الذي حتدده النظم �أو الأعراف
بال�سوق (ال�صفقات العادية) يف تاريخ املتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم
فيه املجموعة ب�شراء �أو بيع املوجودات.
ت�شتمل املوجودات املالية للمجموعة على نقد وودائع ق�صرية الأجل وذمم
مدينة جتارية وقرو�ض وذمم مدينة �أخرى و�أدوات مالية متداولة وغري
متداولة وم�شتقات الأدوات املالية.

القيا�س الالحق
يعتمد القيا�س الالحق للموجودات املالية على نوعها كالتايل:
الذمم املدينة
الذمم املدينة هي موجودات مالية غري امل�شتقات ذات مدفوعات ثابتة
�أو ممكنة التحديد والتي ال  يتم تداولها يف �سوق عاملة .تدرج هذه
املوجودات بعد القيا�س املبدئي بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام �سعر الفائدة
الفعلي ناق�ص ًا تدين القيمة .حتت�سب التكلفة املطف�أة ب�أن ي�ؤخذ يف
االعتبار �أي خ�صوم �أو ر�سوم عند اال�ستحواذ والر�سوم �أو التكاليف التي
تعترب جزء من �سعر الفائدة الفعلي .يتم �إدراج الإطفاء بالفائدة الفعلية
�ضمن �إيرادات التمويل يف بيان الدخل املوحد .تدرج اخل�سائر النا�شئة
من االنخفا�ض يف بيان الدخل املوحد �ضمن تكاليف التمويل.
اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع
ت�شتمل اال�ستثمارات املتاحة للبيع على �أوراق ر�أ�سمالية و�أوراق مالية.
اال�ستثمارات الر�أ�سمالية امل�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع هي لي�ست
م�صنفة حمتفظ بها للمتاجرة �أو م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح
�أو اخل�سارة .الأوراق املالية يف هذه الفئة هي تلك التي يق�صد االحتفاظ
بها �إىل فرتة زمنية غري حمددة والتي قد يتم بيعها عند احلاجة لل�سيولة
�أو عند حدوث تغريات يف �أحوال ال�سوق .بعد القيا�س املبدئي ،يعاد قيا�س
اال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتدرج الأرباح �أو اخل�سائر
غري املحققة ك�إيرادات �شاملة �أخرى يف احتياطي القيمة العادلة حتى
�إلغاء حتقيق اال�ستثمار ،وعند ذلك تدرج الأرباح �أو اخل�سائر يف �إيرادات
الت�شغيل الأخرى �أو يقرر �أن اال�ستثمار تدنت قيمته ،وعند ذلك يتم حتويل
اخل�سارة املرتاكمة �إىل بيان الدخل املوحد يف تكاليف التمويل وم�ستبعد
من احتياطي القيمة العادلة.
تق ّيم املجموعة اال�ستثمارات املتاحة للبيع لتحديد ما �إذا كانت مقدرتها
ورغبتها يف بيعها يف املدى القريب ما يزال مالئم ًا .عندما ال ت�ستطيع
املجموعة بيع هذه املوجودات املالية ب�سبب عدم ن�شاط الأ�سواق و�أن رغبة
الإدارة يف بيعها يف امل�ستقبل املنظورة قد تغريت ب�صورة كبرية ،قد تختار
املجموعة �أن تعيد ت�صنيف هذه املوجودات يف حاالت نادرة� .إن �إعادة
الت�صنيف �إىل قرو�ض وذمم مدينة م�سموح بها عندما ت�ستويف املوجودات
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املالية تعريف القرو�ض والذمم املدينة و�أن املجموعة ترغب وت�ستطيع
االحتفاظ بهذه املوجودات للم�ستقبل املنظور �أو حتى تاريخ اال�ستحقاق.
�إن �إعادة الت�صنيف �إىل فئة االحتفاظ حتى اال�ستحقاق م�سموح بها فقط
عندما ترغب املجموعة ولديها اال�ستطاعة يف االحتفاظ بها.
بالن�سبة ملوجودات مالية مت ت�صنيفها خارج فئة متاحة للبيع ،ف�إن �أي ربح �أو
خ�سارة من تلك املوجودات مت �إدراجه �سابق ًا يف حقوق ال�شركاء يتم �إطفا�ؤه
�إىل الربح �أو اخل�سارة على مدى العمر املتبقي لال�ستثمار با�ستخدام �سعر
الفائدة الفعلي .و�أي فرق بني التكلفة اجلديدة املطف�أة والتدفقات املتوقعة
يتم �إطفا�ؤه �أي�ض ًا على مدى العمر املتبقي للموجودات با�ستخدام �سعر
الفائدة الفعلي� .إذا تقرر الحق ًا �أن املوجودات قد تدنت قيمتها ،يتم �إعادة
ت�صنيف املبلغ املدرج يف حقوق امل�ساهمني �إىل بيان الدخل املوحد.
�إلغاء ا�ستحقاق املوجودات املالية واملطلوبات املالية
يلغى ا�ستحقاق املوجودات املالية (�أو جزء من موجودات مالية �أو جزء
من جمموعة موجودات مالية مماثلة) عند:
• انتهاء احلق يف ا�ستالم تدفقات نقدية من املوجودات� ،أو
•  قيام املجموعة بتحويل حقوقها يف ا�ستالم تدفقات نقدية من
املوجودات �أو بالتعهد بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة كاملة ودون
ت�أخري كبري �إىل طرف ثالث .مبوجب ترتيبات �أخرى و (�أ) �إما �أن
تكون قد قامت فعلي ًا بتحويل كافة خماطر ومنافع املوجودات �أو (ب)
مل تقم فعلي ًا بتحويل كافة خماطر ومنافع املوجودات �أو باالحتفاظ بها
ولكنه قام بتحويل ال�سيطرة على املوجودات.
يتم �إدراج املوجودات مبقدار ارتباط املجموعة بهذه املوجودات
يف حال قيام املجموعة بتحويل حقوقها يف ا�ستالم تدفقات نقدية
من موجودات ومل حتول �أو حتتفظ فعلي ًا بجميع املخاطر ومنافع
املوجودات ومل حتول ال�سيطرة على املوجودات.
يف هذه احلالة �أي�ض ًا تدرج املجموعة مطلوبات مقابلة .يتم قيا�س
املوجودات املحولة واملطلوبات املقابلة على �أ�سا�س يعك�س احلقوق
وااللتزامات التي �إحتفظت بها املجموعة.
االرتباط امل�ستمر الذي ي�أخذ �شكل �ضمان على املوجودات املحولة يتم
قيا�سه بالقيمة الدفرتية الأ�صلية للموجودات و�أق�صى مبلغ ميكن �أن
تتوقع املجموعة �أن يطلب منها �سداده� ،أيهما �أقل.

تدنــي قيمــة املوجــودات املــالية
يف تاريخ كل مركز مايل ،تقوم املجموعة بتقييم وجود �أي دليل مو�ضوعي
ب�أن املوجودات املالية �أو جمموعة من املوجودات املالية تدنت قيمتها.
تعترب املوجودات املالية �أو جمموعة املوجودات املالية متدنية القيمة ،فقط
�إذا وجد دليل على تدين يف القيمة نتيجة حلدث واحد �أو �أكرث وقع بعد
التحقيق املبدئي للموجودات («حدوث خ�سارة») .و�أن حلدث اخل�سارة
ت�أثري على التدفقات النقدية التقديرية امل�ستقبلية للموجودات املالية �أو
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� -5أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمــة)
�إلغاء ا�ستحقاق املوجودات املالية واملطلوبات املالية (تتمــة)
تدنــي قيمــة املوجــودات املــالية (تتمــة)
جمموعة املوجودات املالية و�أنه ميكن تقديرها ب�صورة موثوقة� .إن دليل
التدين قد ي�شمل م�ؤ�شرات ب�أن املدينني �أو جمموعة املدينني يواجهون
�صعوبات مالية كبرية �أو تخلف يف ال�سداد �أو عدم انتظام �سداد الفوائد
�أو �أق�ساط املبلغ الأ�صلي� ،أو احتمال دخولهم يف �إفال�س �أو �إعادة جدولة
مالية �أخرى وعندما ت�شري املعلومات الوا�ضحة بوجود نق�ص يف التدفقات
النقدية امل�ستقبلية مثل التغريات يف املت�أخرات �أو الأحوال االقت�صادية
املرتبطة بالتخلف عن ال�سداد.

املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة
ً
بالن�سبة للموجودات املدرجة بتكلفة مطف�أة تقوم املجموعة �أوال بتقييم
وجود دليل مو�ضوعي على تدين القيمة لأ�صل مايل فردي هام و�أ�صول
مالية �سواء فردية �أو جماعية غري هامة� .إذا قررت املجموعة �أنه ال 
يوجد دليل مو�ضوعي لتدين قيمة �أ�صل مايل يتم تقييمه ب�صورة فردية،
�سواء كان هام ًا �أم ال ،تقوم ب�إدخال الأ�صل يف جمموعة �أ�صول مالية ذات
خماطر ائتمانية مماثلة ثم تقوم بتقييمها ب�شكل جماعي لتحديد تدين
القيمة .الأ�صول التي يتم تقييمها فردي ًا لتحديد تدين القيمة والذي يتم
�إدراج خ�سارة انخفا�ض مقابلها �أو يكون �إدراجها م�ستمر ًا ،ال تدخل �ضمن
�أي تقييم جماعي لتحديد تدين القيمة.
�إذا وجد دليل مو�ضوعي ب�أن خ�سارة تدين القيمة قد تكبدت ،يتم قيا�س
اخل�سارة كفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة احلالية للتدفقات
النقدية امل�ستقبلية (با�ستثناء اخل�سائر االئتمانية امل�ستقبلية التي مل
تتكبد) وت�سجل القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية بخ�صم
معدل الفائدة الفعالة للموجودات املالية� .إذا كان للقر�ض �سعر فائدة
متغري ،يعترب معدل اخل�صم لقيا�س �أي خ�سارة تدين القيمة هو �سعر
الفائدة الفعلي احلايل.
تخف�ض القيمة الدفرتية للموجودات خالل ا�ستخدام ح�ساب للمخ�ص�ص 
ويدرج مبلغ اخل�سارة يف بيان الدخل املوحد .ي�ستمر حتقيق �إيرادات
الفوائد على القيمة الدفرتية املخف�ضة وذلك با�ستخدام �سعر الفائدة
امل�ستخدم خل�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لغر�ض  قيا�س قيمة
خ�سارة تدين القيمة .تدرج �إيرادات الفوائد كجزء من �إيرادات التمويل
يف بيان الدخل املوحد .ت�شطب القرو�ض مع املخ�ص�ص املتعلق بها عندما
ال يكون هنالك �أمل واقعي ال�سرتدادها م�ستقب ًال و�أن جميع ال�ضمانات قد
حققت �أو مت حتويلها �إىل املجموعة� .إذا زادت �أو نق�صت القيمة املقدرة
خل�سارة تدين القيمة يف �سنة الحقة ب�سبب حادث وقع بعد �إدراج قيمة
تدين القيمة ،يتم زيادة �أو �إنقا�ص خ�سارة تدين القيمة املدرجة �سابق ًا
وذلك بتعديل ح�ساب املخ�ص�ص� .إذا مت م�ستقب ًال ا�سرتداد خ�سارة
م�شطوبة ،ي�ضاف اال�سرتداد يف تكاليف التمويل يف بيان الدخل املوحد.
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اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع
يف تاريخ كل مركز مايل تقوم املجموعة بتقييم وجود دليل تدين يف قيمة
ا�ستثمار مايل �أو جمموعة ا�ستثمارات مالية.
يف حالة اال�ستثمارات الر�أ�سمالية امل�صنفة متاحة للبيع ،ي�ؤخذ يف االعتبار
�أي انخفا�ض هام �أو م�ستمر يف القيمة العادلة لال�ستثمار �إىل �أقل من
تكلفته .يتم تقييم «الهام» مقارنة بالتكلفة الأ�صلية لال�ستثمار و «امل�ستمر»
مقارنة بالفرتة التي ا�ستمرت فيها القيمة العادلة �أقل من تكلفته الأ�صلية.
�إذا وجد �أي دليل كهذا ،يتم حتويل اخل�سارة املرتاكمة املحت�سبة  -وهو
الفرق بني تكلفة ال�شراء والقيمة العادلة احلالية ناق�ص �أي خ�سارة تدين
القيمة لذلك اال�ستثمار املايل مدرجة �سابق ًا يف بيان الدخل املوحد -من
بنود الدخل ال�شاملة الأخرى �إىل بيان الدخل املوحد� .إن خ�سائر التدين
يف القيمة املدرجة يف بيان الدخل املوحد واملتعلقة ب�أدوات ر�أ�سمالية ال يتم
عك�سها يف بيان الدخل املوحد .وتدرج الزيادات يف قيمتها العادلة بعد
االنخفا�ض مبا�شرة يف �إيرادات �شاملة �أخرى.
املطلـوبــات امل ــالي ـ ــة
االعرتاف بالقيا�س املبدئي
املطلوبات املالـية يف نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39يتم
ت�صنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة،
�أو قرو�ض وت�سهيالت� ،أو كم�شتقات م�صنفة ك�أدوات حتوط يف معاملة
فعلية ،ح�سبما يكون مالئم ًا .حتدد املجموعة ت�صنيف مطلوباتها املالية
عند �إدراجها مبدئي ًا .تدرج املطلوبات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة ويف
حالة القرو�ض والت�سهيالت ي�ضاف تكاليف االقرتا�ض املبا�شرة للعمليات.
ت�شتمل مطلوبات املجموعة على ذمم دائنة جتارية وذمم دائنة �أخرى
و�سحب على املك�شوف من البنوك وقرو�ض وت�سهيالت وم�شتقات �أدوات
مالية.

القيا�س الالحق
�إن القيا�س الالحق ملطلوبات مالية يعتمد على ت�صنيفها كالتايل:
القرو�ض والت�سهيالت
يتم قيا�س القرو�ض والت�سهيالت التي حتمل فوائد بعد االعرتاف املبدئي
بالتكلفة املطف�أة عن طريق ا�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي .الأرباح
واخل�سائر تدرج يف بيان الدخل املوحد عندما يلغى حتقيق املطلوبات
وكذلك عن طريق ا�ستخدام عملية الإطفاء ب�سعر الفائدة الفعلي .حتت�سب
التكلفة املطف�أة ب�أن ي�ؤخذ يف الأعتبار �أية خ�صوم �أو ر�سوم عند ال�شراء
والر�سوم �أو التكاليف التي ت�شكل جزء من �سعر الفائدة الفعلي .يدرج
الإطفاء ب�سعر الفائدة الفعلي �ضمن تكاليف التمويل يف بيان الدخل املوحد.
�إلغاء اال�ستحقاق
يلغى ا�ستحقاق املطلوبات املالية يف حالة دفع �أو �إلغاء �أو انتهاء �سريان
االلتزامات .عندما ت�ستبدل مطلوبات مالية حالية من نف�س املقر�ض �أو
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�أن يتم تعديل �شروط املطلوبات احلالية ،يعامل هذا اال�ستبدال �أو التعديل
ك�إلغاء ال�ستحقاق املطلوبات احلالية وا�ستحقاق للمطلوبات اجلديدة .يتم
ا�ستحقاق الفرق يف القيمة الدفرتية يف بيان الدخل املوحد.

تدين قيمة املوجودات غري املالية
تقوم املجموعة بالتقييم يف تاريخ كل مركز مايل بالت�أكد من وجود �أي
م�ؤ�شر الحتمال تدين قيمة �أي موجودات� .إذا وجد �أي م�ؤ�شر كهذا� ،أو
�إذا كان �ضروري ًا �إجراء اختبار �سنوي لتحديد تدين قيمة �أية موجودات،
تقوم املجموعة بعمل تقدير للمبلغ املمكن ا�سرتداده من املوجودات .املبلغ
املمكن ا�سرتداده من �أي موجودات هو القيمة العادلة لأي موجودات
ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو قيمتها يف حال اال�ستخدام �أيهما �أعلى ،ويتم
حتديده لكل موجودات مبفردها ،ما مل تكن املوجودات ال تنتج �إيرادات
نقدية منف�صلة ب�شكل كبري عن �إيرادات موجودات �أخرى �أو جمموعة
موجودات �أخرى .عندما تزيد القيمة الدفرتية لأي موجودات عن املبلغ
املمكن ا�سرتداده ،تعترب املوجودات متدنية القيمة ويتم تخفي�ضها �إىل
القيمة املمكن ا�سرتدادها منها .لقيا�س القيمة يف حال اال�ستخدام،
يتم خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية �إىل قيمتها احلالية
با�ستخدام ن�سبة خ�صم قبل ال�ضرائب تعك�س تقديرات ال�سوق احلالية
للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر اخلا�صة باملوجودات املعينة .لتحديد
القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع ،ي�ؤخذ يف االعتبار ال�صفقات التي
متت م�ؤخر ًا بال�سوق� ،إذا مل توجد �صفقات كهذه يتم ا�ستخدام منوذج
تقييم مالئم .وتعزز هذه احل�سابات مب�ضاعفات القيمة و�أ�سعار الأ�سهم
املتداولة لل�شركات التابعة �أو م�ؤ�شرات �أخرى للقيمة العادلة.
تقوم املجموعة باحت�ساب تدين القيمة على �أ�سا�س املوازنات والتوقعات
التي �أعدت ب�شكل منف�صل لكل وحدة من وحدات النقد التي مت توزيعها
للموجودات الفردية ،وهذه املوازنات والتوقعات تغطي عادة فرتة خم�س
�سنوات� .أما للفرتات الأطول ،يتم احت�ساب معدّل النمو على املدى الطويل
ويطبق على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للم�شروع بعد ال�سنة اخلام�سة.
تدرج خ�سائر تدين قيمة العمليات امل�ستمرة يف بيان الدخل املوحد �ضمن
فئات امل�صاريف املنا�سبة لعمل املوجودات التي تدنت قيمتها مبا يف ذلك
تدين قيمة الب�ضاعة.
بالن�سبة للموجودات ،با�ستثناء ال�شهرة ،يعاد التقييم يف تاريخ كل بيان
مركز مايل للت�أكد من وجود �أي م�ؤ�شر ب�أن خ�سائر تدين القيمة املدرجة
�سابق ًا مل تعد موجودة �أو تكون قد نق�صت� .إذا وجد م�ؤ�شر كهذا ،تقوم
املجموعة بعمل تقدير للمبلغ املمكن ا�سرتداده .يتم عك�س �أي خ�سارة
تدين يف القيمة ومدرجة �سابق ًا فقط �إذا كان هنالك تغري يف االفرتا�ضات
امل�ستخدمة لتحديد قيمة املوجودات املمكن ا�سرتدادها منذ �أن �أدرجت
�آخر خ�سارة تدين يف القيمة� .إن مبد�أ العك�س حمدود حيث �أنه ال ميكن
�أن تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل املبالغ املمكن ا�سرتدادها �أو التي كان
ميكن حتديدها بعد خ�صم اال�ستهالك لو مل يتم �إدراج �أي خ�سارة تدين
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يف القيمة للموجودات يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم عك�س خ�سارة تدين
القيمة هذه يف بيان الدخل املوحد.

الب�ضــاع ــة
تدرج الب�ضاعة على �أ�سا�س التكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها،
�أيهما �أقل .متثل التكاليف جميع امل�صاريف املتكبدة على كل منتج حتى
و�صوله �إىل موقعه و �شكله احلايل كالتايل:
قطع الغيار واملواد الكيماوية وامل�ستهلكة  -تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س
املتو�سط املرجح للتكلفة.
يحدد �صايف القيمة التح�صيلية واملمكن حتقيقها بناء على �سعر البيع
التقديري ناق�ص ًا �أي تكاليف �أخرى متوقع �صرفها حتى �إمتام ال�صنع
والبيع.

ذمم مدينة
يتم قيد الذمم املدينة ب�صايف قيمة الفواتري بعـد ا�ستقطاع التدين يف
املبالغ املتوقع عدم حت�صيلها .يتم تقدير خم�ص�ص  للمبالغ امل�شكوك
يف حت�صيلها عندما ال يكون حمتم ًال حت�صيل املبالغ بالكامل .وت�شطب
الديون املعدومة عندما ال يكون هناك احتمال ال�سرتدادها.
الأر�صدة لدى البنوك والنقد
الأر�صدة لدى البنوك والنقد تتكون من نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى
البنوك وودائع ق�صرية الأجل م�ستحقة خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
ذمم دائنة وم�ستحقات
يتم االعرتاف باملطلوبات امل�ستحقة الدفع م�ستقب ًال عن الب�ضائع
واخلدمات التي مت احل�صول عليها� ،سواء مت ا�ستالم فاتورة املورد �أم
مل ت�ستلم.
املخ�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عند وجود التزام حايل (قانوين �أو حكمي)
على املجموعة نا�شئ من �أحداث �سابقة ،وعندما يكون حمتم ًال �سداد
تكاليف هذا االلتزام مببالغ حمددة ب�صورة موثوقة.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم املجموعة بتكوين خم�ص�ص  ملكاف�أة نهاية اخلدمة ملوظفيها
الأجانب .يف العادة يتم احت�ساب 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
القطريني� .إن التزامات ال�شركة حمددة بهذه امل�ساهمات والتي تدفع
عند ا�ستحقاقها.
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� -5أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمــة)
املطلـوبــات امل ــالي ـ ــة (تتمــة)
العمالت الأجنبية
يتم �إعداد البيانات املالية املوحدة بالريـال القطري وهي العملة
امل�ستخدمة للعمل باملجموعة ،وهي العملة ال�سائدة يف البيئة االقت�صادية
الأ�سا�سية التي تعمل فيها �شركة الكهرباء واملاء القطرية (�ش.م.ق) .وكل
�شركة تابعة للمجموعة حتدد عملتها للعمل ،ويتم قيا�س البنود امل�ضمنة
يف البيانات املالية لكل �شركة با�ستخدام تلك العملة .تدرج املعامالت التي
تتم بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة وقت �إجراء املعاملة.
كما حتول املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية �إىل
الريـال القطري ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة لعملة العمل يف تاريخ املركز
املايل .تدرج جميع الفروقات الناجتة من عمليات التحويل يف بيان الدخل
املوحد .البنود غري النقدية املقيمة بالتكلفة التاريخية بعملة �أجنبية يتم
حتويلها با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف يف تاريخ املعاملة الأ�سا�سي .والبنود
غري النقدية املقيمة بالقيمة العادلة بعملة �أجنبية يتم حتويلها با�ستخدام
�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف التاريخ الذي حددت فيه القيمة العادلة.

القيمة العادلة
حتـدد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتداولة يف الأ�سواق املالية الر�سمية
وفق ًا لأ�سعار ال�شراء للموجودات عند االغالق يف تاريخ املركز املايل.
بالن�سبة للأدوات املالية التي ال توجد لها �أ�سواق عاملة ،حتدد القيمة
ال�سوقية با�ستخدام تقنيات مالئمة للتقييم .قد ت�شمل هذه التقنيات
ا�ستخدام �آخر لل�صفقات متت يف ال�سوق بالأ�سعار احلرة� ،أو الرجوع
�إىل القيمة العادلة احلالية لأداة مماثلة �أو حتليل التدفقات النقدية
املخ�صومة �أو مناذج تقييم �أخرى منا�سبة.
يبني الإي�ضاح رقم ( )42حتلي ًال للقيم العادلة للأدوات املالية وتفا�صيل
�أخرى حول كيفية قيا�سها.

 -6التقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة

تدين قيمة املوجودات امللمو�سة والغري امللمو�سة
تقوم �إدارة املجموعة ب�شكل �سنوي بفح�ص موجوداتها امللمو�سة والغري
ملمو�سة وحتديد ما �إذا كانت هذه املوجودات قد عانت من تدين قيمتها
وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املن�صو�ص  عليها يف الإي�ضاح رقم (.)5
يتم حتديد قيمة الأ�صل القابلة لال�سرتداد با�ستخدام طريقة قيمة
اال�ستخدام احلايل .يتم تقدير التدفقات النقدية املتوقعة للموجودات
املالية على مدى العمر الإنتاجي لها وخ�صمها با�ستخدام �أ�سعار اخل�صم
ال�سائدة يف ال�سوق.
الأعمار الإنتاجية للموجودات امللمو�سة والغري امللمو�سة
تقوم �إدارة املجموعة بتقدير الأعمار الإنتاجية وم�صاريف اال�ستهالك
�أو الإطفاء ذات ال�صلة� .إذا كانت الأعمار الإنتاجية الفعلية للموجودات
تختلف عن الأعمار املقدرة لها ،ف�إن م�صاريف اال�ستهالك لل�سنة �سوف
تتغري ب�شكل جوهري.
انخفا�ض قيمة الب�ضاعة
تدرج الب�ضاعة يف ال�سجالت بالتكلفة �أو �صايف القيمة التح�صيلية
واملمكن حتقيقها �أيهما �أقل .يف حال وجود ب�ضاعة قدمية �أو غري �صاحلة
لال�ستخدام يتم تقدير �صايف القيمة املمكن حتقيقها منها .يتم هذا
التقدير على �أ�سا�س فردي للب�ضاعة الفردية الهامة� .أما الب�ضاعة
الفردية غري الهامة ولكنها قدمية �أو غري �صاحلة لال�ستخدام فيتم
التقدير ب�صورة جماعية لها ويحت�سب لها خم�ص�ص وفق ًا لنوع الب�ضاعة
ودرجة التقادم و عدم ال�صالحية على �أ�سا�س �أ�سعار البيع التاريخية.
تدين قيمة املوجودات املالية
تقوم �إدارة املجموعة مبراجعة البنود امل�صنفة كذمم مدينة ب�شكل دوري،
لتقييم ما �إذا كان يجب ت�سجيل خم�ص�ص  تدين يف القيمة يف بيان
الدخل املوحد .كما تقوم الإدارة بتقييم املبلغ واملدة الزمنية للتدفقات
النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى املخ�ص�ص املطلوب ،وت�ستند هذه
التقديرات بال�ضرورة على �إفرتا�ضات حول عدة عوامل تت�ضمن درجات
متفاوتة من التقديرات وال�شكوك.

فيما يلي االفرتا�ضات الرئي�سية املتعلقة بامل�ستقبل وامل�صادر الرئي�سية  -7دمــج الأعمـ ــال
الأخرى للتقديرات يف نهاية الفرتة امل�شمولة بالتقرير والتي لها خماطر
جوهرية ت�ؤدي �إىل تعديل مادي على القيمة الدفرتية للموجودات
واملطلوبات خالل ال�سنة املالية املقبلة.

ت�صنيف اال�ستثمارات
تقرر الإدارة عند ا�ستحواذها على اال�ستثمارات فيما �إذا كان �سيتم
ت�صنيفها كا�ستثمارات متاحة للبيع �أو كموجودات مالية بقيمتها العادلة
من خالل الربح واخل�سارة .تقوم املجموعة بت�صنيف هذه اال�ستثمارات
كموجودات مالية بقيمتها العادلة من خالل الربح واخل�سارة �إذا ما كانت
م�شرتاة بغر�ض املتاجرة بها ،بينما ت�صنف كا�ستثمارات متاحة للبيع ما
مل تكن م�شرتاة للغر�ض املذكور م�سبق ًا.
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اال�ستحواذ خالل .2010
 1-7اال�ستحواذ على �شركة را�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق)
يف � 20أكتوبر � 2010إ�ستحوذت ال�شركة («امل�ستحوذ») على %55
�إ�ضافية من �أ�سهم الت�صويت يف �شركة را�س لفان للطاقة املحدودة
(�ش.م.ق) («امل�ستحوذ عليها») و�أ�صبحت متلك «( %80العملية»).
تعمل �شركة را�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) يف تطوير
ومتلك وت�شغيل و�صيانة حمطة كهرباء وحتلية مياه يف قطر .مت
احت�ساب اال�ستحواذ با�ستخدام طريقة اال�ستحواذ املحا�سبية.
لقد قررت املجموعة �أن تقيم ح�صة الأقلية غري امل�سيطرة يف
امل�ستحوذ عليها بالقيمة العادلة.
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 -7دمــج الأعمـ ــال (تتمــة)

 1-7اال�ستحواذ على �شركة را�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) (تتمــة)
فيما يلي القيمة العادلة والدفرتية للموجودات واملطلوبات املحددة التابعة ل�شركة را�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) كما هي يف تاريخ اال�ستحواذ:
القيم الدفرتية
القيم العادلة
	�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
املوج ــودات
141.791
املوجودات الغري امللمو�سة – «اتفاقية �شراء الطاقة واملاء»
565
565
م�صانع ومعدات
2.260.288
2.260.288
�إيجارات متويلية مدينة
ً
103.711
103.711
ذمم مدينة وم�صاريف مدفوعة مقدما
97.792
97.792
النقد و�شبه النقد
2.462.356
2.604.147
املطلـوب ــات
1.294.221
1.294.221
قرو�ض وت�سهيالت حتمل فوائد
97.014
97.014
ذمم دائنة وم�ستحقات
1.391.235
1.391.235
1.071.121
1.212.912
�إجمايل �صايف املوجودات املحددة

تفا�صيل القيمة املعدّلة
القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املحددة امل�ستحوذ عليها
يطرح :القيمة الدفرتية ل�صايف املوجودات املحددة
القيمة املعدّ لة
احت�ساب ال�شهرة:
القيمة العادلة للمقابل املايل املحول للح�ص�ص امل�سيطرة
القيمة العادلة حل�ص�ص الأقلية غري امل�سيطرة
القيمة العادلة للح�ص�ص اململوكة م�سبق ًا
املقابل املايل املحول
يطرح:
ً
القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املحددة املعرتف بها �سابقا من قبل امل�ستحوذ
املوجودات غري امللمو�سة غري معرتف بها م�سبق ًا من قبل امل�ستحوذ عليها
�صايف ناجت املوجودات املحددة
ال�شهرة الناجتة عن اال�ستحواذ
�صايف التدفقات النقدية عند اال�ستحواذ:
�صايف النقد امل�ستحوذ عليه من �شركة تابعة
النقد املدفوع
القيمة العادلة للح�ص�ص اململوكة م�سبقاً:
القيمة الدفرتية للح�ص�ص اململوكة م�سبق ًا
�أرباح قيمة عادلة حمققة من اال�ستبعاد املفرت�ض

1.212.912
()1.071.121
141.791
697.914
242.583
303.228
1.243.725
1.071.121
141.791
1.212.912
30.813
97.792
()697.914
()600.122
267.781
35.447
303.228

بلغت احل�صة يف �أرباح ما قبل اال�ستحواذ مبلغ  23.25مليون ريـال قطرى للفرتة حتى � 20أكتوبر .2010
منذ تاريخ اال�ستحواذ �ساهمت �شركة را�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) يف �أرباح املجموعة مببلغ  153.47مليون ريـال قطري وذلك لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب .2011
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التقــريـ ــر ال�سنــوي ل�شــرك ــة الكهـرب ــاء وامل ــاء القـطــري ــة 2011

�إي�ضــاحــات حــول البيانــات املـــاليـــة املــوحـــدة
لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

 -7دمــج الأعمـ ــال (تتمــة)

 2-7اال�ستحواذ على �شركة �إيه �إي �إ�س را�س لفان للت�شغيل املحدودة (ذ.م.م)
يف � 20أكتوبر � 2010إ�ستحوذت ال�شركة («امل�ستحوذ» على � %70إ�ضافية من �أ�سهم الت�صويت يف �شركة �إيه �إي �إ�س را�س لفان للت�شغيل (ذ.م.م)
(«امل�ستحوذ عليها») و�أ�صبحت متلك  .%100تعمل �شركة �إيه �إي �إ�س را�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 القيمة العادلة والدفرتية للموجودات واملطلوبات املحددة ب�شركة �إيه �إي �إ�س را�س لفان للت�شغيل (ذ.م.م) يف تاريخ اال�ستحواذ:
القيم الدفرتية
القيم العادلة
	�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
املوج ــودات
2.800
2.800
م�صانع ومعدات
31.709
31.709
الب�ضاعة
ً
34.630
34.630
ذمم مدينة وم�صاريف مدفوعة مقدما
117.657
117.657
النقد و�شبه النقد
186.796
186.796
املطلـوب ــات
6.541
6.541
مكاف�أت املوظفني
34.972
34.972
ذمم دائنة وم�ستحقات
41.513
41.513
145.283
145.283
�إجمايل �صايف املوجودات املحددة
احت�ساب ال�شهرة:
101.698
القيمة العادلة للمقابل املايل املحول للح�ص�ص امل�سيطرة
القيمة العادلة حل�ص�ص الأقلية غري امل�سيطرة
43.585
القيمة العادلة للح�ص�ص اململوكة م�سبق ًا
145.283
املقابل املايل املحول
يطرح:
ً
145.283
القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املحددة املعرتف بها �سابقا من قبل امل�ستحوذ
145.283
�إجمايل �صايف املوجودات املحددة
ال�شهرة الناجتة عن اال�ستحواذ
�صايف التدفقات النقدية عند اال�ستحواذ:
117.657
�صايف النقد امل�ستحوذ عليه من �شركة تابعة
()101.698
النقد املدفوع
15.959
بلغت احل�صة يف �أرباح ما قبل اال�ستحواذ مبلغ  8.7مليون ريـال قطرى للفرتة حتى � 20أكتوبر .2010
لقد غريت ال�شركة التابعة ا�سمها �إىل �شركة را�س لفان للت�شغيل (ذ.م.م) اعتبار ًا من  7نوفمرب .2010

� -8أر�صدة لدى البنوك والنقد
ودائع بنكية بالعملة املحلية
ودائع بنكية بالعمالت الأجنبية
نقد يف ال�صندوق
املجموع

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
1.734.667
1.287.929
26
3.022.622

738.732
1.335.394
50
2.074.176

املعدّل الفعلي للفائدة على الودائع �أعاله يرتاوح ما بني � %0.30إىل � %2.88سنوي ًا لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � %0.30 :2010( 2011إىل ،)%3.00
كذلك تت�ضمن الأر�صدة لدى البنوك والنقد ح�ساب خدمة دين لل�شركة مببلغ  54.726مليون ريـال قطري (� :2010صفر)� .إن ح�ساب خدمة الدين ميثل
�أر�صدة لدى البنوك حمدد ا�ستخدامها على ال�شركة.
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�صفحــة  39

�إي�ضــاحــات حــول البيانــات املـــاليـــة املــوحـــدة
لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

 -9ذمم مدينة وم�صاريف مدفوعة مقدماً

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
877.011
952.675
ذمم جتارية مدينة (�أ)
52.250
122.522
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
524.775
169.165
ذمم مدينة �أخرى (ب)
1.454.036
1.244.362
( )1كانت �أعمار �أر�صدة الذمم التجارية املدينة واحلركة يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كما يف  31دي�سمرب ،كما يلي:
� -1أعمار الديون غري املت�أخرة وغري املتدنية
2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
761.290
844.589
�أقل من  60يوم ًا

� -2أعمار الديون املت�أخرة وغري املتدنية
 120 – 61يوم ًا
 180 – 121يوم ًا
 365 – 181يوم ًا
�أكرث من  365يوماً
املجموع

� -3أعمار الديون املت�أخرة واملتدنية
�أكرث من  365يوم ًا

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
113.157
73.814
2.564
2.754
31.518
115.721
108.086
2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
2.222
47

 -4احلركة يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
6.121
2.222
الر�صيد يف بداية ال�سنة
()5.651
()292
مبالغ مت �إعدامها لعدم حت�صيلها
()1.883
ديون معدومة مت حت�صيلها
1.752
امل�ضاف �إىل املخ�ص�ص خالل ال�سنة
2.222
47
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
( )2ت�شمل ذمم مدينة �أخرى ب�شكل �أ�سا�سي ح�صة ال�شركة الن�سبية من الذمم املدينة الأخرى ل�شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة املحدودة.

 -10الب�ضـاعـ ـ ــة
قطع غيار
مواد كيماوية
مواد ا�ستهالكية
خم�ص�ص الب�ضاعة بطيئة احلركة
املجموع

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
459.132
485.982
4.498
6.604
4.585
3.569
468.215
496.155
()173.632
()190.268
294.583
305.887

تت�ضمن الب�ضاعة ح�صة ال�شركة الن�سبية من ب�ضاعة �شركة قطر للطاقة (�ش.م.ق) و�شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) و�شركة ر�أ�س قرطا�س
للطاقة املحدودة مببلغ  73.15مليون ريـال قطري ( 58.01 : 2010مليون ريـال قطري).
احلركة يف خم�ص�ص الب�ضاعة بطيئة احلركة:
154.492
173.632
الر�صيد يف بداية ال�سنة
19.140
16.636
امل�ضاف �إىل املخ�ص�ص خالل ال�سنة
173.632
190.268
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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التقــريـ ــر ال�سنــوي ل�شــرك ــة الكهـرب ــاء وامل ــاء القـطــري ــة 2011

�إي�ضــاحــات حــول البيانــات املـــاليـــة املــوحـــدة
لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

 -11العق ــارات وامل�صــانــع واملعـ ــدات

قط ــع	�أعم ـ ـ ــال
تكاليف
		
		�أثاث وجتهيزات
ر�أ�سمالية
غي ــار
الفح�ص
		
ومعدات
مراف ـ ــق
ر�أ�سمالية قيد التنفيذ املجم ــوع
«ج»
�سيارات
مكتبية
	�إنتـ ـ ـ ــاج
	�أل ـ ـ ـ ـ ــف	�أل ـ ـ ـ ـ ــف	�أل ـ ـ ـ ـ ــف	�أل ـ ـ ـ ـ ــف	�أل ـ ـ ـ ـ ــف	�أل ـ ـ ـ ـ ــف	�أل ـ ـ ـ ـ ــف
ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري
التكلفة:
9.036.409
446.099 140.162 261.464
7.501
26.996 8.154.187
يف  1يناير 2011
457.212
445.249
2.255
4.086
5.622
�إ�ضافات
()2.418( )63.780( )2.418
44.279
19.501
حتويالت� /إعادة ت�صنيف
()658.869( )658.869
املحول �إىل �إيجارات متويلية مدينة -
()82.634
(- )81.778
()850
()6
ا�ستبعادات و�شطب
8.749.700
168.699 137.744 223.965
8.906
31.076 8.179.310
يف  31دي�سمرب 2011
اال�ستهالك:
3.062.309
- 31.828 135.946
3.592
16.593 2.874.350
يف  1يناير 2011
505.805
7.127
80.482
1.650
4.068
412.478
اال�ستهالك لل�سنة
82.446
(- )81.778
()666
()2
ا�ستبعادات و�شطب
3.485.668
- 38.955 134.650
4.576
20.659 3.286.828
يف  31دي�سمرب 2011
�صايف القيمة الدفرتية:
5.264.032 168.699 98.789 89.315
4.330 10.417 4.892.482
يف  31دي�سمرب 2011
قط ــع	�أعم ـ ـ ــال
تكاليف
		
		�أثاث وجتهيزات
ر�أ�سمالية
غي ــار
الفح�ص
		
ومعدات
مراف ـ ــق
ر�أ�سمالية قيد التنفيذ املجم ــوع
«ج»
�سيارات
مكتبية
	�إنتـ ـ ـ ــاج
	�أل ـ ـ ـ ـ ــف	�أل ـ ـ ـ ـ ــف	�أل ـ ـ ـ ـ ــف	�أل ـ ـ ـ ـ ــف	�أل ـ ـ ـ ـ ــف	�أل ـ ـ ـ ـ ــف	�أل ـ ـ ـ ـ ــف
ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري
التكلفة:
13.289.910 6.623.388 120.218 206.884
5.194
19.276 6.314.950
يف  1يناير 2010
3.365
276
3.089
متلك يف �شركات تابعة
1.477.262 1.450.071 19.944
2.105
3.945
1.197
�إ�ضافات
(- )1.920.160
81.049
686 1.838.425
حتويالت�/إعادة ت�صنيف
()5.707.200( )5.707.200
املحول �إىل �إيجارات متويلية مدينة -
()26.928
(- )26.469
()74
()385
ا�ستبعادات و�شطب
9.036.409
446.099 140.162 261.464
7.501
26.996 8.154.187
يف  31دي�سمرب 2010
اال�ستهالك :
2.626.286
- 22.981
85.580
2.330
13.946 2.501.449
يف  1يناير 2010
462.806
8.847
76.722
1.304
2.647
373.286
اال�ستهالك لل�سنة
()26.783
(- )26.356
()42
()385
ا�ستبعادات و�شطب
3.062.309
- 31.828 135.946
3.592
16.593 2.874.350
يف  31دي�سمرب 2010
�صايف القيمة الدفرتية:
5.974.100
446.099 108.334 125.518
3.909
10.403 5.279.837
يف  31دي�سمرب 2010
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�صفحــة  41

�إي�ضــاحــات حــول البيانــات املـــاليـــة املــوحـــدة
لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

 -11العق ــارات وامل�صــانــع واملعـ ــدات (تتمــة)

( )1حتولت امللكية القانونية ملحطات را�س �أبو فنطا�س «�أ» (ر�أف �أ) وحمطات توليد الطاقة (الوجبة وال�سيليه وجنوب الدوحة) �إىل ال�شركة عند توقيع
اتفاقية اال�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 (�إي�ضاح رقم .)»1« 19
( )2حتولت امللكية القانونية ملحطة دخان لتحلية املياه بدخان من قطر للبرتول �إىل ال�شركة مبوجب توقيع اتفاقية اال�ستحواذ .وفق ًا ل�شروط االتفاقية ال 
ت�ستطيع ال�شركة بيع املحطة �أو الت�صرف فيها �إال عندما ت�سدد قيمة البيع بالكامل (�إي�ضاح رقم .) »2« 19
( )3التكاليـف املتكبـدة على مرافق الإنتاج وفق ًا 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 � 4 - 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».
( )4الأر�ض التي تقع عليها حمطة (ر�أف ب) م�ؤجرة لل�شركة من قبل احلكومة بدون مقابل ملدة � 50سنة اعتبار ًا من  5يوليو  1990وذلك مبوجب املر�سوم
الأمريي رقم  24ل�سنة .2001
( )5مل 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 (�أنظر
الإي�ضاح رقم .)2
(  )6الأر�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 ا�ستحواذ املحطة.
(  )7مت توزيع اال�ستهالك يف بيان الدخل املوحد كالأتي:
2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
453.979
497.670
تكاليف املبيعات (�إي�ضاح رقم )33
8.827
8.135
م�صاريف عمومية و�إدارية (�إي�ضاح رقم )34
462.806
505.805

 -12املوجودات غري امللمو�سة

قامت ال�شركة خالل ال�سنة بتحديد وت�سجيل املوجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية املحددة نتيجة لعملية اال�ستحواذ كما هو مو�ضح يف �إي�ضاح «.»7
2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
113.432
113.432
املوجودات غري امللمو�سة املحددة (�إي�ضاح رقم )1-7
()5.970
الإطفاء خالل ال�سنة
113.432
107.462
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
ميثل هذا املبلغ اتفاقية �شراء الطاقة واملاء بني كهرماء و�شركة را�س لفان للطاقة ،لإمداد الطاقة ومياه ال�شرب ملدة  25عام ًا.

 -13ا�ستثمارات يف �شركات زميلة

ال�شركة لديها ا�ستثمارات يف �شركات زميلة كالتايل:

ن�سبة امللكية
بلد الت�أ�سي�س	
			
%15
ُعمان
�شركة فينيك�س للطاقة (�س�.أ.ع.ك) ()i
%15
ُعمان
�شركة فينيك�س لل�صيانة والعمليات (ذ.م.م) ()ii

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
717
215
932

(  )1تعمل �شركة فينيك�س للطاقة (ال تزال يف مرحلة بدء الت�شغيل) يف ت�صميم وبناء وامتالك وت�شغيل واحلفاظ على الكفاءة العالية ملحطة توليد طاقة
بالغاز الناري بقدرة  2.000واط كحد �أدنى ،والواقعة يف �صور يف �سلطنة ُعمان.
( )2تعمل �شركة فينيك�س لل�صيانة والعمليات (ال تزال يف مرحلة بدء الت�شغيل) على توفري خدمات ال�صيانة والت�شغيل مل�شروع ال�شركة وفق ًا لعقد ال�صيانة
والت�شغيل.
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 -14ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أ�سهم متداولة
الر�صيد يف  1يناير
�إ�ضافات خالل ال�سنة
�صايف التغري يف القيمة العادلة
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب
يتم حتديد القيمة العادلة للأ�سهم املتداولة بالرجوع �إىل �أ�سعار التداول املعلنة يف ال�سوق.
احلركة يف القيمة العادلة كالتايل:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
التحويل �إىل االحتياطي خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
358.238
380.335
275.234
358.238
6.465
22.592
76.539
()495
358.238
380.335

197.149
()495
196.654

120.610
76.539
197.149

� -15إيجارات متويلية مدينة

متثل الإيجارات التمويلية املدينة ح�صة ال�شركة والن�سبية من الإيجارات املدينة ل�شركة قطر للطاقة (�ش.م.ق) و�شركة م�سيعيد للطاقة (�ش.م.ق) و�شركة
ر�أ�س قرطا�س للطاقة املحدودة و�شركة را�س لفان للطاقة املحـدودة (�ش.م.ق) .لقد طبقت ال�شركات التابعة و�شركات امل�شاريع امل�شرتك تف�سري الهيئة
الدولية للتقارير املالية رقم (« )4حتديد ا�شتمال االتفاقية على �إيجارات» والذي �أ�صبح �ساري املفعول اعتبار ًا من  1يناير  2006وذلك يف املحا�سبة ملرافق
الإنتاج التي قامت بت�شييدها بنف�سها .قامت املجموعة با�ستخدام ن�سبة خ�صم ترتاوح بني � %7.5إىل .%9.99
2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
26.675.565
26.208.538
�إيجارات متويلية – الإجمايل املدين
()14.839.897
()14.095.946
�إيرادات متويلية غري مكت�سبة
11.835.668
12.112.592
�صايف اال�ستثمار يف �إيجارات متويلية
م�صنفة يف بيان املركز املايل املوحد كالتايل:
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول

465.437
11.647.155

135.836
11.699.832

 -16موجودات غري متداولة �أخرى

متثل موجودات غري متداولة �أخرى املبالغ املدفوعة يف تاريخ �أكتوبر  2010ل�شركة را�س لفان للخدمات للح�صول على احلقوق واملنافع وااللتزامات وفق ًا
التفاقية اخلدمات الفنية بني �شركة را�س لفان للخدمات و�شركة �أيه �أي �إ�س را�س لفان للت�شغيل (ذ.م.م) .كان املبلغ املبدئي  23.815مليون ريـال قطري
وا�ستلمت ال�شركة خالل ال�سنة مبلغ  5.887مليون ريـال قطري .يتم �إطفاء املبلغ املتبقي  17.918مليون ريـال قطري على مدى فرتة � 19سنة.

 -17ذمم دائنة وم�ستحقات
ذمم دائنة جتارية
م�صاريف م�ستحقة و�أخرى
خم�ص�ص للم�ساهمة يف الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية
�أ�ضرار ال�سيولة مقررة لكهرماء
توزيعات �أرباح غري مدفوعة
م�ساهمة يف �صندوق التقاعد للموظفني القطريني
املجموع
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2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
987.510
907.688
741.613
738.482
30.527
37.689
78.206
132.305
17.447
18.533
1.804
1.863
1.857.107
1.836.560
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 -18القرو�ض والت�سهيالت التي حتمل فوائد
القر�ض ()1
القر�ض ()2
القر�ض ()3
القر�ض ()4
القر�ض ()5
القر�ض ()6
القر�ض ()7
القر�ض ()8
يطرح  :تكاليف ترتيبات التمويل
تظهر يف بيان املركز املايل املوحد كالتايل:
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول
املجموع

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
1.543.947
1.504.430
1.191.901
1.162.817
2.678.716
2.814.844
890.096
852.581
444.084
425.368
1.093.500
1.093.500
4.919.807
4.843.567
1.254.509
1.096.562
14.016.560
13.793.669
()85.601
13.708.068
346.176
13.361.892
13.708.068

()57.796
13.958.764
1.513.047
12.445.717
13.958.764

�إي�ضــاحـــــات:
(  )1لقد دخلت 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/بلغ �إجمايل املبلغ امل�سحوب 413
مليون دوالر �أمريكي كما يف  31دي�سمرب  1.504( 2011مليون ريـال قطري) ( 423 :2010مليون دوالر �أمريكي ( 1.543مليون ريـال قطري).
حتت�سب الفوائد ب�سعر ليبور � %0.55 +إىل � %1.65سنوي ًا كما ذكر 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.
(  )2ميثل احل�صة من �شركة قطر للطاقة (�ش.م.ق) من القرو�ض امل�صرفية .دخلت �شركة قطر للطاقة يف اتفاقية ائتمانية مع بنك طوكيو ميت�سوبي�شي
يو�.إف.جيه املحدودة ،الذي يقوم بدور وكيل ت�سهيالت و�ضامن خارجي لت�سهيالت ائتمانية مببلغ  696.5مليون دوالر �أمريكي ( 2.538.8مليون
ريـال قطري) يف عام  .2005قامت ال�شركة بتاريخ  15دي�سمرب  2008ب�سحب مبلغ  645.9مليون دوالر �أمريكي ( 2.345.3مليون ريـال قطري)،
حيث حققت جميع ال�شروط الواردة يف اتفاقية التمويل .حتت�سب الفائدة ب�سعر ليبور +الهام�ش ( 100نقطة �أ�سا�س حالي ًا) كما هو حمدد يف اتفاقية
التمويل .بلغ �إجمايل املبالغ غري امل�سددة  580مليون دوالر �أمريكي ( 2.114.1مليون ريـال قطري) كما يف  31دي�سمرب  595 : 2010( 2011مليون
دوالر �أمريكي ( 2.167مليون ريـال قطري).
( )3ميثل هذا املبلغ احل�صة من �شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) من القرو�ض امل�صرفية .دخلت �شركة م�سيعيد للطاقة باتفاقيات ت�سهيالت
مفو�ضة بالدوالر الأمريكي ،بحيث يتم حتميل الفائدة لكل فرتة ب�سعر ليبور  +الهام�ش لكل هذه القرو�ض مع الأخذ بعني االعتبار ن�سبة التكلفة
املفرو�ضة من البنوك التجارية املقر�ضة يف حالة امل�شاركة مع تلك البنوك .القر�ض ي�ستحق ال�سداد على  85ق�سط ًا ربع �سنوي تبد�أ يف � 15أبريل 2011
وبن�سبة �سداد حمددة م�سبق ًا.
(  )4دخلت ال�شركة يف اتفاقية ت�سهيالت مع جمموعة من البنوك لتمويل مرافق حمطة (ر�أف �أ .)1/هذا القر�ض لأجل البالغ قيمته  288.2مليون دوالر
�أمريكي يحمل فوائد ب�سعر ليبور +هام�ش بني � %0.60إىل  .%1.05بلغ �إجمايل امل�سحوب  234مليون دوالر �أمريكي ( 853مليون ريـال قطري) كما
يف  31دي�سمرب  31( 2011دي�سمرب 244 : 2010مليون دوالر �أمريكي ( 890مليون ريـال قطري)) وي�ستحق �سداد القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية
تبد�أ يف  30يونيو  2010وبن�سبة �سداد حمددة م�سبق ًا حتت�سب مقابل املبلغ الأ�صلي القائم املتبقي يف نهاية الفرتة الذي يتوفر فيها.
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 -18القرو�ض والت�سهيالت التي حتمل فوائد (تتمــة)
�إي�ضــاحـــــات (تتمــة)
( )5دخلت ال�شركة يف اتفاقية متويل �إ�سالمي ب�شكل 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/بلغ �إجمايل املبلغ امل�سحوب  117مليون دوالر �أمريكي ( 425مليون ريـال قطري) كما
يف  31دي�سمرب  122 : 2010( 2011مليون دوالر �أمريكي ( 444مليون ريـال قطري)).
(  )6دخلت ال�شركة يف اتفاقية قر�ض ائتماين متجدد مع جمموعة من البنوك .تبلغ قيمة القر�ض  300مليون دوالر �أمريكي ( 1.093.5مليون ريـال
قطري) ويحمل فائدة ب�سعر ليبور +هام�ش قدره  %0.75كما يف  31دي�سمرب � .2011سحبت ال�شركة مبلغ القرو�ض بالكامل وقدره  300مليون دوالر
�أمريكي ( 1.093.5مليون ريـال قطري) .قامت ال�شركة يف � 21أبريل  2011ب�سداد ما تبقى من القر�ض كما يف  31دي�سمرب  2010البالغ 300
مليون دوالر �أمريكي ( 1.093.5مليون ريـال قطري) مع حتمل فائدة ب�سعر ليبور +هام�ش قدره  .%0.40مت احل�صول على القر�ض بغر�ض متويل
�إن�شاء مرافق حمطة را�س لفان «ج».
(  )7ميثل هذا املبلغ ح�صة �شركة ر�أ�س قرطا�س املحدودة من القرو�ض امل�صرفية� .شركة ر�أ�س قرطا�س دخلت يف اتفاقية ائتمانية مع جمموعة من البنوك
للح�صول على ت�سهيالت ائتمانية ت�صل �إىل  3.339مليون دوالر �أمريكي .بلغ الر�صيد القائم  2.953مليون دوالر �أمريكي ( 10.763مليون ريـال
قطري) كما يف  31دي�سمرب  3.000 : 2010( 2011مليون دوالر �أمريكي ( 10.935مليون ريـال قطري)) حتمل الفائدة ب�سعر ليبور +الهام�ش على
النحو املحدد يف اتفاقية الإئتمان .ت�ستحق هذه القرو�ض البنكية بحلول عام  .2033هذا القر�ض لأجل م�ضمون برهن على مرافق امل�صنع التي قامت
ال�شركة ببنائها على �أر�ض م�ست�أجرة من قطر للبرتول.
( )8ميثل ت�سهيالت قر�ض لل�شركة التابعة وهي �شركة را�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) ومتثل اتفاقية ائتمانية مع جمموعة من البنوك بتاريخ
 20نوفمرب  2001لقر�ض طويل الأجل بقيمة  545مليون دوالر �أمريكي وقر�ض احتياطي 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 ال�شركة ببنائها على �أر�ض م�ست�أجرة من قطر للبرتول.

 -19قرو�ض لأجل �أخرى
قر�ض من امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء (كهرماء) ()1
قر�ض من قطر للبرتول ()2
تظهر يف بيان املركز املايل املوحد كالأتي:
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول
مل يتم خ�صم اجلزء غري املتداول وذلك العتباره مبلغ للخ�صم غري جوهري.

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
440.000
340.000
17.913
11.943
457.913
351.943
125.972
225.971

105.972
351.941

( )1هذا القر�ض ميثل املبلغ امل�ستحق لكهرماء يف مقابل �شراء املحطات التالية:
• را�س ابو فنطا�س �أ (ر�أف �أ)
• الوجبة
• ال�سيليه
• جنوب الدوحة
هذا القر�ض ي�ستحق �سداده على � 6أق�ساط �سنوية ابتداء من  .2009كما ورد يف الإي�ضاح رقم �(11أ) ووفق ًا ل�شروط اتفاقية اال�ستحواذ ال ميكن
لل�شركة �أن تبيع �أي من هذه املحطات �أو تت�صرف فيها حتى ت�سدد قيمة البيع بالكامل .يبلغ �صايف القيمة الدفرتية ملحطة (ر�أف �أ) وحمطات الأقمار
ال�صناعية  134.365مليون ريـال قطري كما فـي  31دي�سمرب  168.2 : 2010( 2011مليون ريـال قطري).
( )2هذا القر�ض ميثل املبلغ امل�ستحق لقطر للبرتول يف مقابل �شراء حمطة دخان لتحلية املياه التابعة لقطر للبرتول .ي�ستحق �سداد القر�ض على 12
ق�سط ًا �سنوي ًا مت�ساوي ًا .كما ورد يف الإي�ضاح رقم (11ب) وح�سب االتفاقية ال ت�ستطيع ال�شركة بيع املحطة �أو الت�صرف فيها حتى ت�سدد قيمة البيع
بالكامل .تبلغ �صايف القيمة الدفرتية للمحطة  42.875مليون ريـال قطري كما يف  31دي�سمرب  45.5 : 2010( 2011مليون ريـال قطري).
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 -20امل�شتق ــات
ح�صة القيم العادلة لتحوطات التدفقات النقدية ()1
حتوطات التدفقات النقدية ( )2و ()3

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
1.458.321
2.877.908
348.159
354.781
1.806.480
3.232.689

( )1دخلت �شركة قطر للطاقة (�ش.م.ق) و�شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) و�شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة املحدودة يف عقود خمتلفة لتبادل
�أ�سعار الفائدة بهدف تبادل �أ�سعار الفائدة العائمة على قرو�ضها ب�أ�سعار ثابتة على �أ�سا�س مبلغ نظري قدره  1.952مليون ريـال قطري و 5.987
مليون ريـال قطري و 9.820مليون ريـال قطري على التوايل .قامت ال�شركة باحت�ساب ح�صتها الن�سبية من القيمة العادلة من عقود امل�شتقات والتي
بلغت  2.877.9مليون ريـال قطري كما يف  31دي�سمرب  31( 2011دي�سمرب  1.458.32 :2010مليون ريـال قطري).
( )2لل�شركة �ستة عقود تبادل �أ�سعار فائدة بهدف تبادل �أ�سعار الفائدة القائمة على قرو�ضها ب�أ�سعار فائدة ثابتة كما يف  31دي�سمرب  2011وهي م�صنفة
كتحوطات ملدفوعات م�ستقبلية ب�أ�سعار ليبور خالل الفرتة حتى  30يوليو  2018على �أ�سا�س مبلغ نظري قدره  1.491مليون ريـال قطري كحد �أق�صى.
لقد مت التفاو�ض على �شروط عقود تبادل �أ�سعار الفائدة لتتوافق مع �شروط االلتزامات .بلغت القيمة العادلة ال�سالبة لهذه التحوطات  56.023مليون
ريـال قطري كما يف  31دي�سمرب  31( 2011دي�سمرب 196.70 : 2010مليون ريـال قطري) والتي �أدرجت يف حقوق امل�ساهمني كاحتياطي لتحوطات
التدفقات النقدية وكمطلوبات م�شتقات يف املطلوبات املتداولة.
( )3لدى �شركة را�س لفان للطاقة املحدودة وهي ال�شركة التابعة امل�ستحوذ عليها عقد لتبادل عقود �أ�سعار فائدة خم�ص�صة للتحوط ملخاطر ارتفاع �أ�سعار
الفائدة على امل�سحوبات من قر�ض .يتكون العقد من خم�س �صفقات منف�صلة للتبادل وهي متوافقة مع جزء كبري من التزامات الديون القائمة ب�أ�سعار
فائدة عائمة لدى ال�شركة وعلى مدى الفرتة من  17دي�سمرب � 2001إىل  30نوفمرب  2013على �أ�سا�س مبلغ نظري قدره  1.072مليون ريـال قطري.
بلغت ح�صة ال�شركة من حتوطات التدفق النقدي  81.684مليون ريـال قطري كما يف  31دي�سمرب  151.46 : 2010( 2011مليون ريـال قطري).

 -21الإيرادات امل�ؤجلة
الر�صيد يف  1يناير
�إيرادات مت االعرتاف بها خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب
تظهر يف بيان املركز املايل املوحد على النحو التايل:
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
47.543
40.751
()6.792
()6.792
40.751
33.959
6.792
27.167
33.959

6.792
33.959
40.751

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 الدخل 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.

 -22مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
املخ�ص�ص يف بداية ال�سنة
اال�ستحواذ على �شركات تابعة
املبالغ امل�ضافة للدخل
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
51.200
64.035
6.541
11.398
34.135
()5.104
()3.360
64.035
94.810
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 -23ر�أ�س املـ ـ ــال

يتكون ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل من  100مليون �سهم بقيمة  10ريـال قطري لل�سهم كما يف  31دي�سمرب  100 : 2010( 2011مليون
�سهم بقيمة  10ريـال قطري لل�سهم).

 -24االحتياطي 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.

 -25االحتياطي العام

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.

 -26اال�ستثمارات يف �شركات امل�شروع امل�شرتك
(�شركة قطر للطاقة (�ش.م.ق) و�شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة و�شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة املحدودة)

تعك�س املبالغ التالية ح�صة ال�شركة الن�سبية من موجودات ومطلوبات و�إيرادات وم�صروفات �شركات امل�شروع امل�شرتك وذلك على �أ�سا�س التجميع بعد
التعديالت بني ال�شركات كما يف  31دي�سمرب  2011و  2010وامل�ضمنة يف هذه البيانات املالية املوحدة:
2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
1.347.877
1.557.855
موجودات متداولة
8.540.092
8.621.634
موجودات غري متداولة
()2.324.367
()3.605.534
مطلوبات متداولة
()8.581.389
()8.639.741
مطلوبات غري متداولة
()1.017.787
()2.065.786
الإيرادات
تكلفة املبيعات
�إيرادات �أخرى
م�صاريف �إدارية
تكاليف متويل
ربح ال�سنة

1.706.133
()818.249
51.673
()27.441
()540.532
371.584

1.094.033
()557.540
157.681
()90.337
()343.164
260.673

� -27أرباح موزعة

�أقرتح جمل�س الإدارة توزيعات �أرباح نهائية عن  2011بقيمة َ  6.50ريـال قطـري لل�سهم ( 6 : 2010ريـال قطري لل�سهم) .متت امل�صادقة على توزيعات
الأرباح ل�سنة  2010بقيمة  600مليون ريـال قطري يف االجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية الذي عقد يف  20مار�س  2011ومت دفعها الحق ًا خالل �سنة .2011
�سوف تعر�ض توزيعات الأرباح املقرتحة ل�سنة  2011للم�صادقة الر�سمية يف االجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية.

 -28امل�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية

وفق ًا للقانون رقم ( )13ل�سنة � ،2008أحت�سبت املجموعة خالل ال�سنة جزء ًا من الأرباح املدورة مببلغ  33.05مليون ريـال قطري كم�ساهمة يف �صندوق
الأن�شطة الأجتماعية والريا�ضية القطري .ميثل هذا املبلغ  %2.5من �صايف الأرباح العائدة �إىل امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2011خالل
ال�سنة مت حتويل مبلغ  املخ�ص�ص ل�سنة  2010وقدره  25.8مليون ريـال قطري �إىل �إدارة الإيرادات العامة وال�ضرائب.

 -29التحلي ــل القطاعـ ــي

تعمل ال�شركة �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 ونتائج مت�شابهة .يتم بيع الإنتاج لعميلني ،وبالتايل تعترب ال�شركة قطاع ًا جتاري ًا وجغرافي ًا واحد ًا.
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�إي�ضــاحــات حــول البيانــات املـــاليـــة املــوحـــدة
لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

 -30االلتزامــات واملطلــوبــات املحتملــة
االلتزامات:
التزامات ر�أ�سمالية ()1
التزامات �إيجارات ت�شغيلية ()2
مطلوبات حمتملة
�ضمانات بنكية و�ضمانات ال�شركة واعتمادات م�ستندية ()3

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
180.255
16.745

31.802
10.711

585.690

226.637

�إي�ضـ ــاحـ ــات:
( )1االلتزامات الر�أ�سمالية ت�شمل التايل:
 )1احل�صة الن�سبية لل�شركة يف التزامات �شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة املحدودة بقيمة  180.255مليون ريـال قطري كما يف  31دي�سمرب 31( 2011
دي�سمرب  31.80 : 2010مليون ريـال قطري).
( )2التزامات الإيجارات الت�شغيلية ت�شمل:
احل�صة الن�سبية يف التزامات الإيجارات الت�شغيلية اخلا�صة ب�شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) وفق ًا التفاقية ا�ستئجار الأر�ض مع قطر
للبرتول ،حيث تكون �شركة امل�شروع امل�شرتك م�س�ؤولة طوال مدة االتفاقية عن التزامات حمتملة بقيمة الإيجار ال�سنوي للأر�ض التي �شيدت عليها
�شركة امل�شروع امل�شرتك حمطتها .وح�صة ال�شركاء من املطلوبات املحتملة ل�شركة را�س لفان للطاقة املحدودة وهي الن�سبة يف خطاب االعتماد
( )DSRAالبالغ  29.048.562دوالر �أمريكي ( 30.170.201 : 2010دوالر �أمريكي) ل�صالح �ستاندرد �شارترد وهو وكيل الت�سهيالت كما هو
مذكور يف عقد الت�سهيل االئتماين بتاريخ  20نوفمرب  ،2001من املتوقع عدم ظهور التزامات جوهرية يف حال الدورة الطبيعية للم�شروع.
فيما يلي التزامات الإيجارات امل�ستقبلية:
م�ستحقة خالل �سنة واحدة
م�ستحقة خالل � 5 – 2سنوات
م�ستحقة خالل �أكرث من � 5سنوات
املجموع

6.797
2.035
7.913
16.745

382
1.908
8.421
10.711

( )3ال�ضمانات البنكية و�ضمانات ال�شركة واالعتمادات امل�ستندية.
ال�ضمانات البنكية واالعتمادات امل�ستندية ت�شمل احل�صة الن�سبية لل�شركة من ال�ضمانات البنكية املقدمة للجهات املمولة ل�شركة قطر للطاقة
(�ش.م.ق) والبالغة  118.140مليون ريـال قطري كما يف  31دي�سمرب  60.14 : 2010( 2011مليون ريـال قطري) .كما بلغت ال�ضمانات لل�شركات
ال�صادرة ل�شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة و�شركة فينيك�س للطاقة  324.627مليون ريـال قطري (� : 2010صفر).

� -31إف�صاحات الأطراف ذات العالقة

تتكون الأطراف ذات العالقة من ال�شركات الزميلة 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 الأ�سعار و�شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة.
املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
املعامالت مع الأطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف بيان الدخل املوحد كانت على النحو التايل:
2010
2011
		
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
الطرف ذو العالقة
املبيـعـ ــات:
1.801.027
2.043.939
كهرماء
�إيرادات من مبيعات الكهرباء
1.096.267
1.409.756
كهرماء
�إيرادات من مبيعات املاء
14.472
5.933
قطر للبرتول
518.468
1.013.603
كهرماء
�إيرادات من �إيجارات حمطة
تكلفة املبيعات:
962.019
1.176.552
قطر للبرتول
تكلفة الغاز امل�ستهلك/ا�ستالم �أو �شراء الغاز
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� -31إف�صاحات الأطراف ذات العالقة (تتمــة)

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة (تتمــة)
		
الطرف ذو العالقة
�إيرادات �أخرى:
بنك قطر الوطني
فوائد بنكية من الودائع
�شركة را�س لفان للطاقة (�ش.م.ق)
توزيعات �أرباح م�ستلمة

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
17.750
75.816

59.610
4.556

الأر�صدة مع الأطراف ذات العالقة
الأر�صدة لدى الأطراف ذات العالقة املدرجة يف بيان املركز املايل املوحد:
2010
2011
ذمم جتارية دائنة
		
ذمم جتارية دائنة
وم�صاريف م�ستحقة
ذمم جتارية مدينة
ذمم جتارية مدينة وم�صاريف م�ستحقة
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
4.936
1.338.379
5.571
1.011.034
كهرماء
344.667
3.474
200.059
5.932
قطر للبرتول
6.318
�شركة قطر للت�أمني
23
�شركة املالحة القطرية (مالحة)
349.603
1.341.853
211.971
1.016.966
مكاف�أة كبار امل�سئولني بالإدارة
بلغت مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�سئولني الرئي�سيني خالل الفرتة كالتايل:
مكاف�آت �إدارية
مكاف�أة عن اجتماعات جمل�س الإدارة

 -32املبيعـ ـ ـ ــات
املبيعات متثل الإيرادات من �إمدادات:
• الكهرباء
• املاء
�إيرادات من �إيجارات الآالت:
• �شركة قطر للطاقة (�ش.م.ق)
• �شركة م�سيعيد للطاقة املحدودة (�ش.م.ق)
• �شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة املحدودة ()1
• �شركة را�س لفان للطاقة املحدودة (�ش.م.ق) ()2

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
21.209
32.679
17.500
19.600
2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
2.043.939
1.415.689
150.723
259.106
388.589
215.185
4.473.231

1.801.027
1.110.739
148.390
231.880
102.301
35.897
3.430.234

( )1قامت ال�شركة ب�إجناز الأعمال الإن�شائية ملحطات املاء والطاقة و�أ�صبحت تعمل بكامل طاقتها بحلول مار�س .2011
( )2قامت ال�شركة يف �أكتوبر  2010بامتالك ح�ص�ص �إ�ضافية يف �شركة را�س لفان للطاقة بن�سبة  %55لي�صبح �إجمايل ما متلكه ال�شركة .%80
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 -33تكاليف املبيعات
تكلفة الغاز امل�ستهلك
ا�ستهالك العقارات وامل�صانع واملعدات (�إي�ضاح رقم )11
قطع غيار وكيماويات ومواد م�ستهلكة
تكاليف املوظفني
�أخرى

 -34امل�صاريف العمومية والإدارية
تكاليف املوظفني
خم�ص�ص للب�ضاعة بطيئة احلركة
ا�ستهالك العقارات وامل�صانع واملعدات (�إي�ضاح رقم )11
�إطفاء املوجودات غري امللمو�سة (�إي�ضاح رقم )12
م�صاريف الإعالنات والعالقات العامة
الإيجار
الت�أمني
تربعات
م�صاريف التوظيف والتدريب
خم�ص�ص لإيرادات قيد التفاو�ض والديون امل�شكوك يف حت�صيلها
�أتعاب مهنية
هاتف وبريد
�إ�صالحات و�صيانة
م�صاريف مكتبية
ا�شرتاكات وتراخي�ص
�أخرى

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
962.019
1.176.552
453.979
497.670
203.079
214.689
198.017
232.867
74.423
184.457
1.891.517
2.306.235
2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
64.295
101.323
19.140
15.990
8.827
8.135
5.970
3.915
3.545
3.251
2.996
17.747
20.200
1.556
2.306
9.104
8.493
1.752
525
3.067
6.782
1.821
2.056
1.874
1.272
1.138
2.319
838
717
10.827
18.509
149.152
201.138

يت�ضمن هذا احل�ساب مبلغ  3،748مليون ريـال قطري (� : 2010صفر) والذي ميثل احل�صة من م�صاريف مكاف�آت الإدارة ل�شركات امل�شروع امل�شرتك.

� -35أ�ضرار مقررة لكهرماء
ح�صة من �أ�ضرار ال�سيولة املتعلقة ب�شركات امل�شروع امل�شرتك ()1
�أ�ضرار ال�سيولة م�ستحقة لكهرماء ()2

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
57.657
56.202
54.098
113.859
54.098

(  )1ن�ش�أت ح�صة املجموعة من �أ�ضرار ال�سيولة من �شركة م�سيعيد للكهرباء املحدودة و�شركة را�س قرطا�س للكهرباء املحدودة خالل  2010وامل�ستحقة
لكهرماء نتيجة لف�شل ال�شركتني يف االلتزام بتواريخ �إنتاج الكهرباء ونتج عن ذلك ت�أخري يف �إمداد الكهرباء.
(  )2تت�ضمن �أ�ضرار ال�سيولة امل�ستحقة لكهرماء مبلغ �صفر ريـال قطري ( 48 : 2010مليون ريـال قطري) عن (ر�أف �أ )1/للف�شل يف بدء الإنتاج يف
التاريخ املحدد ،والذي نتج عنه ت�أخري يف �إمدادات املاء .وكذلك تت�ضمن مبلغ  54.09مليون ريـال قطري ( 8.2 : 2010مليون ريـال قطري) عن
(ر�أف �أ واملحطات امل�ساعدة) لعدم حتقيق امل�ستوى املطلوب من توفر الكهرباء خالل ال�سنة.
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 -36تكاليف التمويل
فوائد مدفوعة للبنوك
فوائد مدفوعة لأطراف �أخرى
ر�سوم بنكية

� -37إيرادات متنوعة
عك�س زيادة يف خم�ص�ص ()1
ا�ستالم ر�سوم تطوير من �شركة زميلة ()2
مطالبات ت�أمني ()3
بيع خردة ومواد �أخرى
�إيرادات �أخرى ()4

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
429.329
714.001
28.423
9.971
7.866
6.300
465.618
730.272
2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
21.456
36.566
22.858
3.645
9.100
6.144
2.366
39.162
39.043
70.407
109.933

( )1عك�ست ال�شركة وح�صتها يف �شركة امل�شروع امل�شرتك الزيـادة يف خم�ص�صات تتعلق بتدريب املوظفني ،والكهرباء ،وم�صاريف فوائد ،و�أ�ضرار �سيولة
�سجلت يف �سنوات �سابقة.
( )2ميثل هذا املبلغ ر�سم تطوير م�ستلم من �شركة فينيك�س للطاقة مقابل تطوير م�شروع �صور للطاقة يف �سلطنة ُعمان.
( )3ميثل هذا املبلغ املطالبات التي ا�ستلمتها ال�شركة خالل ال�سنة والتي قدمت يف ال�سنوات ال�سابقة عن حادث حريق حمطة ال�سيلية.
( )4ت�شمل الإيرادات الأخرى ح�صة ن�سبية من �شركات امل�شروع امل�شرتك و�شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة املحدودة واملتعلق بالت�سوية النهائية ملقاول الأعمال
الإن�شائية.

 -38ح�صة من �إيرادات الفوائد ب�شركات امل�شروع امل�شرتك
فوائد مكت�سبة من دين ثانوي ناق�ص ًا تعديالت بني ال�شركات

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
44.060
13.144

 -39الربح الأ�سا�سي العائد على ال�سهم

يحت�سب الربح الأ�سا�سي العائد على ال�سهم بتق�سيم �صايف الربح على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة كالتايل:

ربح ال�سنة العائد على م�ساهمي ال�شركة الأم (الف ريـال قطري)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة (بالأ�سهم)
الربح الأ�سا�سي واملعدل لل�سهم (ريـال القطري)

2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
1.198.280
1.299.655
100.000.000
100.000.000
11.98
13.00

مل يكن هنالك �أ�سهم خمف�ضة حمتملة خالل ال�سنة .وعليه ف�إن الربح املخف�ض لل�سهم يعادل الربح الأ�سا�سي لل�سهم.
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 -40تعديالت ال�سنوات ال�سابقة

قامت املجموعة بت�سجيل عملية دمج الأعمال (�إي�ضاح رقم  )7يف البيانات املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2010با�ستخدام القيم
العادلة امل�ؤقتة كما هو م�سموح به من قبل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم(« )3دمج الأعمال»� .إنتهت ال�شركة من احت�ساب توزيع �سعر �شراء لدمج
الأعمال يف غ�ضون فرتة ال�سنة امل�سموح بها لتعك�س الوقائع والظروف اجلديدة واملتاحة يف تاريخ اال�ستحواذ.
نتيجة لذلك ،مت حتديد الأ�صول غري امللمو�سة كما مت تخفي�ض ر�صيد ال�شهرة .قامت ال�شركة خالل ال�سنة ب�إدراج القيمة العادلة ل�صايف املوجودات
امل�ستحوذ عليها من دمج الأعمال نتيجة لتوزيع �سعر ال�شراء .الآثار املرتتبة من توزيع �سعر ال�شراء على البيانات املالية املوحدة للعام املا�ضي هي كالآتي:

التعديالت املتعلقة
		
كما ذكرت �سابقاً
بتوزيع �سعر ال�شراء
2010
2010
2010
	�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
(معدّلة)
			
بيان املركز املايل املوحد
113.432
113.432
موجودات غري ملمو�سة
30.813
()77.985
108.798
ال�شهرة
بيان الدخل املوحد
�أرباح قيمة عادلة حمققة من اال�ستبعاد املفرت�ض ال�ستثمارات يف �شركات زميلة -

35.447

35.447

� -41إدارة املخاطر املالية

الأهداف وال�سيا�سات
ت�شتمل املطلوبات الرئي�سية للمجموعة على ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى وقرو�ض وت�سهيالت حتمل فوائد .الغر�ض الأ�سا�سي لهذه املطلوبات املالية
هو احل�صول على متويل لعمليات املجموعة .ولدى املجموعة موجودات مالية خمتلفة مثل ذمم جتارية مدينة و�أر�صدة لدى البنوك والنقد وهي ناجتة
مبا�شرة من عمليات املجموعة .كذلك متتلك املجموعة ا�ستثمارات متاحة للبيع وتدخل يف �صفقات م�شتقات الأدوات املالية.
�إن املخاطر الرئي�سية النا�شئة من الأدوات املالية للمجموعة هي خماطر �أ�سعار ال�سوق وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة .تتمثل خماطر ال�سوق يف ت�أثر
تغريات الأ�سعار بال�سوق مثل �أ�سعار الفائدة و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية على �إيرادات املجموعة �أو على �أدواتها املالية.
تقوم الإدارة مبراجعة ال�سيا�سات واملوافقة عليها بغر�ض �إدارة كل من هذه املخاطر ،التي نلخ�صها كالآتي:

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 حتمل فوائد) .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 .هذه العقود ت�صمم للتحوط من التزامات دين �أ�سا�سية.
يف تاريخ بيان املركز املايل كان موقف �أ�سعار الفائدة املحملة على الأدوات املالية للمجموعة كالتايل:
�أدوات مالية ب�أ�سعار فائدة ثابتة:
موجودات مالية
مطلوبات مالية
�أدوات مالية ب�أ�سعار فائدة عائمة:
موجودات مالية
مطلوبات مالية
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� -41إدارة املخاطر املالية (تتمــة)

خماطر �أ�سعار الفائدة (تتمــة)
اجلدول التايل يعك�س ح�سا�سية بيان الدخل املوحد لتغريات معقولة حمتملة يف �أ�سعار الفائدة بعدد  25نقطة �أ�سا�س ،مع ثبات جميع املتغريات الأخرى.
�إن ح�سا�سية بيان الدخل املوحد هو ت�أثري التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار الفائدة ل�سنة واحدة ،بناء على املوجودات املالية واملطلوبات املالية ب�أ�سعار فائدة
عائمة كما يف  31دي�سمرب  .2011يتوقع �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
امل�ساهمني باملجموعة.
الت�أثري على الربح
التغري يف نقاط الأ�سا�س	
		�ألف ريـال قطري
2011
()34.270
%25+
�أدوات مالية ب�أ�سعار متغرية
2010
()34.897
%25+
�أدوات مالية ب�أ�سعار متغرية

خماطر �أ�سعار الأ�سهم
�إن كافة ا�ستثمارات املجموعة مدرجة يف بور�صة قطر.
اجلدول التايل يعك�س ح�سا�سية جمموع التغريات يف القيمة العادلة للتغريات املعقولة املحتملة يف �أ�سعار الأ�سهم ،مع ثبات جميع املتغريات الأخرى .يتوقع
�أن يكون ت�أثري النق�ص يف �أ�سعار الأ�سهم م�ساوي ًا ومعاك�س ًا لت�أثري الزيادات املبينة.
2010
2011
التغري يف �سعر ال�سهم الت�أثري على حقوق امل�ساهمني
التغري يف �سعر ال�سهم الت�أثري على حقوق امل�ساهمني
		�ألف ريـال قطري
		�ألف ريـال قطري
71.648
%20
76.067
%20
�أ�سهم متداولة
خماطر العمالت
تتمثل خماطر العمالت يف �أن تتقلب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .تعتقد الإدارة �أن تعر�ض ال�شركة ملخاطر
العمالت �ضئيل.
�إن جميـع ودائع املجموعة لأجل مودعة بالريـال القطري والدوالر الأمريكي .وحيث �أن الريـال القطري مرتبط بالدوالر الأمريكي ،ال متثل الأر�صدة
بالدوالر الأمريكي خماطر عمالت �أجنبية هامة.
خماطر االئتمان
تتمثل خماطر االئتمان يف �أن يف�شل عميل �أو �أي طرف مقابل يف �أداة مالية يف الوفاء بالتزاماته وي�سبب بذلك خ�سارة مالية للمجموعة والتي تن�ش�أ �أ�سا�ساً
من الذمم التجارية املدينة للمجموعة.
ينح�صر �إجمايل التعر�ض للمخاطر االئتمانية بالن�سبة للذمم التجارية املدينة كما يف تاريخ بيان املركز املايل يف دولة قطر� .إ�ضافة �إىل ذلك تتكون
الذمم املدينة باملجموعة من مبالغ م�ستحقة من كهرماء ،وهي املوزع الوحيد للطاقة يف دولة قطر .وحيث �أن كهرماء ملزمة تعاقدي ًا بدفع التزاماتها،
تعتقد الإدارة �أن املخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالذمم املدينة حمدودة .بالإ�ضافة �إىل ذلك يتم �إدراج هذه الذمم املدينة بعد مراجعة �إمكانية حت�صيلها.
بالن�سبة للمخاطر االئتمانية النا�شئة من املوجودات املالية الأخرى للمجموعة ،مبا يف ذلك الأر�صدة لدى البنوك والنقد ،يكون تعر�ض املجموعة للمخاطر
من عجز الطرف املقابل عن ال�سداد ،ويكون احلد الأق�صى للمخاطر م�ساوي ًا للقيمة الدفرتية لهذه املوجودات على النحو التايل:
2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
2.074.126
3.022.622
�أر�صدة لدى البنوك
524.775
169.165
ذمم مدينة �أخرى
2.598.901
3.191.787
�إن خماطر االئتمان بالن�سبة للأر�صدة البنكية حمدودة حيث �أنها تودع لدى بنوك حملية �أو �أجنبية ذات ت�صنيفات ائتمانية جيدة من قبل وكاالت ت�صنيف
ائتماين عاملية.
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� -41إدارة املخاطر املالية (تتمــة)

خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة تتمثل يف عدم مقدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها .ويتمثل نهج املجموعة يف �إدارة ال�سيولة يف �ضمان توفر �سيولة
كافية للوفاء بااللتزامات املالية عند ا�ستحقاقها يف �إطار جميع الظروف �إىل �أق�صى حد ممكن ،دون تكبد خ�سائر غري مقبولة �أو املخاطرة ب�سمعة املجموعة.
تقع امل�س�ؤولية الكاملة لل�سيطرة على خماطر ال�سيولة على عاتق جمل�س �إدارة املجموعة ،والذي قام بو�ضع �إطار عمل منا�سب لل�سيطرة على خماطر
ال�سيولة لدى املجموعة بالن�سبة الحتياجاتها من ال�سيولة النقدية على املدى الق�صري واملتو�سط والطويل .تعمل املجموعة على احلد من خماطر ال�سيولة
عن طريق االحتفاظ باحتياطيات مالئمة وت�سهيالت وقرو�ض بنكية كافية من خالل مراقبة التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة والفعلية وااللتزام
بتواريخ ا�ستحقاق االلتزامات والأ�صول املالية.

�إدارة ر�أ�س املال
�إن الهدف الأ�سا�سي لإدارة ر�أ�س املال هو املحافظة على قاعدة ر�أ�سمالية قوية ون�سب ر�أ�سمالية قوية لكي تدعم �أعمال ال�شركة وال�ستمرارية تطور الأعمال
م�ستقب ًال .تقوم ال�شركة ب�إدارة هيكلة ر�أ�سمالها و�إدخال تعديالت عليها 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 .2011
تراقب املجموعة ر�أ�سمالها با�ستخدام معدّل اال�ستعداد ،وهي الدين مق�سوم ًا على ر�أ�س املال زائد الدين� .إن �سيا�سة املجموعة هو املحافظة على معدّل
اال�ستعداد بني  %40و  .%80تدرج املجموعة القرو�ض والت�سهيالت التي حتمل فوائد وقرو�ض لأجل �أخرى وذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى ناق�ص 
النقد و�شبه النقد �ضمن املديونية .ي�شتمل ر�أ�س املال على حقوق امل�ساهمني يف املجموعة بعد خ�صم �صايف احتياطي الأرباح غري املحققة.
2010
2011
�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
القرو�ض والت�سهيالت التي حتمل فوائد
قرو�ض لأجل �أخرى
ناق�ص  :الأر�صدة لدى البنوك ونقد

13.708.068
351.943
()3.022.622

13.958.764
457.913
()2.074.176

�صايف املديونية
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال و�صايف الدين
معدّل اال�ستعداد

11.037.389
3.028.316
14.065.705
%78

12.342.501
3.798.241
16.140.742
%76

 -42القيمة العادلة للأدوات املالية

تتكون الأدوات املالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية وم�شتقات �أدوات مالية.

املوجودات املالية ت�شتمل على �أر�صدة لدى البنوك والنقد وا�ستثمارات متاحة للبيع وذمم مدينة .واملطلوبات املالية ت�شتمل على ذمم دائنة وقرو�ض لأجل
�أخرى وقرو�ض وت�سهيالت حتمل فوائد .تتكون م�شتقات الأدوات املالية من عقود تبادل �أ�سعار فائدة.
تدرج القيمة العادلة
كما يف  31دي�سمرب  2011حتتفظ املجموعة بالأدوات املالية التالية بالقيمة العادلة .ت�ستخدم املجموعة التدرج التايل لتحديد وللإف�صاح عن القيمة
العادلة للأدوات املالية ح�سب تقنيات التقييم:
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.
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التقــريـ ــر ال�سنــوي ل�شــرك ــة الكهـرب ــاء وامل ــاء القـطــري ــة 2011

�إي�ضــاحــات حــول البيانــات املـــاليـــة املــوحـــدة
لل�سنــة املنتهيــة فــي  31دي�سمب ــر 2011

 -42القيمة العادلة للأدوات املالية (تتمــة)
تدرج القيمة العادلة (تتمــة)

امل�ستوى 3
امل�ستوى 2
امل�ستوى 1
 31دي�سمرب 2011
	�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
موجودات مالية بالقيمة العادلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع – �أ�سهم

380.335

مطلوبات بالقيمة العادلة
م�شتقات  -عقود تبادل �أ�سعار الفائدة

3.232.689

380.335

-

-

3.232.689

-

-

امل�ستوى 3
امل�ستوى 2
امل�ستوى 1
 31دي�سمرب 2010
	�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري	�ألف ريـال قطري
موجودات مالية بالقيمة العادلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع � -أ�سهم

358.238

مطلوبات بالقيمة العادلة
م�شتقات  -عقود تبادل �أ�سعار الفائدة

1.806.480

358.238

-

-

1.806.480

-

-

خـالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2011مل حتدث �أي حتويـالت بني امل�سـتوى  1وامل�سـتوى  2للقيمة العادلة ،ومل حتدث حتويالت �إىل �أو من
امل�سـتوى  3للقيمة العادلة.

 -43ح ــدث الح ـ ــق

دخلت ال�شركة بتاريخ  8فرباير  2012يف اتفاقية مع �شركة � IDBإنفا�سرتاكت�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 الكاميان .متلك �شركة  AESالواحة املحدودة  %60من �شركة  AESالأردنية
القاب�ضة� ،شركة مت ت�أ�سي�سها يف جزر الكاميان ،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 املناخر بالأردن .متثل ح�صة ال�شركة الفعلية يف هذه املحطة .%23.33

� -44أرق ـ ــام املقارن ـ ــة

مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة للعام ال�سابق ،لتتنا�سب مع طريقة العر�ض املتبعة يف ال�سنة احلالية.
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