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نبراس للطاقة (شركة عامة مساهمة قطرية)

نبـراس في سطــور
من نحن
تأسسـت نبـراس للطاقـة كشـركة مسـاهمة قطريـة فـي عـام  2014وفقـا ألحـكام المـادة 68
مـن قانـون الشـركات التجاريـة القطـري ،يقـع المقـر الرئيسـي للشـركة فـي مدينـة الدوحـة ،قطـر.
نبـراس للطاقـة هـي مشـروع مشـترك بيـن ثالثـة كيانـات قطريـة حكوميـة هـي :شـركة الكهربـاء
والمـاء القطريـة وشـركة قطـر للبتـرول الدوليـة وشـركة قطـر القابضـة .إن شـركتي قطـر للبتـرول
الدوليـة وقطـر القابضـة مملوكتيـن بالكامـل (بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر) مـن قبـل دولـة قطـر،
فـي حيـن تملـك دولـة قطـر بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر مـا نسـبته  ٪ 52مـن اسـهم شـركة الكهربـاء
والمـاء القطريـة ويتـم تـداول نسـبة مـن أسـهم الشـركة قـد طرحـت جزئيـا علـى بورصـة الدوحـة ،و
تـم تأسـيس نبـراس للطاقـة لإلسـتفادة مـن
الفـرص االسـتثمارية الناتجـة عـن الطلـب المتزايـد
للكهربـاء والميـاه فـي جميـع أنحـاء العالـم،
وخاصـة فـي األسـواق سـريعة النمـو فـي الشـرق
األوسـط وآسـيا وأفريقيـا وأمريـكا الالتينيـة .كمـا
تـم تأسيسـها لتسـاهم فـي تطويـر قطـاع
الطاقـة العالمـي وأخـذ دور ريـادي مـن خلال
اسـتثماراتها فـي مسـتقبل حلـول الطاقـة.
تـم تأسـيس نبـراس كشـركة اسـتثمارية
لقـد َّ
مكتملـة الركائـز قـادرة علـى االسـتفادة مـن
الفـرص طويلـة األجـل .وهـي الجهـة التـي تعتـزم
دولـة قطـر مـن خاللهـا تطويـر وإدارة محفظـة
مـن اإلسـتثمارات اإلسـتراتيجية المتعلقـة بقطـاع
الطاقـة والميـاه والطاقـة المتجـددة بجميـع

أنحـاء العالـم .نحـن فـي نبـراس للطاقـة نعتبـر
جـزءا مـن رؤيـة قطـر  2030لتنويـع اإلقتصـاد بعيـدا
عـن النفـط والغـاز ونطمح بأن نسـاهم فـي رعاية
ثـروة الألجيـال القادمـة مـن المواطنيـن.
نحـن نسـعى لإلسـتفادة مـن الخبـرة الواسـعة
التـي تـم اكتسـابها مـن قبـل شـركة الكهربـاء
والمـاء القطريـة فـي تطويـر مشـاريع الطاقـة
والميـاه فـي داخـل قطـر وخارجهـا .تعتبر شـركة
الكهربـاء والماء القطرية الشـركة الوطنية لتوليد
الكهربـاء وتحليـة الميـاه ،وهـي تمتلـك غالبيـة
محطـات توليـد الكهرباء وتحلية الميـاه في دولة
قطـر ،وتعتبـر ثانـي أكبـر شـركة تطوير المشـاريع
المتعلقـة بتوليـد الكهربـاء وتحليـة الميـاه فـي
منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا.

لقـد قمنـا علـى مـدى السـنوات الثالثـة الماضيـة
بتطويـر محفظـة اسـتثمارية تشـمل خمـس
أصـول يبلـغ صافـي قدرتهـا  1.1غيغـاواط ،وموزعـة
علـى ثلاث مناطـق جغرافيـة فـي الشـرق
األوسـط وجنـوب شـرق آسـيا ،محققيـن أهـداف سـوف نسـعى لتحقيـق قيمـة طويلـة األجـل مـن
اسـتراتيجيتنا وخطـة أعمالنـا بنجـاح .ونحـن نعتبـر خلال اإلدارة النشـطة للمحفظـة اإلسـتثمارية
هـذا خطـوة البدايـة فـي رحلتنـا.
والمشـاركة المباشـرة في تصميم وبناء وتشغيل
لقـد قمنا بتشـكيل فريق إدارة عالـي اإلحترافية وصيانـة محطـات توليـد الكهربـاء وتحليـة الميـاه
لديـه سـنوات مـن الخبـرة الواسـعة فـي وكذلـك تجارة الطاقة ،باإلضافة إلى توفير مصادر
قطاعـات الطاقـة والمرافـق المتعلقـة بهـا .ومنشـاءات توريـد الوقـود .سـوف ينصـب التركيـز
ويتمتـع فريـق اإلدارة هـذا بخليـط مـن الخبـرات علـى الفـرص االسـتثمارية طويلـة األجـل التـي يتم
العالميـة واإلقليميـة والمحليـة لضمـان التوافق السـعي إليهـا إمـا مـن خلال التحكـم المباشـر أو
التـام مـع المسـاهمين والممارسـات الرائـدة مـع مـن خلال حقـوق اإلدارة للتأثيـر علـى عمليـة
عالميـا لقطـاع الطاقـة.
اتخـاذ القـرار وحمايـة القيمة األساسـية للمشـاريع.
نحـن نطمـح لتحقيـق هدفنـا االسـتراتيجي ببنـاء
محفظـة تتجـاوز  9غيغـاواط (صافـي) بحلـول عـام
 ،2026وأن تكـون متوازنـة من حيث المزيج التكنولوجي
والتوزيع الجغرافي لألسواق واتفاقيات شراء اإلنتاج.
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نبراس للطاقة (شركة عامة مساهمة قطرية)

طموحنا أن نصبح ضمن إحدى شركات الطاقة الرائدة في العالم ،ومن
رواد الطاقة في المستقبل.

رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا

لدينا الطموح أن نصبح واحدة من شركات الطاقة الرائدة في العالم ،ورواد طاقة المستقبل.

قيمنا:

رؤيتنا:

• •السالمة كأولوية :نحن نؤمن بوجوب إدارة
أعمالنا بطريقة آمنة ومستدامة.

نطمح لنكون واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم ،و رواد طاقة المستقبل.

رسالتنا:
نحـن ملتزمـون بتوفيـر حلـول طاقـة آمنـة وموثوقـة وفعالـة وسـليمة بيئيـا .ونطمـح إلى تحقيـق هذا
الهـدف مـن خلال إتبـاع قيمنـا ،التـي تدفـع كل قـرار وإجـراء نتخـذه .نحـن نشـجع المواهـب ونعتمـد
علـى مهـارات وإبـداع فريقنـا لتحقيـق التميـز فـي كل مـا نقـوم بـه.

• •السعي لتحقيق التميز :نحن نؤمن بالسعي
لتحقيق التميز في كل ما نقوم به.
• •التعاون والعمل الجماعي :نحن نؤمن بأننا
أفضل عندما نعمل معا.
• •التحسين المستمر والمعرفة :نحن نسعى
دائما للتحسين ،ونشاطر المعارف والخبرات
واألفكار مع بعضنا البعض ،ونطبق الدروس
التي نتعلمها.

• •الصدق والنزاهة والشفافية :لقد فرضنا
أعلى معايير الحوكمة المؤسسية .نحن
منفتحون وصادقون مع بعضنا البعض
وشركائنا ومساهمينا.
• •الحفاظ علي البيئة :نحن نفهم تأثيرنا على
البيئة ونعمل نحو رفع مستوى استدامة
قطاع الطاقة.
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نبراس للطاقة (شركة عامة مساهمة قطرية)

تتمتع شركة نبراس بدعم كامل من ثالثة مساهمين من رواد األعمال األقوياء يتمتعون بسجل حافل باألعمال الرائدة،
وقد اسهموا في نمو وازدهار الشركة بطريقة تجعلها قادرة على تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها.

مساهمينــا
تتمتـع شـركة نبـراس للطاقـة بدعـم كامـل مـن
ثالثـة مسـاهمين اقويـاء مـع أساسـيات متينـة
وسـجل حافـل .وقـد اسـتثمروا فـي نمـو الشـركة
وقادريـن علـى منـح الحيـاة لرؤيتنـا واسـتراتيجيتنا.

شركة الكهرباء والماء القطرية

مـن المياه المحالة .تعمل الشـركة بشـكل كامل
وتحتفـظ بعـدد  8مـن أصولهـا التـي تمتلكهـا
بنسـبة  ،٪100وتديـر تشـغيل وصيانـة  5أصـول أخـرى
حيـث تمتلـك أغلبيـة الحصـص فيهـا
تعتبـر شـركة الكهربـاء والمـاء القطريـة المـورد
الرئيسـي للكهربـاء والميـاه المحلاة فـي قطـر
حيـث تبلـغ حصتها في السـوق  ٪62مـن الكهرباء
و  ٪79مـن الميـاه .وعلـى مـدى العقـد الماضـي،
شـهدت الشـركة نمـوا ملحوظـا بالتوافـق مـع
التطـور السـريع لالقتصـاد القطـري وزيـادة
السـكان ،ممـا أدى بـدوره إلـى زيـادة الطلـب علـى
الكهربـاء والميـاه.

شـركة الكهربـاء والمـاء القطريـة هـي الشـركة
الوطنيـة للطاقـة والميـاه فـي دولـة قطـر.
تأسسـت الشـركة فـي عـام  1990بهـدف امتلاك
وتشـغيل محطـات توليـد الطاقـة وتحليـة الميـاه
فـي قطـر ،وبيـع إنتاجهـا إلـى المؤسسـة العامـة
القطريـة للكهرباء والماء (كهرماء) .شـركة قطر
للكهربـاء والمـاء مملوكـة بأكثريـة ( )٪ 52مـن
قبـل دولـة قطـر ومدرجـة فـي بورصـة الدوحـة .قطر العالمية للبترول
شـركة الكهربـاء والماء القطريـة مصنفة  A1في تأسسـت شـركة قطـر العالميـة للبتـرول في عام
تصنيـف موديـز.
 2005كشـركة تابعـة مملوكـة بالكامـل لشـركة
تعتبـر شـركة الكهربـاء والمـاء القطريـة ثاني أكبر قطـر للبتـرول ،وهـي شـركة النفـط الوطنيـة
منشـأة فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال لدولـة قطـر .يتمثـل دور الشـركة فـي تمثيل قطر
أفريقيـا .وتمتلك الشـركة  13محطة من محطات للبتـرول خـارج دولـة قطر مـن خالل االسـتثمار في
توليـد الكهربـاء وتحليـة الميـاه بطاقـة إنتاجيـة مشـاريع بجميـع أنحـاء العالـم للحصـول علـى
تزيـد عـن  7300ميغـاواط (صافـي) مـن الطاقـة عائـد مالـي طويـل األجـل .وكانـت مهمـة قطـر
الكهربائيـة و  411مليـون جالـون يوميـا (صافـي) العالميـة للبتـرول هـي الوفـاء بدورهـا الحاسـم

كحاضنـة لقطـر للبتـرول مـن خلال بنـاء محفظة
مـن األصـول والفـرص علـى الصعيـد الدولـي.

هيئــة قطــر لالســتثمار ومرخصــة مــن قبــل هيئــة
مركــز قطــر للمــال .قطــر القابضــة تســتثمر دوليــا
ومحليــا فــي األســهم االســتراتيجية الخاصــة
والعامــة وكذلــك فــي االســتثمارات المباشــرة
األخــرى.

تســتثمر قطــر العالميــة للبتــرول حاليــا فــي
الشــركات األجنبيــة التــي تنتــج وتطــور وتنقــب
عــن النفــط والغــاز الطبيعــي وكذلــك فــي
الشــركات التــي تديــر الغــاز والطاقــة والتكريــر  /تعتبــر قطــر القابضــة فــي صــدارة شــركات
البتروكيماويــات وغيرهــا مــن األنشــطة النفطيــة االســتثمار القابضــة عالميــا ،وهــى الشــريك
المختــار للمســتثمرين والمموليــن وغيرهــم
للمر حلتين ا لو ســطى  /ا لمصب .
إن محفظـة اسـتثمارات قطـر العالميـة للبتـرول مــن المســاهمين ،بســبب تطبيقهــا ألفضــل
التـي تبلـغ عـدة مليـارات مـن الـدوالرات هـي الممارســات فــي مجــال حوكمــة الشــركات
عالميـة النطـاق ،بمـا فـي ذلـك مبـادرات الشـراكة والتخطيــط االســتراتيجي واالســتثماري واإلدارة
والمشـاريع المشـتركة فـي الواليـات المتحـدة الماليــة وإعــداد التقاريــر وإدارة المــوارد البشــرية
األمريكيـة وكنـدا والمملكـة المتحـدة البريطانية واالهتمــام بمصلحــة المســاهمين.
وإيطاليـا واليونـان وسـنغافورة وفيتنـام والصيـن تشــمل محفظــة قطــر القابضــة بعــض مــن أرقى
ومصـر وجمهوريـة الكونغـو والبرازيـل وموريتانيا .المؤسســات العالميــة التــي تغطــي مجموعــة
قطـر للبتـرول مصنفـة  AAوفقـا لسـتاندارد آنـد واســعة مــن القطاعــات الصناعيــة .وتشــمل
اســتثمارات قطــر القابضــة أكثــر مــن  30دولــة فــي
بـورز ،ومصنفـة  Aa2وفقاً لموديـز.
جميــع القــارات.

قطر القابضة
قطــر القابضــة هــي مؤسســة اســتثمارية عالميــة
تأسســت فــي عــام  ،2006تــم تأسيســها مــن قبــل
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نبراس للطاقة (شركة عامة مساهمة قطرية)

كلمة الرئيس التنفيذي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
سـنوات ،كان عـام  2016عامـا حاسـما:
فقـد شـهدت محفظـة نبـراس نمـوا
مـن  272ميغاواط إلـى  1085ميغاواط،
بواسـطة صفقـات تاريخيـة عبـر
مجموعـة متنوعـة مـن المناطـق
الجغرافيـة .وقـد نضجـت نبـراس
لتجسـد مـا رسـمه لهـا مؤسسـيها
ومسـاهميها ,كعضـو رائـد فـي
صناعـة الطاقـة العالميـة المتطـورة.

فهد حمد المهندي
رئيس مجلس اإلدارة
"لقـد شـهد عـام  2016نقطـة تحـول
لشـركتنا .وقـد نمـت محفظتنـا مـن
 272ميغـاواط إلـى  1085ميغاواط بعد
النجـاح فـي إتمـام صفقـات تاريخيـة
عبـر عـدة مناطـق جغرافيـة".
علـى مـدى العقديـن الماضييـن،
شـهد قطـاع توليد الطاقـة العالمي
تغيـرا هائلا .والمهـام التقليديـة
للـوزارات الحكوميـة أو المرافـق
الوطنيـة المملوكـة للحكومـة
المركزيـة ،علـى نحـو متزايـد ،قـد
تـم تكميلهـا أو حتـى اسـتبدالها
مـن قبـل مولـدات الطاقـة للقطـاع
الخـاص .مما نتـج عنه تحقيـق كفاءة
تشـغيلية أفضـل ونهـج مشـابه
لألعمـال التجاريـة لبنـاء وتشـغيل
وتمويـل محطـات توليـد الطاقـة،
باإلضافـة إلـى التنافسـية المحتملـة
بين المسـتثمرين ومشغلي محطات
توليـد الطاقـة ،والتـي غرضهـا هـو
تحسـين أعمـال توليـد الطاقـة
واسـتفادة المسـتهلكين من كفاءة
ومنافسـة وأسـعار أفضـل.
وقـد تـم تأسـيس نبـراس للطاقـة
للمشـاركة فـي هـذا التغييـر
الجوهـري الـذي يؤثـر علـى قطـاع
توليـد الطاقـة العالميـة .خلال تاريـخ
الشـركة القصيـر نسـبيا الـذي بلـغ 3

خلال عـام  2016ومـا تلاه ،شـهدنا
تغيـرا جوهريـا ليـس فقـط فـي
قطـاع الكهربـاء ،ولكـن بشـكل عام
فـي قطـاع الطاقـة ككل  -وهـي
الصناعـة التـي كانـت مـن ركائـز
تطويـر االقتصـاد القطـري علـى
مـدى العقـود القليلـة الماضيـة.
وقـد شـهد عـام  2016والعام السـابق
اسـتمرار انخفـاض أسـعار النفـط
والغـاز ومـا نتج عنـه من عـدم اليقين
االقتصـادي فـي منطقـة مجلـس
التعـاون الخليجـي .والتوجـه السـريع
نحـو إشـراك المصـادر المتجـددة
فـي توليـد الطاقـة يتزامـن اآلن مـع
التوجـه السـريع أيضًا نحو اسـتخدام
السـيارات الكهربائيـة للنقـل البـري.
بـل إن التطـورات الجديـدة  -أي
التحسـينات الكبيـرة فـي تكنولوجيـا
البطاريـات وكفاءتهـا  -تتضافـر
جميعهـا لتقويـض دور النفـط
والغـاز فـي اقتصـادات المسـتقبل
فـي المجاليـن الرئيسـيين اللذيـن
كانتـا تسـيطر عليهمـا ،وهـم توليـد
الكهربـاء وتوفيـر الوقـود للنقـل،
حيـث أن الطاقـة المتجـددة جنبـا
إلـى جنـب مـع تكنولوجيـا التخزيـن
تشـكل إمكانيـة لتوفيـر طاقـة
مسـتقرة نسـبيا وشـبه قاعديـة.
ليـس فقط دور النفـط والغاز كوقود
يواجه تحديا؛ بـل أيضًا مفهوم قيام
محطـة توليـد الكهربـاء بتوصيـل
الطاقـة لنطـاق محـدد .فهنـاك
المحطـات األسـيرة لتوليـد الطاقـة
لالسـتخدام فـي الصناعـة ،والتوليـد

لتزويـد طاقـة إضافيـة كبيـرة فـي
أفريقيـا والشـرق األوسـط وجنـوب
شـرق آسـيا.

النطـاق
وشـبكات
الالمركـزى،
المصغـر التي تخـدم المواقع النائية،
والتطـور السـريع فـي قطاع تسـخير
الريـاح البحريـة والطاقـة الشمسـية،
المعـدات
أسـعار
وانخفـاض
لمحطـات الطاقـة المتجـددة ،وأخيرا
نمـو قطـاع التخزيـن الكهربائـي،
جميعهـا تحديـات حالية ولكـن أيضا
فـرص غير مسـبوقة لقطـاع الطاقة
ومطوريـه والمسـتثمرين.
هــذا يعطــي أهميــة أكبــر للمعرفــة
والقــدرة ليــس فقــط لمجابهــة هــذه
التحديــات التــي تطرحهــا صناعــة
الطاقــة والطاقــة المتجــددة والتــي
تتشــكل أمامنــا ،ولكــن لالســتفادة
مــن هــذه التوجهــات الجديــدة،
وتحويلهــا إلــى منافــع ومصــادر
للنجــاح.
إن نجـاح نبـراس هـو أيضـا نجـاح
لمسـاهميها :شـركة الكهربـاء
والمـاء القطريـة وقطـر العالميـة
للبتـرول وقطر القابضة ،ثالث شـركاء
عمالقـة ذوي أسـس متينـة وسـجل
حافـل ،اسـتثمروا فـي نمـو الشـركة
ودعمهـا منـذ إنشـائها .وبفضلهـم،
تمتلـك نبـراس للطاقـة ميزانيـة
عموميـة قويـة بشـكل اسـتثنائي
حيـث بلغـت أصولهـا  5,785مليـون
ريــال قطـري وحقـوق ملكيـة بقيمة
 3,838مليـون ريــال قطـري حتـى
 31ديسـمبر  ،2016ممـا مكنهـا مـن
مواصلـة نموهـا كمسـتثمر ومطـور.
أنـا سـعيد جـدا وفخـور بالنجـاح الذي
حققتـه الشـركة حتـى اآلن ،وأتمنـى
لهـا النجاح المسـتمر في المسـتقبل.

فهد حمد المهندي
رئيس مجلس اإلدارة

خالد محمد جولو
الرئيس التنفيذي
كان عام  2016عاما اسـتثنائيا وحاسما
لشـركة نبـراس للطاقـة .فقـد
حققـت الشـركة نجاحـات كبيـرة،
ليـس فقـط مـن حيـث نمـو محفظة
اسـتثماراتها ،ولكـن أيضا فـي جوانب
ال تقـل أهميـة :زيـادة رأسـمالها
البشـري ومحصـول خبراتهـا وصنـع
اسـم لنفسـها باعتبارهـا العبـا هامـا
فـي الصناعـة علـى نطـاق عالمـي.
منـذ تأسيسـها ،حققـت نبـراس
نجاحـا كبيـرا فـي تحقيـق نمـو قـوي
لمسـاهميها ،ولكـن عـام  2016كان
مثمـرا بشـكل خـاص .فقـد نمـت
محفظة الشـركة مـن  272ميغاواط
إلـى  1,085ميغاواط ،وكلها في أصول
تعاقديـة عاليـة الجـودة ذات عائـد
مرتفـع ومنتظـم .وباإلضافـة إلـى
ذلـك ،نمـو المحفظـة مكن الشـركة
مـن تنميـة قدرتهـا التطويريـة،
والتمويليـة ،وإدارة األصـول ألعمالهـا،
وخبرتهـا التشـغيلية للمولـدات،
وبالتالـي وضعـت حجـر األسـاس
لمزيـد مـن النمـو فـي المسـتقبل.
منـذ عـام  ،2016أصبحت شـركة نبراس
تمتلـك وتشـارك فـي إدارة وتشـغيل
 5مرافـق لتوليـد الطاقـة مـن األردن
إلـى إندونيسـيا ،بإجمالـى  1,085ميجـا
واط (صافـي) ،كمـا وقعـت اتفاقيات

فـي المسـتقبل ،أرى أن الشـركات
القائمـة علـى المعرفـة مثـل نبـراس
سـتكون فـي طليعـة المسـاهمين
فـي خلـق فـرص العمـل ،ونمـو
الناتـج المحلـي اإلجمالـي ،فضلا عـن
توفيـر عائـدات أعلـى للمسـاهمين,
حيـث سـتصبح محـركات النمـو فـي
المسـتقبل ،وليـس فقط فـي صناعة
الطاقـة ،ولكـن عمومـا فـي عالـم
األعمـال الدولـى سـريع التداخـل.
أيضاً أرى أن الـدور اآلخر الذي ستمارسـه
نبـراس هـو إنشـاء صلـة متكاملـة بيـن
منتجـي الغـاز ومسـتهلكي الطاقـة
العالمييـن ،وال سـيما فـي األسـواق
الناشـئة سـريعة النمـو فـي آسـيا
وأفريقيـا .وعلى الرغم من التقدم في
الطاقـة المتجـددة ،فالغـاز النظيـف
والغـاز الطبيعـي المسـال سيسـتمر
فـي توفيـر طاقـة سـريعة ونظيفـة
فـي أي مـكان وزمـان عنـد الحاجـة.
ويعتبـر الغـاز الطبيعـي المسـال والغـاز
النظيـف علـى نحـو متزايـد مـن قبـل
كل مـن المرافـق القوميـة وصانعـي
السياسـات فـي جميـع أنحـاء العالـم
كعنصـر حاسـم فـي شـبكة متوازنـة
تدعـم اسـتقرار وتوافـر الطاقـة،
وتتكامـل مـع وتـوازن الـدور المتنامـي
لمصـادر الطاقـة المتجـددة وتذبذبهـا
الحالـي .بينمـا مصـادر التوليـد األخـرى
 سـواء كانـت نوويـة أو فحـم أونفـط  -إرثـا غيـر متجـدد بعـد نهايـة
عمـره المفيـد ،ممـا سـيخلق حاجـة
ملحة لالسـتجابة السـريعة وسـيفرض
طلـب متزايـد علـى الغـاز النظيـف
والغـاز الطبيعـي المسـال .هـذا الطلب
سـيزداد إلحاحاً فـي المسـتقبل مـن
خلال تحـول النقل البـري إلى السـيارات
الكهربائيـة .وهـذا مـن شـأنه أن يخلـق
مصـدرا جديـدا وهائلا للطلـب علـى
الطاقـة الكهربائيـة اإلضافيـة.

نبـراس للطاقـة تبحـث بالفعـل فـي
الجمـع بيـن الطاقـة النظيفـة لكل من
الطاقـة الناتجـة عـن الغـاز لمسـاندة
الطبيعـة المتذبذبـة لتوليـد الطاقـة
المتجـددة مـن محطـات الطاقـة
الشمسـية والريـاح كخطـوة تاليـة على
سلم تطور صناعة الطاقة  -مستقبل
الطاقـة .نحـن بالفعـل نشـطون جـدا
فـي هذا المجـال ،بعد مشـاركتنا خالل
عـام  2016فـي عـدد مـن العطـاءات
لعـدد مـن مشـاريع الريـاح والطاقـة
الشمسـية ،مـن المغـرب إلـى منطقـة
الخليـج إلـى جنـوب شـرق آسـيا .ونحـن
نشـارك حاليـا فـي عـدد مـن مشـاريع
الغـاز إلى طاقـة في مناطـق جغرافية
مختلفـة .وتتماشـى هـذه المشـاركة
المتناميـة مع سياسـية نبـراس لإللتزام
بالحفـاظ علـى البيئـة وتوليـد الطاقـة
المسـتدامة ،وهـو مـا يحـدد بشـكل
واضـح معالـم الطريـق الـذي تتخـذه
نبـراس .نبـراس طالمـا كانـت وسـتظل
دائمـا فـي الطليعـة فيمـا يتعلـق
بالجهـود المبذولـة للحفـاظ علـى
البيئـة .وتلتـزم الشـركة أيضـا بواجباتها
نحـو المجتمـع الـذي تعمـل فيـه والتي
تقـدم لـه خدماتها ،وأخيـرا وليس آخرا،
لجميـع المسـاهمين فيها سـواء كانوا
موظفيـن أو حملـة أسـهم أو شـركاء.
ونحـن نعتـز بهـذا المبادئ األساسـية
للشـراكة مـع المسـاهمين فـي كل
مـا نقـوم به.
للختـام ،كان عـام  2016عامـا مـن
النجـاح الكبيـر لشـركة نبـراس،
حيـث خطـت الشـركة بثقـة نحـو
المسـتقبل وتقدمـت بمـا يتماشـى
مـع رؤيـة مؤسسـيها .أتمنـى لنبراس
وفريقهـا كل النجاح في المسـتقبل.

خالد محمد جولو
الرئيس التنفيذي

9

التقــريـــر السنـــوي ٢٠١٦

نبراس للطاقة (شركة عامة مساهمة قطرية)

تشارك شركة نبراس للطاقة في عمليات التشكيل والتحول
المستمرة في مجال الطاقة.

نظرة عامة عن قطاع الطاقة
ستشـارك شـركة نبـراس للطاقـة فـي صياغـة
عمليـة التحـول الجاريـة فـي صناعـة الطاقـة
بشـكل فعـال
علـى مـدى العقديـن الماضييـن ،شـهد قطـاع
توليـد الطاقـة العالمـي عمليـة تحـول عميقـة.
أمـا فيمـا يتعلـق بالطلـب العالمـي علـى الطاقـة،
فمـن المتوقـع أن تـؤدي األسـواق الناشـئة إلـى
نمو الطلـب ،مدفوعة بالديناميكيـات االقتصادية
والسـكانية الصاعـدة ،والتوسـع الكهربائـي
بشـكل عـام فـي آسـيا وأفريقيا والشـرق األوسـط
وأمريـكا الالتينيـة .وعلـى الجانـب اآلخـر ،تشـهد
معظـم البلـدان المتقدمـة تباطـؤا فـي نمـو
الطلـب بسـبب االنكمـاش االقتصـادي ،وتصاعـد
الفاعليـة ،وكفـاءة إدارة تلبيـة السـوق ،والنمـو في
التوليـد الالمركـزى.

اإلسـتيعاب القاعديـة ،وتخطـي التحديـات البيئيـة
التـي تواجـه تكنولوجيـا الفحـم والتكنولوجيـا
النوويـة .علـى الرغـم مـن ذلـك ،سـيظل الفحـم
لـه دور فـي البلـدان اآلسـيوية واألفريقيـة بسـبب
وجـود مبـادئ توجيهيـة ولوائـح بيئية أقـل صرامة
ووفـرة المـوارد األوليـة الرخيصـة.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،فـإن ظهـور وتطـور حلـول
تخزيـن الطاقـة تخلـق حيـز لنقلـة ثوريـة فـي
مجـاالت االعتمـاد علـى الطاقـة المتجـددة مـن
خلال الجمـع بيـن الطاقـة المتذبذبـة مـع قـدرة
احتياطيـة سـريعة ومتاحـة بسـهولة.

علـى الجانـب اآلخـر ،فـإن الديناميكيـات سـريعة
النمـو لتوليـد الطاقـة الالمركزيـة وظهـور
أنظمـة طاقـة خـارج الشـبكة تضـع ضغطـا علـى
النمـوذج التقليـدي أحـادي االتجاه لنظـام الطاقة
مـن المنظـور التكنولوجـي ،نحـن نشـهد تحـوال الكهربائيـة ،وتفتـح فرصـا جديـدة فـي السـوق.
عالميـا نحـو مصـادر الطاقـة المتجـددة ،والتـي فـي حيـن أنـه مـن المتوقـع أن تأتـي معظـم
تدريجيـا تصبـح أقـل تكلفـة .وفـي مجـال توليـد المشـاريع الجديـدة مـن االقتصـادات الناشـئة
الطاقـة التقليديـة ،مـن المتوقـع أن يقـود الغـاز فـي جنوب شـرق آسـيا وأفريقيا والشـرق األوسـط
النمـو اإلسـتيعابى فـي المسـتقبل ،وأن يكـون وأمريـكا الالتينيـة ،لمواجهـة التوجـه التصاعـدي
قـادرا علـى توفيـر مصـدر سـريع ونظيـف لقـدرة فـي الطلـب ،فمـن المنتظـر أن تـزداد حـدة

مـن المتوقـع أن تصبـح األسـواق التجاريـة هـي
السـائدة فـي المسـتقبل ولكـن هنـاك ضغـط
متزايـد علـى المنظميـن إلدخـال خطـط دفـع
حصصيـة لدعـم العائـدات طويـل المـدى.
فيمـا يتعلـق بقطاعـي نقـل الكهربـاء وتوزيعهـا،
فـإن اعتمـاد حلـول وأنظمـة الشـبكة الذكيـة
يسـمح للمرافـق الكهربائيـة بالتحكـم فـي
شـبكاتها علـى نحـو أفضـل ،والتواصـل بشـكل
أفضـل مـع عمالئهـا ،والمنافسـة علـى نحـو أكثـر
فعاليـة ،وتوفير خدمات موسـعة للمسـتخدمين
النهائييـن الذيـن أصبحـوا اآلن أعضاء نشـطين في
عمليـة الحفـاظ علـى الطاقـة.
التنافسـية فـي السـوق ،ومـزودي الخدمـة سـواء يحـدث كل ذلـك فـي سـياق تتكاثر فيه سياسـات
ذو رؤوس األموال المقترضة أو التسـاهمية يتوقع وبرامـج كفـاءة الطاقـة مدعومـة بالتقـدم
أن يصبحـوا أكثـر انتقائيـة نحـو أسـواق محـددة .التكنولوجـي وكذلـك بالتحـول فـي عـادات
ا لمسـتهلكين .
تسـعى الحكومـات بشـكل متزايـد نحـو إشـراك
القطـاع الخـاص فـي مجـال الطاقـة لتلبيـة هـذا السـياق الجديـد يحتـم ظهـور نقلـة نوعيـة
الطلـب وخاصـة فـي األسـواق الناشـئة بالتـوازي فـي عمليـات صنـع القـرار المتعلقـة بتطويـر
مع تفكيـك الكيانـات المهيكلة رأسـيا المملوكة األصـول الجديـدة وإدارة األصـول فـي صناعـة
الطاقـة.
للحكو مـة .
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يتمثـل هدفنـا االسـتراتيجي العـام فـي تحقيـق عوائـد اسـتثمارية مثاليـة مـع زيـادة قاعـدة أصولنـا
العالميـة وتوسـيع المعرفـة التكنولوجيـة عبـر مجموعـة كاملـة مـن تكنولوجيـات توليـد الطاقـة
وتحليـة الميـاه .وهـذا يشـمل المشـاركة الفعالة في التحـول العالمي لطبيعـة قطاع الطاقـة ،لريادة
حلـول الطاقـة الجديـدة.

ولتحقيـق هـذا الهـدف ،قـام مجلـس إدارة نبـراس للطاقـة بوضـع مجموعـة واضحـة مـن التوجهـات
االسـتراتيجية التـي ترشـد فريـق اإلدارة فـي تقييـم واختيـار وتنفيـذ وإدارة االسـتثمارات.

استراتيجيتنــا
نحن مسـتثمر استراتيجي ونسعى لخلق
القيمـة علـى المـدى الطويـل .ونهـدف
إلـى تعظيـم عائـدات المسـاهمين فـي
سـياق المخاطـر المقبولـة.

نهـدف إلـى تحقيـق محفظـة اسـتثمارية
متوازنـة من حيث اإلمكانات التكنولوجية،
واألسـواق ،والتعـرض التجـاري ،وتنميـة
مشـاريع جديـدة مقابـل نهـج االندمـاج
واالسـتحواذ.

نهـدف إلى تأميـن حقوق حوكمة هامة
بالشـركات المسـتثمر فيهـا مـن خلال
السـيطرة المباشـرة أو مسـتوى مقبـول
مـن التأثير علـى اإلدارة والعمليات وتوليد
التدفقـات النقدية.

نحن نسـعى لتطوير واستبقاء الكفاءات
والخبـرات التقنيـة والتجاريـة والسـوقية
واإلداريـة الرئيسـية والخبـرة فـي جميـع
التقنيـات واألسـواق المسـتهدفة.

نعتمـد سياسـة االنضبـاط المالـي مـع
مواصلـة النمـو .ونهـدف إلـى الحفـاظ
فـي جميـع األوقـات علـى تصنيـف
ائتمانـي اسـتثمارى مسـتقل.

نســعى لبنــاء عالقــات ناجحــة طويلــة
األجــل مــع شــركاء اســتراتيجيين (المرافق،
ومطــوري الطاقــة ،ومــزودي خدمــات
الهندســة والمشــتريات والبنــاء والتشــغيل
والصيانــة ،والمؤسســات الماليــة) لتطويــر
الفــرص باألســواق المســتهدفة.

نسـتثمر علـى الصعيـد العالمي فـي توليد
الطاقـة ،ومصـادر ولوجسـتيات الوقـود،
وتحلية الميـاه ،ومعالجة المياه ،ومشـاريع
التبريـد  /التدفئـة.
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فهد حمد المهندي
رئيس مجلس اإلدارة

خالد محمد جولو
الرئيس التنفيذي

تم تعيينه رئيسا لمجلس اإلدارة في فبراير .2014

تم انتخابه رئيسا تنفيذيا في فبراير  ،2014وعين
في مجلس اإلدارة في ديسمبر .2014

يشغل السيد  /فهد بن حمد المهندي حاليا
منصب رئيس مجلس إدارة شركة نبراس
للطاقة ش.م.ق ومنصب عضو منتدب ومدير
عام لشركة الكهرباء والماء القطرية .ولديه
ما يربو عن  25عاما من الخبرة ،تشمل:

السيرة المهنية والخبرة

السيرة المهنية والخبرة

عدة مناصب في وزارة الكهرباء والمياه في
قطر في الفترة من  1981إلى  .1992وانضم إلى
شركة الكهرباء والماء القطرية في عام 1992
كمدير تقني ،وهو حاليًا عضو منتدب والمدير
العام في كهرماء.

مجلـس اإلدارة

السيد جولو لديه أكثر من  20عاما من الخبرة
في قطاع الطاقة والمرافق.
بعد أن ترأس فريق تطوير األعمال بالشركة
في الماضي القريب ،كان مسؤوال عن قيادة
المشاريع التنموية الهامة داخل وخارج قطر
بما في ذلك رأس أبو فنطاس – B1
( 375ميغاواط) ،وراس أبو فنطاس – B2
( 550ميغاواط  33 +مليون جالون يوميا)،
وراس أبو فنطاس –  45( A1مليون جالون
يوميا) في قطر ،ومحطة الطاقة المستقلة
في صور بعمان ( 2000ميجاوات) ،وحيازة حصة
في محطة الطاقة المستقلة الرابعة
( 370ميغاواط) في األردن.

وهو عضو في مجلس إدارة شركة هونج
كونج لإلستثمارات الكهربائية وهونج كونج
لإلستثمارات الكهربائية المحدودة ،وشركة
قطر لقوالب الحديد الساخن ،وشركة قطر
ستيل ،شركة رأس لفان للطاقة ،وشركة
الكهرباء والماء القطرية .كما عمل السيد /
مهندي في مجلس الصناعات للشركة
القطرية وقطر للبترول وواحة قطر للعلوم
والتكنولوجيا.

وهو رئيس مجلس إدارة شركة فينيكس
للطاقة (عمان) ،وشركة شمس معان لتوليد
الطاقة (األردن) .كما أنه عضو في مجلس
إدارة شركة رأس قرطاس للطاقة (قطر)،
وشركة رأس لفان للطاقة (قطر).

المؤهالت والتقديرات

المؤهالت والتقديرات

تخرج السيد المهندي في عام  1980من
جامعة نورث كارولينا الزراعية بالواليات
المتحدة األمريكية وحصل على درجة
البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
وهو مواطن قطري.

يحمل السيد جولو شهادة البكالوريوس في
الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة،
جامعة قطر .وهو مواطن قطري.

إن مجموعـة واسـعة مـن التخصصـات والخبـرات التـي يقدمهـا أعضـاء مجلـس إدارتنـا تلعـب دورا
حاسـما فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة علـى المـدى الطويـل ألعمالنـا وعملياتنـا ،وتضمـن السـعي
نحـو مسـتويات عاليـة مـن الحوكمـة المؤسسـية والحفـاظ عليهـا .تسـعة مـن بين عشـرة مـدراء هم
أعضـاء غيـر تنفيذييـن.
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عيسى شاهين الغانم
عضو مجلس اإلدارة

عبد الستار الرشيد
عضو مجلس اإلدارة

طيب بلمهدي
عضو مجلس اإلدارة

عبدالعزيز أحمد الكواري
عضو مجلس اإلدارة

تم تعيينه في مجلس اإلدارة في فبراير .2014

تم تعيينه في مجلس اإلدارة في فبراير .2014

تم تعيينه في مجلس اإلدارة في يونيو .2014

السيرة المهنية والخبرة

السيرة المهنية والخبرة

السيرة المهنية والخبرة

السيرة المهنية والخبرة

يتمتع السيد الغانم بخبرة تزيد عن 35
عاما في قطاع النفط والغاز والطاقة.
وهو حاليا كبير مستشاري مكتب الرئيس
والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول .وقد
شغل العديد من المناصب التنفيذية العليا
في قطر للبترول ،وشركة الكهرباء والماء
القطرية ،ووزارة المالية والبترول .وهو رئيس
مجلس إدارة شركة مسيعيد للطاقة ,وعضو
مجلس المحافظين عن دولة قطر لدى
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

يتمتع السيد الرشيد بخبرة تزيد عن  35عاما
في قطاع الطاقة والمياه في قطر .ويشغل
حاليا منصب مدير تطوير األعمال في شركة
الكهرباء والماء القطرية .شغل السيد الرشيد
عدة مناصب رفيعة في مسيرته المهنية ،بما
في ذلك مدير العمليات في محطة ،Raf-A
ومدير اإلنتاج في شركة الكهرباء والماء
القطرية ،وعضو منتدب لشركة قطر للطاقة،
والرئيس التنفيذي لشركة رأس أبو فنطاس
للطاقة وتحلية المياه .يشغل السيد الرشيد
حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة
فينيكس للتشغيل والصيانة ،وشركة أم
الحول للطاقة وشركة رأس قرطاس للطاقة.

بدأ السيد بلمهدي مسيرته المهنية في
قطاع النقل البحري للغاز الطبيعى المسال
في عام  1976عندما انضم إلى قسم نقل
الغاز في الخط الوطني الجزائري للنقل
البحري .انضم إلى شركة أبوظبي الوطنية
للبترول في عام  1982حيث شغل عدة
مناصب منها المدير العام لشركة أبوظبي
الوطنية للصهاريج .انضم السيد بلمهدي إلى
قطر للبترول في عام  1995حيث شغل عدة
مناصب عليا .ويشغل حاليا منصب مستشار
أول (غاز) في مكتب الرئيس والمدير التنفيذي.

يتمتع عبد العزيز الكواري بخبرة تزيد عن  19عاما
في قطاع النفط والغاز .وهذا يشمل الهندسة
والتشغيل في مشاريع المنبع والمصب في
قطر للبترول .ومنذ عام  ،2010شارك في تطوير
مشاريع البتروكيماويات والتكرير والطاقة.

المؤهالت والتقديرات
السيد الغانم حاصل على درجة الماجستير
في االقتصاد من الجامعة األمريكية
في واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة
األمريكية و بكالريوس في العلوم السياسية
من جامعة والية بورتالند في والية أوريغون.
وهو مواطن قطري.

المؤهالت والتقديرات
السيد راشد حاصل على درجة البكالوريوس
في الهندسة الميكانيكية من جامعة والية
كاليفورنيا ،ساكرامنتو ،الواليات المتحدة
األمريكية .وهو مواطن قطري.

عمل السيد بلمهدي كعضو في مجلس إدارة
راس غاز من يناير  2011إلى مارس  .2015كما عمل
أيضا في مجلس إدارة الشركة القطرية للتسويق
البترولي (تسويق) من يناير  2015إلى ديسمبر .2016
المؤهالت والتقديرات

في عام  2016تم تعيينه في منصب مساعد
مدير (الطاقة والمياه) في إدارة تنمية
المصب .وهو مسؤول عن إدارة أصول الطاقة
والمياه في قطر للبترول.
ويمثل حاليا قطر للبترول في تطوير سراج
للطاقة لتلبية رؤية قطر الوطنية لتنويع مزيج
الطاقة في قطر.
عبد العزيز عضو مجلس إدارة شركة نبراس
للطاقة ولجنة التدقيق التابعة لها .وهو أيضا
عضو مجلس إدارة هيرون سا في فيوتاس ،اليونان.
المؤهالت والتقديرات

تخرج السيد بلمهدي من معهد كيبيك
للتكنولوجيا البحرية في كندا .كما أنه حاصل
على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات
البحرية من مركز البحوث البحرية في اليابان.
وهو مواطن قطري.

حصل عبدالعزيز الكواري على شهادة
البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية
من جامعة قطر .وهو يتميز بإتمامه برنامج
القيادة التنفيذية في قطر وبرنامج قطر
للبترول لمجلس اإلدارة عالي األداء .السيد
الكواري مواطن قطري.

فهد عبداهلل المانع
عضو مجلس اإلدارة

محمد الحردان
عضو مجلس اإلدارة

عبد اهلل الحسيني
عضو مجلس اإلدارة

حمد علي الخاطر
عضو مجلس اإلدارة

تم تعيينه في مجلس اإلدارة في فبراير .2014

تم تعيينه في مجلس اإلدارة في يونيو .2015

تم تعيينه في مجلس اإلدارة في يونيو .2014

تم تعيينه في مجلس اإلدارة في ديسمبر .2015

السيرة المهنية والخبرة

السيرة المهنية والخبرة

السيرة المهنية والخبرة

السيرة المهنية والخبرة

انضم السيد  /المانع إلى هيئة قطر لالستثمار
في عام  2010كمحلل مالي أول لتطوير
األعمال .وهو حاليا عضو أول في فريق
اإلندماج واإلستحواذ  /االستثمار المشترك.

انضم السيد الحردان إلى هيئة قطر
لالستثمار في عام  2009حيث يعمل حاليا
كمساعد استثمار أول بإدارة االستثمار في
التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت .وقبل عام
 ،2017كان السيد الحردان جزءا من قسم البنية
التحتية واستثمارات الطاقة في الهيئة .كما
أن السيد الحردان عضو في مجلس إدارة
الشركة القطرية الجزائرية لالستثمار.

يشغل السيد الحسيني حاليا منصب نائب
الرئيس التنفيذي للتسويق في قطر للبترول.
وقد انضم إلى قطر للبترول في سبتمبر .2016
وفي السابق كان السيد الحسيني مدير تسويق
قطرغاز للغاز الطبيعي المسال من  2011إلى .2016

يحمل السيد  /المانع شهادة في إدارة
األعمال من جامعة قطر .وهو مواطن
قطري.

المؤهالت والتقديرات

يتمتع السيد  /حمد علي الخاطر بخبرة مهنية
تمتد إلى  9سنوات في قطاع النفط والغاز.
إن دور حمد الرئيسي هو مدير فرص األعمال
مع تخصص فى عمليات التطوير المنبعية
الدولية وتنسيق الجهود بناء على استراتيجية
األعمال الشاملة لشركة قطر للبترول .وقد
ركزت خبرته الواسعة في المقام األول على
اقتصاديات الغاز الطبيعي المسال في قطر
للبترول ،حيث أعير إلى شركة شل أبستريم
العالمية في الهاي للعمل كمستشار تجاري
لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال ،وأعير
لراس غاز كمسوق للغاز الطبيعي المسال.

السيد  /المانع عضو مجلس إدارة شركة
جويل وشركة الريان للضيافة.
المؤهالت والتقديرات

يحمل السيد الحردان درجة البكالوريوس
في إدارة األعمال بتخصص في التمويل
والتخطيط من جامعة كارنيجي ميلون .وهو
محلل مالي معتمد .السيد الحردان مواطن
قطري.

كما أن السيد الحسيني عضو في مجلس
إدارة شركة ساوث هوك للغاز وعضو مجلس
إدارة شركة قطر للبترول لبيع المنتجات
البترولية .واعتبارا من عام  ،2017تم تعيينه
ممثال وطنيا لدولة قطر لدى منظمة الدول
المصدرة للنفط (أوبك) وكان عضوا سابقا
في االتحاد الدولي للغاز ,باإلضافة إلى كونه
عضوا في اللجنة التنفيذية لالتحاد.
المؤهالت والتقديرات
السيد الحسيني حاصل على درجة البكالوريوس
في إدارة األعمال من جامعة تكساس .وهو
مواطن قطري.

المؤهالت والتقديرات
حصل حمد علي الخاطر على شهادة إدارة
األعمال من جامعة كينت في المملكة
المتحدة .وهو أيضا من خريجي برنامج القيادات
الصاعدة في قطر .وهو مواطن قطري.
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اإلدارة التنفيذية
قمنـا ببنـاء فريـق إدارة محترف للغاية مع سـنوات واسـعة من الخبـرة في قطاعات
الطاقـة والمرافـق العامـة .يتمتـع فريـق اإلدارة بخليـط مـن الخبـرات العالميـة
واإلقليميـة والمحليـة لضمـان التوافـق التـام مـع المسـاهمين والمعرفـة العالميـة
لقطـاع الطاقـة.

خالد محمد جولو
الرئيس التنفيذي

فيصل الصديقي
مدير إدارة تطوير األعمال

لوكا سوتيرا
المدير المالي

السيرة المهنية والخبرة

السيرة المهنية والخبرة

السيرة المهنية والخبرة

السيد جولو لديه أكثر من  20عاما من الخبرة
في قطاع الطاقة والمرافق.

السيد الصديقي هو خبير تنفيذي من ذوي
الخبرة في قطاع الطاقة يتمتع بخبرة تزيد
عن  15عاما بما في ذلك أدوار مختلفة في
شركة الكهرباء والماء القطرية ،حيث كان
آخر منصب شغله هو مدير تطوير األعمال.
في الفترة من  2008إلى  2015كان السيد
الصديقي الرئيس التنفيذي لشركة رأس
قرطاس للطاقة ،واحدة من أكبر شركات
توليد الطاقة في قطر.

السيد سوتيرا هو مدير مالي تنفيذي
مخضرم لديه أكثر من  19عاما من الخبرة في
قطاع الطاقة العالمي ولديه سجل حافل
كمدير مالي لشركات مدرجة في البورصة.

بعد أن ترأس فريق تطوير األعمال بالشركة
في الماضي القريب ،كان مسؤوال عن قيادة
المشاريع التنموية الهامة داخل وخارج قطر
بما في ذلك رأس أبو فنطاس –  375( B1ميغاواط)،
وراس أبو فنطاس –  550( B2ميغاواط 33 +
مليون جالون يوميا) ،وراس أبو فنطاس – A1
( 45مليون جالون يوميا) في قطر ،و محطة
الطاقة المستقلة في صور بعمان ( 2000ميجاوات)،
وحيازة حصة في محطة الطاقة المستقلة
الرابعة (  370ميغاواط ) في األردن.
وقد انضم إلى شركة نبراس للطاقة منذ
تأسيسها في عام .2014
وهو رئيس مجلس إدارة شركة فينيكس
للطاقة (عمان) ،وشركة شمس معان لتوليد
الطاقة (األردن) .كما أنه عضو في مجلس
إدارة شركة رأس قرطاس للطاقة (قطر)،
وشركة رأس لفان للطاقة (قطر).
المؤهالت والتقديرات
يحمل السيد جولو شهادة البكالوريوس في
الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة،
جامعة قطر .وهو مواطن قطري.

انضم السيد الصديقي إلى شركة نبراس
للطاقة في عام .2015
المؤهالت والتقديرات
السيد الصديقي يحمل شهادة البكالوريوس
في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر.
وهو مواطن قطري.

وقد عمل السيد سوتيرا لدى مرافق الطاقة
العالمية وصناديق الثروة السيادية عبر
العديد من األسواق المتنوعة (أوروبا والواليات
المتحدة وآسيا والشرق األوسط وأفريقيا
والهند) ويجمع بين الخبرة في الشركات
العاملة والمراكز على مستوى الشركات
القابضة.
وقبل انضمامه إلى شركة نبراس باور ،شغل
السيد سوتيرا منصب الرئيس المالي في
شركة الطاقة والمياه العالمية في شركة
أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

حسين اإلسماعيل
مدير إدارة األعمال المساندة
السيرة المهنية والخبرة
السيد اإلسماعيل هو خبير تنفيذي يتمتع
بخبرة تزيد على  30عاما ,حيث شغل العديد
من المناصب في قطر للبترول ,وشركة
التنمية المتحدة ( ،)UDCومؤسسة قطر
للمعدات الصناعية والمجلس االعلى للثقافة
والفنون والتراث ,وكان منصبه األخير مستشارا
للرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتنمية.
وقد انضم السيد اإلسماعيل إلى شركة
نبراس للطاقة في عام .2015
المؤهالت والتقديرات
يحمل السيد اإلسماعيل درجة البكالوريوس
في العلوم  -هندسة بترول من جامعة
كاليفورنيا الجنوبية ،الواليات المتحدة
األمريكية .وهو مواطن قطري.

انضم السيد سوتيرا إلى شركة نبراس
للطاقة في عام .2015
المؤهالت والتقديرات
السيد سوتيرا حاصل على درجة الماجستير
في اقتصاديات األعمال مع مرتبة الشرف من
جامعة بكونني في ميالن ،إيطاليا ،وماجستير
في إدارة األعمال التنفيذية العالمية من
جامعة  I.E.لألعمال فى مدريد ،أسبانيا.
وهو أيضا محاسب قانوني معتمد ،ومدير
معتمد من معهد المدراء بالمملكة
المتحدة .وهو مواطن إيطالي.
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المحفظة االستثمارية
نظرة عامة عن المحفظة
علـى مـدى العاميـن الماضييـن ،قامـت نبـراس ببنـاء محفظـة اسـتثمارية للطاقـة تبلـغ  1,085ميغاواط,
تدعمهـا هيـاكل تعاقديـة متينـة وقـادرة علـى تقديـم تدفقـات نقديـة واضحـة وعوائـد مسـتقرة
علـى االسـتثمار ووضـع مالـي قـوي .وتراقب إدارتنـا باسـتمرار وفعالية اسـتثماراتنا لضمـان عمليات آمنة
وفعالـة ،وملـف مخاطـر مسـتدام ،وبالتالـي حمايـة القيمـة األساسـية لمحفظتنـا.

األردن
محطة نوليد شمس معان ()%35
شمسية
القدرة اإلجمالية 52.5 :ميغاواط

عمان

الشركاء)%35( Mitsubishi (via DGE) :

شركة فينيكس للطاقة ()% 9.8

و )%30( Kawar

تدوير توربيني مركب للغاز
القدرة اإلجمالية 2,000 :ميغا واط
الشركاء)%32.5( Marubeni :
و )%19.5( Chubu
و )%3.2( Multitech
وأسهم البورصة ()%35

األردن

األردن
محطة الطاقة المستقلة
الرابعة ()%24
غاز
القدرة اإلجمالية 241 :ميغاواط
الشركاء)%36( AES Corp :

عمان الشرقية ()%23.4
تدوير توربيني مركب للغاز
القدرة اإلجمالية 370 :ميغاواط
الشركاء)%36.6( AES Corp :
و )%40( Mitsui& Co

و )%40( Mitsui & Co

 2045ميغاواط
طاقة مولدة بالفحم
تمتلك شركة نبراس للطاقة حصة

٪35.5

بايتون للطاقة
(إندونسيا)
• •شركة بايتون للطاقة هي واحدة من أكبر منتجي الطاقة
المستقلين في إندونيسيا .بقدرة  2045ميغاواط من الطاقة
المولدة باللفحم (تمثل متوسط  %4من قدرة الطاقة في
إندونيسيا) ،ومتوسط  13,500غيغاواط ساعي من إنتاج الطاقة
السنوي.
• •تقوم بايتون للطاقة بتشغيل ثالث وحدات لتوليد الطاقة (P7
و  P8و  )P3بمجمع بايتون للطاقة في جاوة الشرقية.
• •بدأت  P7و  P8العمليات التجارية في عام  1999و  P3في عام .2012
• •يتم شراء جميع الكهرباء المنتجة والقدرات التي توفرها شركة
بايتون من قبل شركة بيروساهان ليستريك نيغارا ( )PLNبموجب
اتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة حتى عام .2042

إندونسيا

• •يتم تشغيل وصيانة المحطات من قبل شركة بايتون إندونيسيا
للتشغيل والصيانة (.)POMI

بايتون للطاقة ()%35.5
فحم
القدرة اإلجمالية 2045 :ميغاواط
الشركاء)%45.5( Mitsui & Co :
و )%14( JERA
و )%5( BHP

 4٬708.5ميغاواط
 3دول
 5أصول

• •تمتلك شركة نبراس للطاقة حصة ملكية بنسبة  ٪35.5في
شركة بايتون للطاقة .أما المساهمون اآلخرون هم شركة
ميتسوي وشركاه ( ,)٪45.5وشركة جيرا ( ,)٪14وشركة بت باتو
هيتام بيركاسا (.)٪5
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 20٠٠ميغاواط
طاقة مولدة بالغاز
تمتلك شركة نبراس للطاقة حصة

٪٩٫٨
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شركة فينيكس للطاقة
(سلطنة عمان)
• •شركة فينيكس للطاقة تمتلك وتدير أكبر محطة مستقلة
للطاقة ( )IPPفي سلطنة عمان ،منشأة صور لتوليد الطاقة.
• •يبلغ إنتاج محطة توليد الكهرباء في صور  2,000ميغاواط من
الطاقة المولدة بالغاز (تمثل متوسط  28 ٪من قدرة الطاقة في
عمان).
• •تتكون المحطة من  5توربينات غازية و  3توربينات بخارية وبدأت
عملياتها التجارية في عام .2014
• •يتم شراء جميع الكهرباء المنتجة والقدرات التي توفرها محطة
كهرباء صور من قبل الشركة العمانية لتوفير الطاقة والمياه
بموجب اتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة حتى عام .2029
• •يتم تشغيل وصيانة المحطة من قبل شركة فينيكس للتشغيل
والصيانة.

 ٣٧٠ميغاواط
طاقة مولدة بالغاز
تمتلك شركة نبراس للطاقة حصة

٪٢٣٫٤

عمان الشرقية
(األردن)
• •تعتبر شركة عمان الشرقية للطاقة أول منتج مستقل للطاقة
في األردن.
• •شركة عمان الشرقية تمتلك وتدير محطة لتوليد الطاقة تعمل
بالغاز بقدرة  370ميغاواط.
• •وتتكون المحطة من توربينين غازيين وتوربين بخاري واحد ،وبدأت
تشغيلها التجاري في عام .2009
• •يتم شراء جميع الكهرباء المنتجة والقدرات التي توفرها محطة
كهرباء عمان الشرقية من قبل الشركة الوطنية للكهرباء ()NEPCO
بموجب اتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة حتى عام .2034
• •تمتلك شركة نبراس للطاقة  ٪23.4من عمان الشرقية .أما
المساهمون اآلخرون فهم شركة  )٪36.46( AESوشركة
ميتسوي وشركاه (.)٪40

• •تمتلك شركة نبراس للطاقة حصة بنسبة  ٪9.8في شركة
فينيكس للطاقة .ومن بين المساهمين الرئيسيين اآلخرين شركة
ماروبيني ( )٪32.5وشركة تشوبو إليكتريك باور ( )٪19.5وشركة
مالتيتيك ( .)٪3.25وقد تم طرح حصة األسهم المتبقية في سوق
مسقط لألوراق المالية.
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 ٢٤١ميغاواط
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محطة الطاقة المستقلة الرابعة
(األردن)

 ٥٢٫٥ميغاواط

طاقة مولدة بالغاز

• •شركة  IPP4هي رابع منتج مستقل للطاقة في األردن.

طاقة مولدة بالطاقة الشمسية

تمتلك شركة نبراس للطاقة حصة

• •شركة  IPP4تمتلك وتدير محطة لتوليد الطاقة تعمل بالغاز
بقدرة  241ميغاواط.

تمتلك شركة نبراس للطاقة حصة

٪٢٤

• •وتتكون المحطة من  16توربين وارتسيال ثالثي الوقود ،وبدأت
تشغيلها التجاري في عام .2009
• •يتم شراء جميع الكهرباء المنتجة والقدرات التي توفرها  IPP4من
قبل الشركة الوطنية للكهرباء ( )NEPCOبموجب اتفاقية طويلة
األمد لشراء الطاقة حتى عام .2039
• •تمتلك شركة نبراس للطاقة  ٪24من عمان الشرقية .أما
المساهمون اآلخرون فهم شركة  )٪36( AESوشركة ميتسوي
وشركاه (.)٪40

٪ ٣٥

شمس معان لتوليد الطاقة
(األردن)
• •شمس معان هي أكبر منتجي الطاقة الشمسية الضوئية
المستقلة في األردن.
• •شمس معان تمتلك وتدير محطة طاقة شمسية تنتج 52.5
ميغاواط وبدأت عملها التجاري في عام .2016
• •يتم شراء جميع الكهرباء المنتجة والقدرات التي توفرها شركة
شمس معان من قبل الشركة الوطنية للكهرباء ()NEPCO
بموجب اتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة حتى عام .2036
• •تمتلك شركة نبراس  ٪35من شركة شمس معان .المساهمون
اآلخرون هم ميتسوبيشي ( ،)٪35وقعوار (.)٪30
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لقد خضنا بنجاح ألول مرة تجربة الدخول إلى أسواق
المال العالمية.

أبرز اإلنجازات
لقد حققنا بنجاح أول ظهور لنا في السوق المالية العالمية

تطوير األعمال
خلال عـام  ،2016واصلـت نبراس للطاقة العمل بنشـاط لمالحقـة الفرص التجارية ،عن طريق اسـتحداث
مشـاريع جديـدة و اسـتمالك أصـول عاملـة ،بهـدف توسـيع سـجل اسـتثماراتها وبمـا يتماشـى مـع
اسـتراتيجية الشـركة وخطـط أعمالهـا.
ومن أبرز اإلنجازات الرئيسية لعام  2016ما يلي:
• •االستحواذ الناجح على حصة  ٪35.51في بت
بايتون للطاقة التي تمتلك وتدير محطة
الفحم المنتجة لـ  2045ميغاواط في
إندونيسيا .وتعتبر "بايتون للطاقة" أول وأكبر
مشروع من مشاريع الطاقة المستقلة في
إندونيسيا ،وهي تمثل  ٪4من إجمالي القدرة
التوليدية في الدولة.
• •االستحواذ على حصة  ٪24في  .IPP4وهى
تمتلك وتدير محطة لتوليد الطاقة تعمل
بالغاز وتنتج  241ميغاواط في األردن.
• •عالوة على ذلك ،استكملت شركة شمس

معان مع شركة نبراس بنجاح بناء محطة
طاقة شمسية بقدرة  52.5ميغاواط في األردن،
وبدأت التشغيل التجاري في سبتمبر .2016
باإلضافـة إلـى ذلـك ،فـي جهودهـا الراميـة إلـى
متابعـة الفـرص االسـتثمارية التـي تهـدف إلـى
توسـيع قاعـدة أصولهـا وقعـت نبـراس للطاقـة
فـي عـام  2016مذكرتـي تفاهـم مـع الشـركات
اليابانيـة ماروبينـي وشـركة جيـرا .وتهـدف مذكرة
التفاهـم الموقعـة مـع ماروبينـي إلـى التعـاون
المشـترك فـى مشـروعات فـى تايـوان والفلبيـن.
وتهـدف مذكـرة التفاهـم الموقعـة مـع شـركة

جيـرا إلـى مواصلـة التطويـر المشـترك لفـرص  2016مـا يلـي:
األعمـال فـي الشـرق األوسـط وجنـوب شـرق آسـيا • •تم تطبيق نموذج التشغيل المالي للشركة
وأوروبـا والواليـات المتحـدة وأفريقيـا.
بشكل كامل ،كما تم تطوير إطار قوي

إدارة االستثمارات

للرقابة الداخلية والحوكمة ،مدعوم
بسياسات وإجراءات تشغيلية تم تطويرها
وتنفيذها لكافة المجاالت الوظيفية
الرئيسية.

خلال عـام  ،2016وضعـت الشـركة إطـارا قويـا
لحوكمة االسـتثمار .تم وضع إسـتراتيجية جديدة
لالسـتثمار وإجـراءات تشـغيلية تحـدد المبـادئ
• •تم تطوير استراتيجية ونموذج تشغيلي
التوجيهيـة لعمليـات اتخـاذ القـرارات االسـتثمارية
للخزينة جنبا إلى جنب مع نظام قوي
التي تتماشـى مع اسـتراتيجية الشـركة ومتسـقة
إلدارة المخاطر المالية يهدف إلى تحديد
مـع جميـع الفـرص االسـتثمارية.
وتقييم وإدارة جميع المخاطر المالية
الرئيسية للشركة (السيولة ،والعمالت
اإلدارة المالية
األجنبية ،ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر
فـي عام  2016بذلت شـركة نبـراس للطاقة جهودا
الطرف اآلخر).
كبيـرة لتعزيـز قدراتهـا الداخليـة فـي مجـال اإلدارة
الماليـة وتطويـر أفضـل تنظيـم مالـي فـي فئتهـا• • ،تم تنفيذ خطة التوظيف إلى حد كبير؛ تم
شغل أربع مناصب شاغرة رئيسية بموارد
بهـدف تحقيق دعم فعال لألهداف االسـتراتيجية
عالية الخبرة ذات خلفية دولية.
للشـركة .وتشـمل اإلنجـازات الرئيسـية فـي عـام
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ومـن منظـور هيكلـة رأس المـال ،ومـن أجـل دعـم النمـو المسـتدام ،تـم تطويـر اسـتراتيجية التمويـل
طويلـة األجـل وإدراجهـا فـي الخطـة العشـرية لألعمـال والتـي وافـق عليهـا مجلـس اإلدارة.
نبـراس للطاقـة تسـتهدف "تمويلات دون الرجـوع" لتمويـل مشـاريعها التنمويـة .وسـوف تسـتخدم
أيضـا تمويـل الشـركات لتحسـين تكلفة رأس المال ،وتأميـن النمو على المدى الطويـل وتعظيم قيمة
المسـاهمين .ويتسـق المسـتوى المسـتهدف لديون الشـركة مع الحفـاظ على تصنيـف ائتماني قائم
علـى تقييـم مسـتقل داخليـا .ويتم هـذا التقييم وفقـا للمنهجيـات التـي تعتمدهـا وكاالت التصنيف
االئتماني الرئيسـية.

خلال عـام  ،2016واصلـت نبـراس بنشـاط إقامـة العالقـة عـن طريـق المنسـق المشـترك والبنـك
عالقـات متينـة مـع المؤسسـات المصرفيـة المسـؤول عـن القـرض  ،HSBCوالبنـك المسـؤول
المحليـة والدوليـة ،ووكاالت ائتمـان الصـادرات عـن القـرض بنـك ميزوهـو المحـدود.
والـوكاالت متعـددة األطـراف فـي جميـع أنحـاء يعـزز هـذا التسـهيل هيـكل رأسـمال الشـركة
الشـرق األوسـط وأفريقيـا وآسـيا وأوروبـا والواليـات ويوفـر المرونـة الماليـة للنمـو فـي المسـتقبل .إن
المتحـدة .وتعتبـر هـذه األنشـطة ضروريـة لتعزيـز البنـود المميـزة الـواردة فـي هـذا التسـهيل هـي
صـورة الشـركة وجاذبيتهـا فـي األسـواق الماليـة نتيجة الجـودة االئتمانية المرتفعة لشـركة نبراس
المحليـة والدوليـة ،فضلا عـن استكشـاف قـدرات للطاقـة ،وتقديـرا لنهجنـا االسـتثماري السـليم
البنـوك وعروضهـا للخدمـات التـي تدعـم جهـود واسـتراتيجيتنا الحكيمـة لهيكلـة رأس المـال.
نبـراس للتطويـر الدولـي لألعمـال.
تـدرك الشـركة أهميـة إدارة شـؤونها الضريبيـة
اسـتفادت شـركة نبـراس للطاقـة مـن عالقاتهـا بطريقـة حكيمـة ومسـؤولة اجتماعيـا وفعالـة.
المصرفيـة القويـة ،وقـد عقـدت صفقـة ناجحـة وهـو مـا سـيحظى باحتـرام وتقديـر جميـع
فـي ديسـمبر  2016للحصـول علـى تسـهيالت المسـاهمين الرئيسـيين بمـا فـي ذلـك حملـة
ائتمانيـة دوارة مدتهـا أربـع سـنوات بقيمـة  430األسـهم والحكومـات األجنبيـة .ومـن األهـداف
مليـون دوالر أمريكـي تمثـل أول ظهـور لشـركة الرئيسـية للشـركة هـو ضمـان سـمعة الشـركة
نبـراس للطاقـة في األسـواق الماليـة العالمية .تم اإليجابيـة كمصـدر ضريبـي ملتزم وبنـاء عالقة بناءة
تكليـف مؤسسـة سـوميتومو ميتسـوي البنكيـة مـع السـلطات الضريبيـة والمجتمعـات المحليـة
( )SMBCلتكون جهة اإلشـراف والتنسـيق الوحيدة فـي جميـع المناطـق التـي تعمـل فيهـا الشـركة.
لهـذه التسـهيالت ،وانضمـت  SMBCإلـى هـذه وبالمثـل ،تعمـل الشـركة علـى ضبـط العمليـات

التقــريـــر السنـــوي ٢٠١٦

الضريبيـة الداخليـة مـن أجـل توفيـر معلومـات
دقيقـة وذات صلـة وفـي الوقـت المناسـب بشـأن
المسـائل الضريبيـة لمختلف المسـاهمين ألغراض
االمتثـال وتقديـم التقاريـر .وأخيرا ،تهدف الشـركة
إلـى تحقيـق أفضـل مسـتوى فـي إدارة المخاطـر
الضريبيـة وضمـان أن يتـم توزيـع القيمـة الضريبية
بشـكل عـادل اسـتنادا إلـى قوانيـن الواليـات
القضائيـة المعمـول بهـا ،وأن مسـاهمين نبـراس
يحصلـون علـى حصتهـم العادلـة مـن العائـدات
بعـد الضرائـب.
ومـن أجـل تحقيـق األهـداف الرئيسـية المذكـورة
أعلاه ،تسـعى الشـركة إلـى تحسـين العمليـات
الضريبيـة الداخليـة وإجـراءات إدارة المخاطـر
بشـكل مسـتمر ،وتحقيـق المسـتويات المثلـى
مـن الوعـي ،واالسـتباقية ،والكفـاءة والفاعليـة
فـي الوقـت والتكلفـة .كونها شـركة دوليـة حقا،
نبراس تسـعى لتبنـي أفضل الممارسـات في إدارة
العالقـات الضريبيـة الدوليـة والتعامليـة المعقدة
علـى حـد سـواء .وسـيتحقق ذلـك مـن خلال
بنـاء خبـرة قويـة فـي اإلدارة الضريبيـة الداخليـة
والتـي سـيتم دعمهـا فـي البدايـة مـن قبـل
مـوارد خارجيـة لالستشـارات الضريبيـة ،وتصميـم
مخصـص للعمليـات والحلـول الضريبيـة لتناسـب
ثقافـة ،ومخاطـرات ،وحجـم اسـتثمارات نبـراس.

الهيكل التنظيمي والمؤسسي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
خلال عام  ،2016نجحت شـركة نبراس للطاقة في
تنفيـذ اسـتراتيجيتها لتخطيـط مـوارد المؤسسـة.
تـم اختيـار برنامـج أوراكل  Eلجنـاح األعمال كنظام
تخطيط موارد المؤسسـة ألتمتـة ودمج العمليات
التجاريـة الرئيسـية للشـركة بمـا فـي ذلـك الموارد
البشـرية والمالية والمشـتريات.
بـدأ نظـام أوراكل لتخطيـط موارد المؤسسـة في
 15فبرايـر  .2017وقـد تـم االنتهـاء من المشـروع في
غضـون  5أشـهر مـن انطالقـه فـي أواخر سـبتمبر.
تـم االنتهـاء مـن المشـروع فـي الوقـت المحـدد،
وقـد اقتضـى إنفاقـا إجماليـا قـدره  2مليـون ريــال
قطـري .الجـدول الزمنـي والتكلفـة اإلجماليـة
للمشـروع تحقـق معيـارا رائـدا بالمقارنـة مـع
عمليـات تخطيـط مـوارد المؤسسـات األخـرى فـي
الشـرق األوسـط.

خلال عـام  ،2016قامـت شـركة نبـراس للطاقـة
بإعـادة تصميـم تنظيمهـا وجعلهـا تتماشـى
مـع مبـادئ اإلدارة النظيفـة والفعالـة والمناسـبة
للغـرض .وقـد تـم تصميـم التنظيـم الجديـد
ليسـمح بتنفيـذ اسـتراتيجية الشـركة بنجـاح وبنـاء
وتطويـر القـدرات الداخليـة فـي جميـع وظائـف
الشـركة األساسـية :تطويـر األعمـال ،وعمليـات وقـد اشـتمل المشـروع علـى جهـود مكثفـة مـن
االندمـاج واالسـتحواذ ،والتمويـل ،وإدارة األصـول ,جانـب الموظفين الرئيسـيين في الموارد البشـرية
ودعـم األعمـال التجاريـة.
والمشـتريات والماليـة وتكنولوجيـا المعلومـات
فـي ديسـمبر  ،2016أنشـأت نبراس للطاقـة مركزها بهـدف تصميـم العمليـات التجاريـة علـى أسـاس
التجـاري الدولـي فـي هولنـدا فـي شـكل شـركة السياسـات واإلجـراءات المعتمـدة ،ومواءمـة
تابعـة مملوكـة بالكامـل ،نبـراس هولنـدا للطاقـة المتطلبـات متعـددة الوظائـف ،وتنسـيق ورش
المحـدودة .وقـد تـم تأسـيس نبـراس هولنـدا عمـل مـع الفـرق األوسـع نطاقـا التـي تقـوم
للطاقـة لتكـون منصـة إلدارة محفظـة أصولنـا بترحيـل البيانـات مـن األنظمـة القديمـة ،والقيـام
الدوليـة ،وتوريـد األمـوال فـي أسـواق رأس المـال بجميـع االختبـارات ذات الصلـة قبـل بـدء التشـغيل
الدوليـة ،والعمل كمركـز لتطوير األعمـال الدولية .النهائـي.

29

التقــريـــر السنـــوي ٢٠١٦

نبراس للطاقة (شركة عامة مساهمة قطرية)

المسؤولية االجتماعية للشركة
 .١نظرة عامة
نحـن نؤمـن إيمانـا راسـخا بـأن االعمـال مسـؤول
اجتماعيـا .واإللتـزام المؤسسـي بالمسـؤوليات
االجتماعيـة هـو مـن صميـم عمليـات نبـراس
للطاقـة وسـلوكها التجـاري ،وهـو جـزء ال
يتجـزأ مـن ثقافتنـا التنظيميـة.
وفـي إطـار جهودنـا المتواصلـة
لتقديـم أعمـال التجاريـة مسـؤولة
اجتماعيـا ،نتبـع نهجـا يهـدف إلـى
تحقيـق تـوازن أكبـر بيـن االسـتدامة
االقتصاديـة والتنميـة االجتماعيـة
وحمايـة البيئـة.
نهجنـا للإدارة هـو – المجتمـع
والبيئـة والربـح  -والـذي يضمـن أن
نبنـي ونحافـظ علـى نمـوذج أعمـال
مسـتدام ومربـح وناجـح.

االلتزام تجاه الناس والمجتمع
فـي جهودنـا المسـتمرة إلحـداث تأثيـر إيجابـي
علـى حيـاة النـاس والمجتمـع ،وخاصـة فـي
المناطـق المحيطـة بمواقعنـا:
• •نحن ندعم بقوة تنمية اجتماعية -
اقتصادية متوازنة للمناطق التي نتواجد
فيها.
• •نحن نعمل من أجل إزالة الحواجز أمام
اإلدماج االجتماعي للفئات المحرومة.

االلتزام تجاه البيئة
نحن نؤمن بنموذج أعمال تجارية مستدام
بيئيًا ونأخذ بعين االعتبار تأثير عملياتنا على
كوكبنا واألجيال القادمة .وفي هذا الصدد:
• •نحن نستثمر في مصادر الطاقة المتجددة،
طاقة الغاز عالي الكفاءة ,وتكنولوجيات
طاقة الفحم النظيف.

• •نحن ندعم التعليم والصحة والتنمية
الثقافية.

• •نحن نتابع أفضل الممارسات العالمية في
مجال اإلدارة البيئية.

• •نحن نروج لسياسة ال تسمح مطلقا بالتمييز,
وتدعم الثقة واالحترام المتبادل.

• •نحن نقوم بإجراء تقييم شامل لألثر البيئي
لجميع المشاريع الجديدة وكذلك لجميع
عمليات أعمال االستحواذ.

• •نحن نقدم ظروف عمل مناسبة مع الحفاظ
على بيئة عمل آمنة وصحية.

• •نحن نتبع أنظمة إدارة متكاملة وفقا ألعلى
المعايير البيئية ،معتمدة دوريا من قبل كبار
المستشارين المستقلين.
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 .٢تنفيذ مبادئ المسؤولية االجتماعية المؤسسية عبر استثماراتنا
بايتون للطاقة (إندونيسيا)

شركة فينيكس للطاقة (عمان)

• •الحصول على التصنيف األخضر لبرنامج
مكافحة التلوث والبيئة والتقييم ()PROPER
للوحدات  8/P7والتصنيف "األزرق" لوحدة ،P3
من قبل وزارة الغابات والبيئة في إندونيسيا.

• •التبرع بكراسي قابلة للطي إلى مستشفى
صور.

• •تلقي جائزة بادما مترا من وزارة الشؤون
االجتماعية في إندونيسيا لبرنامجها للوقاية
من فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز.
• •الحصول على الجائزة الخضراء اإلندونيسية
لمشاريعها لحفظ التنوع البيولوجي في
غابة سيلوبانتنغ الطبيعية.
• •إجراء عمليات موازنة وتجميل لألراضي
المتأثرة بأنشطة تعدين الفحم
الستخدامها في المستقبل :تطوبر األراضي
الرطبة حول مواقع العمل.

• •توفير حواجز لشرطة عمان السلطانية في
صور خالل يومهم االحتفالي.
• •دعم الطالب المحليين من خالل توفير
التدريب العملي كعنصر من عناصر
برنامجهم التنموي.
• •إدراج عمالء في برامج تدريبية.

محطة الطاقة المستقلة الرابعة
(األردن)
• •توفير الدعم المستمر للمدارس القروية
(المناخر وخشافية الدبايبة) :اإلنترنت
واألدوات المكتبية والصيانة وإنشاء مكتبة.

• •توفير برامج تدريب للعمالء.

شمس معان (األردن)

• •تقديم منحتين سنويا للطالب من جامعة
حكومية بقرية قريبة.

• •تقديم الدعم لمركز معان لأليتام.

• •دعم جمعية البيئة األردنية في أنواع
مختلفة من األنشطة (الزراعة ،والتدبير
المنزلي ،والتوعية العامة).
• •دعم مسجد قرية قريبة (المناخر) من
خالل تقديم مساعدة مالية ألعمال الصيانة
والتجديد
• •تقديم دعم مالي للتجديد الكامل لمركز
قرية خشافية الدبايبة.
• •دعم حملة التوعية بالمخدرات والكحوليات
التي بدأها مجلس المجتمع المحلي
بالتنسيق مع الشرطة المحلية والمحافظ.

• •التبرع بأجهزة كمبيوتر لجامعة الملك
حسين بن طالل.
• •تمويل المخيم الصيفي لمدرسة محلية.
• •تقديم دعما ماليا ،من خالل جمعية
الصافنات الجياد الخيرية ،القتناء وتوزيع 800
سترة شتوية للطالب الفقراء في معان.
• •شراء بطانيات وتوزيعها خالل فصل الشتاء
لألسر الفقيرة في معان من خالل الجمعية
األردنية لرعاية األسرة.
• •توزيع وجبات غذائية في دار أيتام برمضان
وعلى بعض العائالت المحتاجة في معان.

• •زراعة شجر بالمناطق القريبة من الموقع
بالتنسيق مع قسم البيئة في بلدية عمان
الكبرى.
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الحوكمة المؤسسية
نبـراس ملتزمـة بتطبيـق أعلـى معاييـر الحوكمـة
المؤسسـية .نحـن نؤمـن بتعزيـز الشـفافية
والعدالـة فـي جميـع جوانـب نظـام الحوكمـة
والقيـادة لدينـا.

اإلنجازات
فـي عـام  ،2016وضعـت نبـراس أسـس إطـار
حوكمة مؤسسـية منظم جيدا وعلى مسـتوى
عالمـي :لقـد اعتمدنـا سياسـات جديـدة تمكننـا
مـن مواصلـة اتخـاذ قـرارات اسـتثمارية سـليمة،
ومـن إدارة موظفينـا وأعمالنـا وعملياتنـا بشـكل
فعـال وأخالقـي .وفـي الوقـت نفسـه ،أنشـأنا
إدارة التدقيـق الداخلـي ،كمـا قمنـا بتصميـم
وتنفيـذ نظـام رقابـة داخليـة فعـال يتيـح لنـا
مراقبـة التزامنـا بهـذه السياسـات.
وتمشـيا مـع التزامنـا المسـتمر بالحوكمـة
المؤسسـية السـليمة ،بدأنـا أيضـا العمـل علـى
مشـاريع جديـدة تشـمل وضـع لوائـح لميثـاق
الشـرف المهنـي وسياسـة تضـارب المصالـح
سـتصدر فـي عـام .2017

اجتماع المساهمين
اجتمـاع المسـاهمين يناقـش القـرارات األكثـر
صلـة بالشـركة ،مثـل تعييـن الهيئـات االعتباريـة،
واعتمـاد القوائـم الماليـة السـنوية وتخصيـص
صافـي الدخـل.

مجلس اإلدارة
مجلـس اإلدارة هـو الهيئـة اإلداريـة المسـئولة
أمـام المسـاهمين والمكلفيـن بـإدارة الشـركة.
وهـي تضطلـع بجميـع األنشـطة المناسـبة
لتحقيـق أهـداف الشـركة .يتكـون مجلـس إدارة
نبـراس مـن عشـرة أعضـاء ,لديهـم مجموعـة
واسـعة مـن الخلفيـات والخبـرات والتـي تلعـب
دورا حاسـما فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة
علـى المـدى الطويـل فـي أعمالنـا وعملياتنـا.
تسـعة مـن أصـل عشـرة مـدراء هـم أعضـاء غيـر
تنفيذ ييـن .
تـم إنعقـاد أربعـة اجتماعـات لمجلـس اإلدارة
خلال عـام .2016

لجنة التدقيق

الضوابط الداخلية

يتركـز نشـاط لجنـة التدقيـق علـى مراقبـة نزاهـة
البيانـات الماليـة واكتمالهـا ودقتهـا ،ومراجعـة
مـدى موثوقية وفعالية أنظمـة الرقابة الداخلية
وإدارة المخاطـر وحمايـة اسـتقاللية المدققيـن
الخارجييـن .كمـا تقـدم لجنـة التدقيق المشـورة
لمجلـس اإلدارة فيمـا يتعلـق بااللتـزام بالقانـون
واللوائـح والسياسـات الداخليـة.

تقـع المسـؤولية النهائيـة عـن تشـغيل نظـام
الرقابـة الداخليـة علـى عاتـق مجلـس إدارة
الشـركة ،وتدعمهـا لجنـة التدقيـق فـي هـذه
المهمـة الحاسـمة.

يتـم تعييـن أعضـاء لجنـة المراجعـة مـن قبـل
مجلـس اإلدارة ومـدة خدمتهـم هـي ثلاث
سـنوات .ويحـدد ميثـاق لجنـة التدقيـق متطلبات
المهنيـة والخبـرة المطبقـة علـى أعضـاء اللجنة،
وينـص الميثـاق علـى أن يكـون عضـو واحـد علـى
األقـل مـن أعضـاء لجنـة التدقيـق خبيـرا فـي
الشـؤون الماليـة أو المحاسـبة أو التدقيـق.

حتى  31ديسمبر  ،2016كان أعضاء
لجنة التدقيق هم:
1.1عبداهلل أحمد الحسيني ،رئيس اللجنة
2.2عبدالعزيز أحمد محمد البوعفرة الكواري،
عضو اللجنة
3.3فهد المانع ،عضو اللجنة
فـي عـام  ،2016قامـت لجنـة التدقيـق بدعـم
الشـركة فـي إنشـاء وتعييـن وظيفـة التدقيـق
الداخلـي التـي عملـت بدورهـا بشـكل وثيـق مـع
اإلدارة لتنفيـذ السياسـات واإلجـراءات ومراجعـة
الضوابـط الداخليـة وتقديـم توصيـات لتحسـين
العمليـات.

لجنة االستثمار
يركـز نشـاط لجنـة االسـتثمار علـى مسـاعدة
مجلـس اإلدارة فـي وضـع إسـتراتيجية الشـركة
االسـتثمارية ومراجعـة مقترحات االسـتثمار .يتم
تعييـن أعضـاء لجنـة االسـتثمار مـن قبـل مجلس
اإلدارة ،ومـدة خدمتهـم هـي ثلاث سـنوات.

نهجنا للحوكمة المؤسسية
يسـتند إطار حوكمة الشـركات لدينا على أفضل
الممارسـات المحليـة والدوليـة ،ويهـدف إلـى
تعزيـز الشـفافية واإلنصـاف فـي الطريقـة التـي
ننفـذ بهـا أعمالنـا ،أثناء خلـق قيمة طويلـة األجل
لمسـاهمينا .وفـي هـذا الصدد ،نأخذ فـي االعتبار
مصالـح جميع المسـاهمين اآلخرين المشـاركين
فـي أعمالنـا :الموظفيـن والعملاء والمورديـن
والشـركاء والمموليـن والحكومـات والسـلطات
العامـة األخـرى ،فضال عـن المجتمعـات المحلية
فـي المناطـق التـي ننفـذ بهـا أعمالنـا.

لجان المجلس
مجلـس اإلدارة لديـه لجنتـان :لجنـة التدقيـق
ولجنـة االسـتثمار .وقـد تـم إنشـاء كل مـن هـذه
اللجـان بنـاء على قـرار من مجلـس اإلدارة واعتمد
ميثاقا كتابيا يحدد نطاقه ومسـؤولياته .وتعمل
اللجـان كهيئـات استشـارية لمجلـس اإلدارة،
وال تتولـى مهـام اإلدارة التـي تبقـى مسـؤولية
الرئيـس التنفيـذي وفريـق اإلدارة التنفيذيـة.

حتى  31ديسمبر  ،2016كان أعضاء
لجنة االستثمار هم:

فـي عـام  ،2016اسـتكملت الشـركة عملية إنشـاء
إدارة رقابـة داخليـة قويـة وفعالـة .الضوابـط
الداخليـة لنبـراس هي عمليـات مصممة لتحقيق
فعاليـة وكفـاءة العمليـات وموثوقيـة التقاريـر
الماليـة واالمتثـال للقوانيـن واللوائـح.
وإدارة التدقيـق الداخلـي هـي المسـؤولة عـن
التصميم واإلشـراف والتنفيذ والمراجعة لعمليات
الرقابـة الداخليـة فـي نبـراس واختبـار مـدى التـزام
أعمالنـا وعملياتنـا بإطـار الرقابـة الداخليـة.
تقـوم إدارة التدقيـق الداخلـي بتقديـم تقاريرهـا
مباشـرة إلـى لجنـة التدقيـق ،وإطـار الحوكمـة
لدينـا يضمـن أن تكـون إدارة التدقيـق الداخلـي
قـادرة علـى العمل بشـكل مسـتقل وموضوعي
فـي أداء واجباتهـا.

المدققون الخارجيون
يقتـرح مجلـس اإلدارة خلال االجتمـاع العـام
للمسـاهمين تعييـن مدقـق حسـابات خارجـي بنـاء
علـى توصيـة لجنـة التدقيـق.
فـي اجتمـاع الجمعیـة العمومیـة بتاریـخ ،2016/3/9
وبنـاء علـی توصیة مجلـس اإلدارة ،قرر المسـاهمون
تعییـن شـركة إرنسـت ویونـغ كمدققیـن خارجیین
لنبـراس لعـام  ،2016وتـم اعتمـاد مبلـغ  105٫000ريــال
قطـري كأتعابهـم للتدقيـق السـنوي.
لـم تقـم أي شـركة أخـرى سـوى إرنسـت ويونـغ
والشـركات التابعـة لهـا بتقديـم خدمـات تدقيـق
خارجيـة لشـركة نبـراس فيمـا يتعلـق بعـام .2016
وباإلضافـة إلـى رسـوم أعمـال التدقيـق ،تـم الدفـع
إلـى إرنسـت ويونغ و/أو الشـركات التابعـة لها مبلغ
 37٫207ريــال قطـري لمهـام اإليداعـات الضريبيـة
وغيرهـا مـن الرسـوم االستشـارية.

4.4محمد الحردان ،رئيس اللجنة
5.5خالد جولو ،عضو اللجنة
6.6الطيب بلمهدي ،عضو اللجنة
7.7عبد اهلل الحسيني ،عضو اللجنة
8.8حمد الخاطر ،عضو اللجنة
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Our Balance Sheet shows a robust and well
balanced financial position as well as a healthy
liquidity headroom to fund future growth.

وسـاهمت قـوة عالقاتنـا مـع التكاليف التمويلية

Total Assets
QAR BN

2016

5,8

2015

4.0
3.7

2014

Operating Income
QAR MM

173
81

القوائم المالية
QR 5.8 BN
Total Assets

QR 3.8 BN
Shareholder’s Equity

115%
Year-on-year Net
Income Growth

QR 1.4 BN
Total Liquidity

2016
2015
25

2014

"إن قدرتنـا علـى تحقيـق اسـتراتيجيتنا للنمـو تعكسـها النتائـج الماليـة
القويـة التـي حققتها الشـركة في عـام  .2016وتوفـر محفظة األصول
الحاليـة تدفقـات نقديـة وقاعـدة إيـرادات عاليـة الجـودة واالسـتقرار
وهي العناصر الضرورية لنموها في المسـتقبل .في عام  2016شـهدت
الشـركة بنجـاح أول ظهـور لهـا
فـي األسـواق الماليـة العالميـة،
محسـنة لهيكلهـا الرأسـمالي
الماليـة
لمرونتهـا
ومعـززة
للنمـو فـي المسـتقبل .ميزانيتنـا
العموميـة قويـة وكذلـك مراكـز
السـيولة لدينـا .ونحـن فقـط فـي
بدايـة رحلتنـا".
فـي عـام  ،2016حققـت نبـراس
للطاقـة نتائـج ماليـة قويـة بعـد
نمـو قاعدة أصولها .ويشـهد كل
مـن الدخـل التشـغيلي وصافـي
الدخـل زيـادة بمقـدار ثالثـة أرقـام
مقارنـة بالسـنة الماليـة السـابقة.
ومـن الجديـر بالذكـر أن أكبـر
أصولنـا ،شـركة بايتـون للطاقـة،

قـد أسـهمت فـي تلـك النتائـج
الماليـة لمـدة شـهر واحـد فقـط.
فـي الواقـع ،تـم االنتهـاء مـن
عمليـة االسـتحواذ فـي ديسـمبر
 2016وفقـط مـن عـام  2017سـوف
نشهد مسـاهمتها لسـنة كاملة
بأربـاح نبـراس للطاقـة والتدفـق
النقـدي .ومـن شـأن ذلـك أن يعـزز
أدائنـا المالـي بشـكل كبيـر.
فـي ديسـمبر  ،2016نجحـت
شـركة نبـراس للطاقـة فـي عقـد
صفقـة تسـهيالت ائتمانيـة دوارة
بقيمـة  430مليـون دوالر أمريكـي
لمـدة أربـع سـنوات ،وهـو أول
ظهـور لشـركة نبـراس للطاقـة
فـي األسـواق الماليـة العالميـة.

Net Income
QAR MM

2016

116

2015

54
16

2014

المؤسسـات المالية الرئيسـية في
نجـاح هـذه الصفقـة .يعـزز هـذا
التسـهيل هيكل رأسمال الشركة
ويوفـر المرونـة الماليـة للنمـو في
المسـتقبل .إن البنـود المميـزة
الـواردة فـي هـذا التسـهيل
هـي نتيجـة الجـودة االئتمانيـة
المرتفعة لشـركة نبراس للطاقة،
وتقديـرا لنهجنـا االسـتثماري
السـليم واسـتراتيجيتنا الحكيمـة
لهيكلـة رأس المـال.

وفـي نهايـة عـام  ،2016تظهـر
ميزانيتنـا العموميـة وضعـا ماليـا
قويـا ومتوازنـا ،فضلا عـن مركـز
سـيولة متماسـك لتمويـل النمـو
ا لمسـتقبلي .

قائمة الدخل

بلغـت تكاليـف التمويـل فـي عام
 2016مبلـغ  5.7مليون ريــال قطري
وتمثـل مصروفـات فوائـد علـى
التسـهيالت االئتمانيـة المتاحـة
والمسـتخدمة مـن الشـركة

صافي الدخل
بلـغ صافـي الدخـل للعـام 2016
مبلـغ  115.7مليـون ريــال قطـري،
بزيـادة قدرهـا  61.9مليـون ريــال
قطـري ( )٪115عـن العـام السـابق.
وبلغـت ربحية السـهم األساسـي
والمخفـض لحملـة أسـهم
الشـركة  0.32ريــال قطـري فـي
عـام  2016مقارنـة ب  0.15ريــال
قطـري فـي عـام  ،2015أي بزيـادة
قدرهـا  2.1ضعـف.

الميزانية العمومية

اإليرادات
فـي عـام  2016بلغـت اإليـرادات األصول

بلـغ إجمالـي األصـول فـي نهايـة
عـام  2016مـا قيمتـه 5٫784.7
مليـون ريــال قطـري ،أي بزيـادة
قدرهـا  1٫815مليـون ريــال قطـري
عن العام السـابق .وتعـزى الزيادة
إلـى مـا يلـي:

 173.3مليـون ريــال قطـري مقارنة
ب  81.1مليـون ريــال قطـري فـي
عـام  .2015ويعـزى النمـو بنسـبة
 ٪114فـي سـنة واحـدة إلـى ارتفـاع
الدخـل مـن الشـركاء والمشـاريع
المشـتركة وعمليـات االسـتحواذ
خلال السـنة وزيـادة إيـرادات • •االستحواذ على حصة ٪35.5
الفوائـد علـى الودائـع المصرفيـة
في شركة بت بايتون للطاقة
يقودهـا ارتفـاع أسـعار الفائـدة
وشركات التشغيل والصيانة
مـن  ٪1.7إلـى ٪1.3 :2015( ٪3.4
المرتبطة بها في ديسمبر .2016
إلـى  .)٪2.3ومـن الجديـر بالذكـر
أن حيـازة أكبـر أصولنـا ،بايتـون • •االستحواذ على حصة  ٪24في
محطة توليد الكهرباء التي
للطاقـة ،لـم يتـم االنتهـاء منهـا
تعمل بالغاز في األردن (،)IPP4
إال فـي ديسـمبر  ،2016وفقـط مـن
والتي تم االنتهاء منها في
عـام  2017سنشـهد مسـاهمتها
مارس .2016
سـنة كاملة بأربـاح نبراس للطاقة.
• •القروض الممنوحة للمشاريع
الربح التشغيلي
المشتركة ،والتي يقابلها
فـي عـام  2016بلغـت األربـاح
جزئيا.
التشـغيلية  121.4مليـون ريــال
• •انخفاض الودائع المصرفية
قطـري مقارنـة ب  53.8مليـون
التي تم استردادها لتمويل
ريــال قطـري فـي عـام 2015
جزء من عمليات االستحواذ.
( .)٪126 +ويعـزى النمـو الكبيـر فـي
سـنة واحدة إلى الزيـادة المذكورة
أعاله فـي اإليرادات التشـغيلية.
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المطلوبات
بلـغ إجمالـي المطلوبات  1.946.9مليون ريــال قطـري في نهاية عام  ،2016أي بزيـادة قدرها  1.690.2مليون
ريــال قطـري عـن العـام السـابق .وتعـزى هـذه الزيـادة بحـد كبيـر إلـى تمويـل الديـون التـي جمعتهـا
الشـركة لتمويـل عمليـات االسـتحواذ علـى األصول.

حقوق المساهمين
فـي عـام  2016بلـغ إجمالـي حقـوق المسـاهمين  3.837.9مليـون ريــال قطـري ،أي بزيـادة قدرهـا 125.2
مليـون عـن عـام  .2015ويعـزى هـذا التغيـر اإليجابـي إلـى صافـي الدخـل لعـام .2016

ﺒﻨـﺎﺀ ﻋـﺎﻟﻡ
ﻋﻤـﻝ ﺃﻓﻀـﻝ
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى المساهمين بشركة نبراس -
شركة قطرية مساهمة

مركز السيولة

تقرير تدقيق الحسابات الخاص بالقوائم المالية الموحدة

فـي  31ديسـمبر  ،2016بلـغ إجمالـي السـيولة النقديـة والتسـهيالت االئتمانيـة المتاحة  1.433مليون ريــال
قطـري مقابـل  3.698.6ريــال قطـري فـي نهايـة عـام  .2015ويعـزى هـذا التغييـر إلـى توزيـع رأس المـال
لدعـم نمـو محفظة االسـتثمار.

رأي مدققي الحسابات

بيان التدفق النقدي
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
بلـغ صافـي التدفقـات النقديـة مـن األنشـطة التشـغيلية فـي عـام  2016مـا قيمتـه  70.8مليـون ريــال
قطري ،بزيادة قدرها  22.9مليون ريــال قطري عن العام السـابق ( ،)٪48 +تعزى الزيادة بشـكل رئيسـي
إلـى توزيعـات أربـاح مسـتلمة مـن شـركات مسـتثمر فيهـا .ومـن الجديـر بالذكـر أن حيـازة أكبـر أصولنـا،
بايتـون للطاقـة ،لـم يتم االنتهاء منها إال في ديسـمبر  ،2016وفقط من عام  2017سنشـهد مسـاهمتها
لسـنة كاملـة بالتدفـق النقـدي لنبـراس للطاقة.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

لقـد قمنـا بمراجعـة القوائـم الماليـة الموحـدة لشـركة نبـراس للطاقـة -شـركة قطريـة مسـاهمة
(المشـار إليهـا فيمـا يلـي "الشـركة") والشـركة التابعـة لهـا (المشـار إليهمـا معاً "المجموعـة") ،والتـي
تتضمـن القوائـم الماليـة الموحـدة للمركـز المالـي عـن تاريـخ  ، 2016/12/31وقائمـة الدخـل الموحـدة،
والقائمـة الموحـدة للدخـل الشـامل اآلخـر ،والقائمـة الموحـدة الخاصـة بالتغييـرات فـي حقـوق
الملكيـة ،والقائمـة الموحـدة للتدفقـات النقديـة عـن العـام المنتهـي ،ومالحظـات علـى القوائـم
الماليـة الموحـدة ،شـاملة ملخـص للسياسـات المحاسـبية الهامـة.
وإننـا نـرى أن القوائـم الماليـة الموحـدة مقدمـة بشـكل عـادل وصحيـح ،مـن جميـع النواحـي الماديـة،
وقوائـم المركـز المالـي الموحـدة الخاصـة بالمجموعـة عـن تاريـخ  ،2016/12/31وقوائـم األداء المالـي
الموحـد الخـاص بهـا ،وقوائـم التدفقـات النقديـة الموحـدة عن العـام المنتهـي ،تم إعدادهـا جميعًا
وفقاً للمعاييـر القياسـية الدوليـة إلعـداد التقاريـر الماليـة.

أساس رأي المدققين

بلـغ صافـي التدفق النقدي من األنشـطة االسـتثمارية  1.789.2مليون ريــال قطري في عـام  2016مقارنة
ب  154.6مليـون ريــال قطـري في عام  .2015ويعزى هـذا التغيير إلى:

لقـد قمنـا بتنفيـذ عمليـة التدقيـق المحاسـبي وفقاً للمعاييـر القياسـية الدوليـة لتدقيـق الحسـابات.
ومسـئولياتنا بموجـب تلـك المعاييـر القياسـية موضحـة بالتفصيـل فـي الجـزء الخـاص بمسـئوليات
مدقـق الحسـابات تجـاه إجـراء عمليـة تدقيـق الحسـابات للقوائـم الماليـة الموحـدة الموجـود فـي
تقريرنـا .وإننـا مسـتقلون عـن المجموعـة وفقاً لميثـاق أخالقيـات المهنـة للمحاسـبين المحترفيـن
الصـادر مـن مجلـس المعاييـر األخالقيـة الدوليـة ،باإلضافـة إلـى المتطلبـات األخالقيـة المتعلقـة
بتدقيقنـا ومراجعتنـا المحاسـبية للقوائـم الماليـة الموحـدة فـي دولـة قطـر ،ولقـد قمنـا باإللتـزام
بجميـع مسـئولياتنا األخالقيـة األخـرى بمـا يتفـق مـع تلـك المتطلبـات وميثـاق أخالقيـات المهنـة
للمحاسـبين المحترفيـن الصـادر مـن مجلـس المعاييـر األخالقيـة الدولية .وإننـا نعتقد أن دليـل تدقيق
الحسـابات الـذي حصلنـا عليـه كافياً ومناسـبًا لكـي يكـون أسـاس رأينـا المحاسـبي.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

مسئولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة

بلـغ صافـي التدفـق النقـدي مـن أنشـطة التمويـل فـي عـام  2016مـا قيمتـه  1.677مليـون ريــال قطـري
ويتكـون بشـكل رئيسـي مـن تمويل الديـون التي جمعتها الشـركة لتمويـل عمليات شـراء األصول .تم
سـحب مبلـغ  1.929مليـون ريــال قطـري فـي عـام  2016مـن عـدة خطـوط ائتمـان يقابلهـا جزئيـا مبلـغ
 241.1مليـون ريــال قطـري مسـتحقة الدفـع لشـركة الكهربـاء والماء القطريـة فيما يتعلـق بأصلين تم
اقتناؤهمـا فـي عـام  2015ولكـن تـم تسـوية مقابـل الشـراء في عـام .2016

اإلدارة مسـئولة عـن اإلعـداد والتقديـم العـادل والصحيـح للقوائـم الماليـة الموحـدة بشـكل يتطابـق
مـع لميثـاق أخالقيـات المهنة للمحاسـبين المحترفين الصادر مـن مجلس المعاييـر األخالقية الدولية،
ومسـئولة عـن ذلـك التحكـم الداخلـي طبقاً لمـا تـراه اإلدارة ضرورياً للتمكـن مـن إعـداد القوائـم
الماليـة الموحـدة بحيـث تكـون خاليـة مـن األخطـاء أو البيانـات المغلوطـة الماديـة سـواء كانـت ناتجة
عـن اإلحتيـال أو الخطـأ.

• •االستحواذ على حصة  ٪35.5في شركة بت بايتون للطاقة وشركات التشغيل والصيانة المرتبطة
بها في ديسمبر .2016
• •االستحواذ على حصة  ٪24في محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز في األردن ( ،)IPP4والتي
تم االنتهاء منها في مارس .2016
• •القروض الممنوحة للمشاريع المشتركة ،والتي يقابلها جزئيا
• •انخفاض الودائع المصرفية التي تم استردادها لتمويل جزء من عمليات االستحواذ.

وفـي عمليـة إعـداد القوائـم الماليـة الموحـدة تكـون اإلدارة مسـئولة عـن تقييـم قـدرة المجموعـة
علـى اإلسـتمرار كمؤسسـة عاملـة وناجحـة ومسـتمرة ،والكشـف طبقاً لمـا هـو مطبق عن المسـائل
المتعلقـة باإلسـتمرارية وإسـتخدام أسـاس فـرض اإلسـتمرارية المحاسـبي ،وذلـك مـا لـم تكـن اإلدارة
تنـوي إمـا أن تقـوم بتصفيـة المجموعـة أو تنـوى إيقـاف عملهـا ،أو لـم يكن لديهـا أي بديـل فعلي آخر
غيـر القيـام بذلك.
ومجلس اإلدارة مسئول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الخاصة بالمجموعة.
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مسئولية مدقق الحسابات عن إجراء عملية تدقيق الحسابات للقوائم
المالية الموحدة
إن هدفنا هو الحصول على التأكيد المناسـب على أن القوائم المالية الموحدة بشـكل إجمالي خالية
مـن األخطـاء أو البيانات المغلوطة المادية ،سـواء كانت ناتجة عن اإلحتيـال أو الخطأ أو ال ،وإصدار تقرير
تدقيـق الحسـابات الـذي يتضمـن رأينا المحاسـبي .والتأكيد المناسـب هو مسـتوى مرتفع مـن التأكيد،
ولكنـه مـع ذلـك ليـس ضماناً علـى أن تدقيـق الحسـابات الـذي يتـم إجـراءه طبقاً للمعاييـر القياسـية
الدوليـة لتدقيـق الحسـابات سيسـتطيع دائمًا إكتشـاف األخطـاء أو البيانـات المغلوطـة المادية عندما
تكـون موجـودة .واألخطـاء أو البيانـات المغلوطـة قـد تكون ناتجـة عن اإلحتيـال أو الخطأ ،ويتـم اعتبار
أنهـا أخطـاء ماديـة اذا كانت ،بشـكل فردي أو إجمالي ،تسـتطيع التأثيـر على القـرارات اإلقتصادية التي
يقـوم المسـتخدمون بإتخاذها إسـتنادًا إلى تلـك القوائم الماليـة الموحدة.
وكجـزء مـن عمليـة تدقيـق الحسـابات وفقاً للمعاييـر القياسـية الدوليـة لتدقيـق الحسـابات نقـوم
بممارسـة وتطبيـق الحكم المهني ومبدأ الشـك المهنـي واإلحترافي طوال عملية تدقيق الحسـابات،
ونقـوم أيضاً بمـا يلي:
تحديـد وتقييـم المخاطـر الناتجـة عـن األخطـاء أو البيانـات المغلوطـة الماديـة فـي القوائـم الماليـة
الموحـدة ،سـواء كانـت ناتجة عـن اإلحتيال أو الخطـأ ،وإعداد وتنفيذ إجـراءات عملية تدقيق الحسـابات
المتعلقـة بتلـك المخاطـر ،والحصـول علـى دليـل تدقيـق الحسـابات الكافـي والمناسـب لكـي يكـون
أسـاس رأينـا المحاسـبي .والمخاطـر الناتجة عن عدم إكتشـاف األخطـاء أو البيانات المغلوطـة المادية
الناتجـة عـن اإلحتيـال أعلـى بكثيـر مـن التـي تنتـج عـن الخطـأ ،ألن اإلحتيـال قـد ينطـوي علـى التواطـؤ،
التزويـر ،اإلهمـال المتعمـد ،التضليـل والتحريـف ،أو تجـاوز الرقابـة الداخليـة.
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• •أن يحصـل علـى أدلـة مراجعـة الحسـابات المناسـبة والكافيـة بشـأن المعلومـات الماليـة الموحدة
للكيانـات واألنشـطة التجاريـة داخـل المجموعة إلبـداء الرأي حـول القوائم الماليـة الموحدة .ونحن
مسـئولون عـن توجيـه وإشـراف وأداء مراجعـة الحسـابات التابعـة للمجموعـة .ونبقـى المسـئولين
الوحيديـن عـن رأي مراجعـة الحسـابات الخـاص بنا.
نحـن نتواصـل مـع مجلـس اإلدارة ،ضمـن مسـائل أخـرى ،بشـأن النطـاق المخطـط والموعـد المحـدد
الخـاص بالمراجعـة وأهـم نتائج المراجعة الحسـابية ،بما فـي ذلك أي أوجه قصور هامـة في الضوابط
الداخليـة التـي حددناهـا أثنـاء مراجعتنا للحسـابات.

تقرير بشأن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
باإلضافـة إلـى ذلـك ،من وجهـة نظرنا ،إنه تم االحتفاظ بدفاتر الحسـابات المناسـبة بواسـطة الشـركة
وكذلـك القوائـم الماليـة الموحـدة التـي تمتثـل لقانـون الشـركات التجـاري بدولـة قطـر رقـم  11لعـام
 2015وأيضـا عقـد التأسـيس الخـاص بالشـركة .ولقـد حصلنـا على كافـة المعلومـات والتفسـيرات التي
نحتاجهـا ألغـراض مراجعـة الحسـابة الخاصة بنا ونحن لسـنا على علـم بحدوث أية انتهـاكات للقانون
سـالف الذكـر أو عقـد التأسـيس خلال تلـك السـنة ،والتـي قـد يكـون لهـا تأثيـر مـادي سـلبي علـى أداء
المجموعـة أو وضعهـا المالي.

• •أن يتوصـل إلـى فهـم الضوابط الداخليـة المتعلقة بالتدقيق لوضع إجراءات التدقيق المناسـبة في
ظـل هـذه الظروف ،وليس بهدف إبداء رأي بشـأن نفـاذ الضوابط الداخليـة الخاصة بالمجموعة.
• •أن يقيـم مـدى مالئمـة السياسـات المحاسـبية المسـتخدمة ومنطقيـة التقديـرات المحاسـبية
والكشـوفات ذات الصلـة التـي أعدتهـا اإلدارة.
• •أن يسـتنتج بشـأن مـدى مالئمـة اسـتخدام اإلدارة لألسـس المحاسـبية السـتمرارية المؤسسـة و،
وفقـا ألدلـة مراجعـة الحسـابات التـي تـم الحصـول عليهـا ،وفيمـا إذا كان هنـاك عدم تيقـن مادي
فيمـا يتعلـق بأحـداث أو ظـروف مـن شـأنها أن تولـد شـكوكا كبيـرة فـي قـدرة المؤسسـة علـى
االسـتمرار كمشـروع تجـاري جـاري .إذا اسـتنتجنا وجـود تيقـن مـادي ،فيلزم أن نوجـه انتباهنـا لتقرير
المدقـق الخـاص بنـا بشـأن الكشـوفات ذات الصلـة فـي القوائـم الماليـة الموحـدة أو ،إذا كانـت
هـذه الكشـوفات غيـر كافيـة لتغييـر الـرأي الخـاص بنـا .فـإن اسـتنتاجاتنا تسـتند على أدلـة مراجعة
الحسـابات التـي تـم الحصـول عليهـا الممتـدة إلـى تاريـخ تقريـر المدقـق الخـاص بنـا .وبالرغـم مـن
ذلـك قـد تتسـبب الظـروف أو األحـداث القادمـة فـي توقـف المجموعـة عـن االسـتمرار كمشـروع
تجـاري جـاري.
• •أن يقيـم المحتـوى والشـكل والعـرض العام للقوائـم المالية الموحـدة ،بما في ذلك الكشـوفات،
ومـا إذا كانـت القوائـم الماليـة الموحـدة تمثـل األحـداث والمعاملات األساسـية بالطريقـة التـي
تحقـق العـرض النزيـه للبيانـات المالية.

زياد نادر
من شركة إرنست ويونغ
رقم التسجيل الخاص بمراجع الحسابات 258 :
التاريخ  10 :أبريل 2017
الدوحة
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نبراس للطاقة

(شركة مساهمة قطرية)

القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر ودخول شاملة أخري
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
إيضاح

2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

4
5

101.865.353
6.471.527

66.712.887
11.015.549

10

65.000.970

3.383.116

173.337.850

81.111.552

()42.467.577
()9.482.263

()27.260.886
()71.680

أرباح التشغيل
تكاليف التمويل

121.388.010
()5.729.581

53.778.986
-

أرباح السنة

115.658.429

53.778.986

الدخول الشاملة األخري
البنــود التــي يمكــن إعــادة تصنيفهــا إلــى
قائمــة الدخــل فــي وقــت الحــق
حصــة الدخــل (الخســارة) الشــاملة األخــري
مــن الشــركات المنتســبة والمشــاريع
ا لمشــتر كة

9.544.783

()7.290.815

9.544.783
125.203.212

()7.290.815
46.488.171

دخل الفوائد
دخل الرسوم
الحصــة مــن أربــاح الشــركات المنتســبة
والمشــاريع المشــتركة
دخل التشغيل
مصاريف إدارية وعمومية
مصاريف تشغيلية أخرى

6
7

إيضاح
األصول
األصول غير المتداولة
المركبات والمعدات
استثمارات في شركات منتسبة ومشروعات مشتركة
القروض مستحقة القبض
أصول غير متداولة أخرى

9
10
12
11

األصول المتداولة
المؤجالت وغيرها من الذمم المدينة
ودائع ألمد محدد
النقد وما يعادله

14
13
15

إجمالي األصول
األسهم والمطلوبات
األسهم
رأس المال التساهمي
حصة احتياطي التحوط في الشركات المنتسبة
والمشاريع المشتركة
األرباح المحتجزة
مجموع االسهم
مطلوبات غير متداولة
القروض والسلفيات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

10

دخل (خسائر) شاملة أخرى للسنة
الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة
ربحية السهم
ربحية السهم األساسية والمخفضة (معبرا
عنها بالريـال القطري)

القائمة الموحدة للمركز المالي (للسنة المنتهية في  31ديسمبر )2016

8

0.32

0.15

المطلوبات المتداولة
المستحقات وغيرها من ذمم دائنة
القروض والسلفيات
مبالغ مستحقة إلى أطراف مرتبطة

16
17

18
19

2016
ريال قطري

1٫577٫447
4٫186٫359٫525
804٫447٫026
2٫641٫697

437٫183
253٫682٫089
10٫573٫503
4٫979٫558

4٫995٫025٫695

269٫672٫333

14٫412٫979
680٫555٫042
94٫729٫890
789٫697٫911

1٫006٫432
3٫562٫626٫080
136٫039٫807
3٫699٫672٫319

5٫784٫723٫606

3٫969٫344٫652

3٫650٫000٫000
2٫253٫968

3٫650٫000٫000
()7٫290٫815

185٫610٫571

69٫952٫142

3٫837٫864٫539

3٫712٫661٫327

1٫397٫560٫028
791٫333
1٫398٫351٫361

145٫243
145٫243

27٫773٫206
520٫734٫500
548٫507٫706

11٫977٫761
244٫560٫321
256٫538٫082

اجمالي المطلوبات

1٫946٫859٫067

256٫683٫325

إجمالي األسهم والمطلوبات

5٫784٫723٫606

3٫969٫344٫652

خالد جولو
الرئيس التنفيذي

20
18
21

2015
ريال قطري

فهد حمد المهندي
رئيس مجلس اإلدارة
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القائمة الموحدة للتدفق المالي

القائمة الموحدة لتغيرات حصص الملكية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
إيضاح

أنشطة التشغيل
الربح السنوي
التسويات:
االستهالك
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
دخل الفوائد
الفوائد المستلمة
توزيعات األرباح المستلمة
الحصة من أرباح الشركات المنتسبة
والمشاريع المشتركة
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
تغييرات رأس المال العامل:
المؤجالت وغيرها من الذمم المدينة
المستحقات وغيرها من ذمم دائنة
مبالغ مستحقة إلى أطراف مرتبطة
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
نشاطات إستثمارية
شراء المركبات والمعدات
أصول غير متداولة أخرى
االستثمار في الودائع ألجل
القروض مستحقة القبض
االستثمارات في شركات منتسبة ومشروعات
مشتركة

9
19
4
10
10

9
11
13
12
10

صافي التدفقات النقدية المستخدمة
في األنشطة االستثمارية

2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

115٫658٫429

53٫778٫986

548٫556
646٫090
()101٫865٫353
77٫751٫423
43٫163٫505
()65٫000٫970

71٫680
145٫243
()66٫712٫887
56٫443٫016
()3٫383٫116

70٫901٫680

40٫342٫922

()12٫507٫685
15٫795٫445
()3٫426٫906
70٫762٫534

()344٫717
11٫902٫538
()4٫034٫786
47٫865٫957

()1٫688٫820
2٫337٫861
2٫905٫286٫106
()793٫873٫523
()3٫901٫295٫18

()304٫610
()4٫979٫558
103٫911٫649
()973٫509
()252٫291٫228

()1٫789٫233٫56

()154٫637٫256

أنشطة التمويل
المبالغ المستحقة للمساهمين ألستحواذات
الشركات المنتسبة
متحصالت من القروض البنكية

()241٫133٫415

241٫133٫415

1٫918٫294٫528

-

صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

1٫677٫161٫113

241٫133٫415

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما يعادله

()41٫309٫917

134٫362٫116

النقد وما يعادله في  1يناير

15

136٫039٫807

1٫677٫691

النقد وما يعادله في  31ديسمبر

15

94٫729٫890

136٫039٫807

رأس المال

حصة
احتياطي
التحوط في
الشركات
المنتسبة
والمشاريع
المشتركة

األرباح
المحتجزة

المجموع

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

3٫650٫000٫000

-

16٫173٫156

3٫666٫173٫156

ربح السنة

-

-

53٫778٫986

53٫778٫986

خسائر شاملة أخرى للسنة

-

()7٫290٫815

-

()7٫290٫815

إجمالي الدخل الشامل
للسنة

-

()7٫290٫815

53٫778٫986

46٫488٫171

3٫650٫000٫000

()7٫290٫815

69٫952٫142

3٫712٫661٫327

115٫658٫429

115٫658٫429

دخول شاملة أخرى للسنة

-

9٫544٫783

-

9٫544٫783

إجمالي الدخل الشامل
للسنة

-

9٫544٫783

115٫658٫429

125٫203٫212

3٫650٫000٫000

2٫253٫968

185٫610٫571

3٫837٫864٫539

الرصيد في  1يناير 2015

الرصيد في  31ديسمبر 2015
ربح السنة

الرصيد في  31ديسمبر 2016
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نبراس للطاقة (شركة مساهمة قطرية)
إيضاحات القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

 .١األنشطة

على الوضوح فيما يتعلق بإدارة الشركة
المستثمر فيها وعملياتها وفي نهاية
المطاف عائداتها.

تأسسـت نبـراس للطاقـة شـركة مسـاهمة
قطريـة (الشـركة) فـي  6ينايـر  2014كشـركة
مسـاهمة قطريـة بموجب السـجل التجاري رقم • •تهدف المجموعة إلى بناء وتطوير محفظة
استثمارية متوازنة تحافظ على التنوع من
 .64383مكتـب الشـركة مسـجل فـي صنـدوق
حيث مزيج الوقود والجغرافيا واألسواق
بريـد  ،22328الدوحـة  -دولـة قطر .بدأت الشـركة
والمشاريع الجديدة مقابل عمليات التطوير
عملياتهـا التجاريـة فـي فبرايـر .2014
واالستحواذ والتدفقات النقدية للمصادر
هيكل ملكية الشركة هو كما يلي:
المتعاقد معها مقابل التعرض التجاري.

المساهمين

نسبة
التساهم

شركة الكهرباء والماء القطرية
(شركة مساهمة قطرية)

%60

قطر القابضة ذ.م.م

%20

قطر للبترول الدولية
(المحدودة)

%20

إن النشـاط األساسـي للشـركة وشـركاتها
التابعـة (يشـار إليهـم جميعـا ب "المجموعـة")
هـو االسـتثمار علـى الصعيـد العالمـي فـي توليـد
الطاقـة ونقلهـا وتوزيعهـا وتحليـة ومعالجـة
الميـاه ومصـادر ولوجسـتيات الوقـود المرتبـط
بتوليـد الطاقـة ومشـاريع التبريـد  /التدفئـة.
يتـم ذكـر األنشـطة الرئيسـية للشـركات التابعـة
الرئيسـية فـي بنـد  2.1مـن إيضاحـات القوائـم
الماليـة الموحـدة هـذه.
ومـن أجـل تنفيـذ رؤيـة المسـاهمين وتحقيق نمو
مسـتدام وتحقيـق عائد أفضل للمسـاهمين في
سـياق مقبول للمخاطر:
• •تهدف المجموعة إلى أن تكون مستثمرا
استراتيجيا يرتكز على خلق القيمة على
المدى الطويل من خالل اإلدارة النشطة
للمحفظة االستثمارية والمشاركة المباشرة
في التشغيل والصيانة وتداول الطاقة
ومصادر الوقود والخدمات اللوجستية فيما
يتعلق باألصول الفردية.
• •سوف تركز المجموعة بشكل أساسي
على الفرص االستثمارية طويلة األجل التي
يمكن أن تشارك فيها بشكل فعال في
إدارة العمليات ويكون لديها حقوق حوكمة
مقبولة تمكنها من إحداث تأثير والحفاظ

وتسـتثمر المجموعـة في توليد الطاقة بواسـطة
جميـع التكنولوجيـات (الطاقـة التقليديـة
والمتجـددة) باسـتثناء الطاقـة النوويـة .تقـوم
المجموعـة بمراقبـة توجهـات القطـاع بمـا فـي
ذلـك اآلثـار البيئيـة واالجتماعيـة والتنظيميـة علـى
األعمـال التجاريـة.
تسـتثمر المجموعـة فـي جميـع المناطـق
الجغرافيـة .يتـم تقييـم جاذبيـة البلـد بنـاء علـى
أساسـيات السـوق ،وأساسـيات قطـاع الطاقـة
والمخاطـر الموجودة بالدولـة .تفضل المجموعة
األسـواق التـي لديهـا عقـود مسـبقة الشـراء
لإلنتـاج ،وأنظمـة صارمـة مـن قبل موظفـي برامج
التفتيـش ،وسـجل حافـل بإنتـاج عوائـد متوقعـة
للمسـتثمرين الدوليين .كمـا أن التصنيف القطري،
وكذلـك االسـتقرار السياسـي واالقتصـادي
واسـتقرار العملـة هـم أيضـا عوامـل مهمـة
جـدا فـي تقييـم جاذبيـة االسـتثمار .وتسـتهدف
المجموعـة األصـول التـي لديهـا صـورة واضحـة
عـن األربـاح علـى المـدى الطويـل .وتفضـل
المجموعـة المشـاريع التـي تسـتلم إيراداتهـا من
أطـراف ذات جدارة ائتمانيـة بموجب عقود طويلة
األمـد تتضمـن آليات الدفـع عند اإلتاحـة .ويلزم أن
تكـون حـدة المخاطر المرتبطة بإمـدادات وتداول
الوقـود وتبـادل العمالت منخفضـة .ويتم اعتماد
التعـرض التجـاري علـى أسـاس انتقائـي وفقـط
للمشـاريع التـي تعمـل ضمـن بيئـة تنظيميـة
ناضجـة وشـفافة حيـث تتفـاوض المجموعـة
علـى ملـف مخاطـر مقبـول مـن خلال تسـهيالت
تعاقديـة تتعلـق بإمـدادات الوقـود ومخاطـر
أسـعار الكهربـاء وتداولهـا.
إنـه من أولويـة المجموعة تأميـن الحقوق الهامة
فـي الحوكمـة مـن خلال السـيطرة المباشـرة أو
مسـتوى مقبـول للتأثيـر علـى اإلدارة والعمليـات
وتوليـد التدفقـات النقديـة وتوزيعـات األسـهم
فـي الشـركات المسـتثمر فيهـا.

تـم التصريـح بإصـدار القوائـم الماليـة الموحـدة الشـركة المسـتثمر فيهـا ،تأخـذ المجموعـة فـي
للمجموعـة للسـنة المنتهيـة في  31ديسـمبر  2016االعتبـار كافـة الحقائق والظـروف ذات الصلة عند
مـن قبـل مجلـس اإلدارة فـي  19مـارس .2017
تقييـم مـا إذا كان لديهـا سـلطة علـى الشـركة
المسـتثمر فيهـا ،بمـا فـي ذلـك:

 .٢أسس اإلعداد وملخص السياسات
المحاسبية الهامة
 ١.٢أسس اإلعداد

بيان االمتثال
تـم إعـداد القوائـم الماليـة الموحـدة المرفقـة
وفقـا للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة الصـادرة
عـن مجلس معايير المحاسـبة الدولية واألحكام
المطبقـة مـن قانون الشـركات التجاريـة القطري
رقـم  11لسـنة .2015
أسس القياس
تـم إعـداد القوائـم الماليـة الموحـدة المرفقـة
وفقـا لمبـدأ التكلفـة التاريخيـة باسـتثناء بعـض
الحسـابات التـي يتعيـن إدراجها بقيمتهـا العادلة
أو بالتكلفـة المهلكـة.
عملة العرض والتداول
تـم عـرض القوائـم الماليـة الموحـدة بالريــال
القطـري (ر.ق) وهـي العملـة المسـتخدمة فـي
العـرض والتـداول للمجموعـة.

• •االتفاقات التعاقدية مع حاملي حصص
التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها.
• •الحقوق الناشئة عن االتفاقات التعاقدية
األخرى.
• •حصص التصويت للمجموعة وحصص
التصويت المحتملة.
تقـوم المجموعـة بإعـادة تقييـم مـا إذا كانـت
تسـيطر علـى الشـركة المسـتثمر فيهـا إذا كانـت
الحقائـق والظـروف تشـير إلـى وجـود تغيـرات
علـى واحـد أو أكثـر مـن عناصـر السـيطرة الثالثـة.
يبـدأ توحيـد الشـركة التابعـة عندمـا تحصـل
المجموعـة على السـيطرة علـى الشـركة التابعة
ويتوقـف عندمـا تفقـد المجموعـة السـيطرة
علـى الشـركة التابعـة .يتـم إدراج أو إسـتبعاد
األصـول والمطلوبـات والدخـل والمصروفـات
للشـركة التابعـة المسـتحوذ عليهـا خلال السـنة
فـي قائمـة الدخـل الشـامل مـن تاريـخ حصـول
المجموعـة علـى السـيطرة حتـى تاريـخ توقـف
سـيطرة المجموعـة علـى الشـركة التابعـة.

أسس التوحيد
تشـمل القوائـم الماليـة الموحـدة القوائـم
الماليـة لشـركة نبـراس للطاقـة وشـركاتها
التابعة حتي  31ديسـمبر ( 2016يشـار إليهم معا ب
«المجموعـة») .يتحقق شـرط التبعية عندما تكون
المجموعـة معرضـة أو لها حصص فـي العائدات
المتغيـرة مـن خلال تدخلهـا فـي الشـركة
المسـتثمر فيهـا ولديهـا القـدرة علـى التأثيـر على
تلـك العائـدات مـن خلال تحكمهـا فـي الشـركة
المسـتثمر فيهـا .علـى وجـه التحديـد ،تكـون
الشـركة المسـتثمر فيها تابعـة للمجموعة فقط
إذا توفـر:

إن األربـاح أو الخسـائر وكل بنـد مـن بنـود الدخـول
الشـاملة األخـرى تنسـب إلـى مسـاهمي الشـركة
األم للمجموعـة وإلـى الحصـص غيـر المسـيطرة
حتـى لـو أدى ذلـك إلـى وجـود عجـز فـي رصيـد
الحصـص غيـر المسـيطرة .عنـد الضـرورة ،یتـم
إجـراء تعدیلات علـی القوائـم المالیـة للشـركات
التابعـة لتتماشـی سیاسـاتها المحاسـبیة مـع
السیاسـات المحاسـبیة للمجموعة .يتم استبعاد
جميـع األصـول والمطلوبـات وحصـص الملكيـة
والدخـل والمصروفـات والتدفقـات النقديـة
المتعلقـة بالمعاملات بيـن أعضـاء المجموعـة
بالكامـل عنـد التوحيـد.

• •سلطة على الشركة المستثمر فيها (أي
الحقوق القائمة التي تمنحها قدرة حالية
على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة
المستثمر فيها).

يتـم احتسـاب التغيـر فـي حصـة ملكية الشـركة
التابعة ،دون فقدان السـيطرة ،كصفقة سهمية.

• •التعرض ،أو الحصص في العوائد المتغيرة
من خالل تدخلها في الشركة المستثمر
فيها.
• •القدرة على استخدام سلطتها على الشركة
المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.
عندمـا يكـون لـدى المجموعـة أقـل مـن أغلبيـة
حصـص التصويـت أو الحصـص المماثلـة لهـا فـي

إذا فقـدت المجموعـة السـيطرة علـى شـركة
تابعـة ،فإنهـا تقـوم بحـذف األصـول ذات الصلـة
(بمـا يشـمل الغيـر منظـور منهـا) والمطلوبـات
والحصـص الغيـر مسـيطرة وغيرهـا مـن عناصـر
حصـص الملكيـة فـي حين يتم تسـجيل أيـة أرباح
أو خسـائر ناتجـة عـن ذلـك فـي الربـح أو الخسـارة.
يتـم احتسـاب أي اسـتثمار تـم التحصـل عليـه
بقيمتـه العادلـة.
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نبراس للطاقة (شركة عامة مساهمة قطرية)

تتضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة ما يلي:

حصص الملكية ٪

األسم

النشاط الرئيسي

بلد التأسيس

نبراس هولندا للطاقة المحدودة

التمويل واالستثمار

هولندا

%100

إدارة االستثمار

هولندا

%100

أي بى إم إندونسيا المحدودة

 ٢.٢التغيرات في السياسات
واإلجراءات المحاسبية
إن السياسـات المحاسـبية المتبعـة متسـقة مـع
قرينتها للسـنة المالية السابقة باسـتثناء المعايير
الجديـدة والمعدلة للتقارير المالية الدولية ()IFRS
التاليـة ،والتـي أصدرهـا المجلس الدولـي للمعايير
المحاسـبية ( )IASBولجنـة تفسـيرات المعاييـر
الدوليـة للتقاريـر الماليـة ( ،)IFRICوالسـارية اعتبـارا
مـن  1ينايـر .2016

المعايير الجديدة والمعدلة وتفسيراتها
طبيعـة وتأثيـر كل معيـار وتعديـل جديـد موضـح
أدناه:
المعيار  :14 IFRSالحسابات التنظيمية المؤجلة
المعيـار  IFRS 14هـو معيـار اختيـاري ،يسـمح
للكيانات التي تخضع أنشـطتها لالئحة تسعيرية،
بمتابعـة تطبيـق معظـم سياسـاتها المحاسـبية
الحاليـة ألرصـدة الحسـابات التنظيميـة المؤجلـة
عنـد اعتمادهـا للمـرة األولـى للمعاييـر الدوليـة
للتقاريـر الماليـة .يجب علـى الكيانات التـي تعتمد
 IFRS 14أن تعـرض الحسـابات التنظيمية المؤجلة
كبنـود منفصلـة عـن قائمـة المركـز المالـي وأن
تعـرض التحـركات فـي أرصـدة الحسـابات هـذه
كبنـود منفصلـة فـي قائمـة األربـاح أو الخسـائر
واالسـتثمارات األخـرى الشـاملة .يتطلـب المعيـار
اإلفصـاح عـن طبيعـة ومخاطـر تلـك الالئحـة
السـعرية علـى القوائـم الماليـة للكيـان .وبمـا أن
المجموعـة تتبع المعاييـر الدوليـة للتقارير المالية
بالفعـل ،وغيـر مشـتركة فـي أي أنشـطة ذات
الئحـة تسـعيرية ،ال ينطبـق هـذا المعيـار.

2016

2015
-

المسـتحوذ عليهـا سـابقا فـي عملية مشـتركة ال
يتـم قياسـها عنـد اقتنـاء حصـة إضافيـة جديـدة
فـي العملية المشـتركة نفسـها إذا تم االحتفاظ
بالسـيطرة المشـتركة .أيضـا ،تمـت إضافـة نطـاق
اسـتثناء إلى المعيار  IFRS 11لتحديد أن التعديالت
ال تنطبـق عندمـا تكـون األطـراف التـي تتقاسـم
السـيطرة المشـتركة ،بمـا فـي ذلـك الكيـان الذي
يقـدم التقارير ،تحت السـيطرة المشـتركة لنفس
الطـرف المسـيطر النهائـي .تسـري التعديلات
علـى كل مـن االسـتحواذ المبدئـي للحصـص
فـي عمليـة مشـتركة ،وعلـي حيـازة أي حصـص
إضافيـة فـي نفـس العمليـة المشـتركة ويتـم
تطبيقهـا بأثـر الحـق .إن هـذه التعديلات ليـس
لهـا أي تأثيـر علـى المجموعـة حيـث ال توجـد أي
حصـص مسـتحوذ عليهـا فـي عمليـة مشـتركة
خلال الفتـرة.

التعديالت على المعايير  IAS 16و  :IAS 38توضيح
النهج المقبولة لالستهالك واإلهالك
التعديلات توضـح المبـدأ فـي معيـار IAS 16
للممتلـكات والمنشـآت والمعـدات ،والمعيـار
 IAS 38لألصـول الغيـر ملموسـة التـي تعكـس
إيراداتهـا نمـط المنافـع االقتصاديـة الناتجـة عـن
تشـغيل األعمـال (التي يشـكل األصل جـزءا منها)
وليـس الفوائـد االقتصادية التي يتم اسـتهالكها
مـن خلال اسـتخدام األصـل .ونتيجـة لذلـك ،ال
يمكـن اسـتخدام منهـج قائـم علـى اإليـرادات
الهلاك الممتلـكات والمنشـآت والمعـدات ،وال
يجـوز اسـتخدامه إال فـي ظروف محـدودة للغاية
السـتهالك األصـول غيـر الملموسـة .يتـم تطبيـق
التعديلات بأثـر الحـق وليـس لهـا أي تأثيـر علـى
المجموعـة ،نظـرا ألنهـا لـم تسـتخدم منهـج
تعديلات المعيـار  :IFRS 11االتفاقات المشـتركة
قائـم علـى اإليـرادات إلهلاك األصـول الغيـر
 ،حسـابات اسـتحواذ الحصص
متداولـة.
إن التعديلات علـى  IFRS 11تتطلـب أن يقـوم
مشغل مشـترك باحتسـاب حصة االستحواذ في التعديالت على المعايير  IAS 16و  IAS 41الزراعة:
عملية مشـتركة ،التي يكون فيها نشـاط العملية النباتات الحاملة
المشـتركة هـو نشـاطا تجاريا ،مع وجـوب تطبيق تقـوم التعديلات بتغييـر المتطلبـات المحاسـبية
المعيـار  IFRS 3لدمج األعمال المتعلقة بحسـابات لألصـول البيولوجيـة التـي تسـتوفي تعريـف
دمـج األعمـال .توضـح التعديلات أيضـا أن الحصـة النباتـات الحاملـة .وبموجـب هـذه التعديلات،

لـن تكـون األصـول البيولوجيـة التـي تسـتوفي
تعريـف النباتـات الحاملـة ضمـن نطـاق معيـــار
 IAS 41للزراعـة .وبـدال مـن ذلـك ،سـیطبق المعیـار
المحاسـبي الدولـي رقـم  .16بعـد التحقـق
المبدئي ،سـيتم قيـاس النباتـات الحاملة بموجب
معيار  IAS 16بتكلفة متراكمة (قبل االستحقاق)
وباسـتخدام نمـوذج التكلفـة أو نمـوذج إعـادة
التقييـم (بعـد االسـتحقاق) .تتطلـب التعديلات
أيضـا أن يظـل اإلنتـاج الـذي ينمـو علـى النباتـات
الحاملـة ضمـن نطـاق معيـار  IAS 41المقـاس
بالقيمـة العادلـة مـع خصـم تكاليـف البيـع.
بالنسـبة للمنـح الحكومیـة المتعلقـة بالنباتـات
الحاملـة ،سـیطبق المعیـار  IAS 20للمحاسـبة
عـن المنـح الحكومیـة واإلفصـاح عـن المسـاعدة
الحكومیـة .يتـم تطبيـق التعديلات بأثـر رجعـي
وليـس لهـا أي تأثيـر علـى المجموعـة نظـرا لعدم
وجـود أي نباتـات حاملـة.

التعديلات علـى معيـار  : IAS 27منهـج حصـص
الملكيـة فـي القوائـم الماليـة المنفصلـة
تسـمح التعديلات للكيانـات باسـتخدام منهـج
حصـص الملكيـة لحسـاب االسـتثمارات فـي
الشـركات التابعـة والمشـاريع المشـتركة
والشـركات المنتسـبة فـي قوائمهـا الماليـة
المنفصلـة .يجـب علـى الكيانـات التـي تطبـق
المعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة والتـي تختـار
تغييـر طريقـة حصـص الملكيـة فـي قوائمهـا
الماليـة المنفصلـة أن تطبـق هـذا التعديـل بأثـر
رجعـي .هـذه التعديلات ليـس لهـا أي تأثيـر علـى
القوائـم الماليـة الموحـدة للمجموعـة.
دورة التحسينات السنوية 2014 - 2012
وتشمل هذه التحسينات ما يلي:

طبیعـة الرسـوم وتصنيفهـا إتباعـا لإلرشـادات
المتعلقـة بالمشاركــة المستمــــرة فـي المعیـار
 IFRS 7مـن أجـل تقییـم مـا إذا كانـت اإلفصاحات
مطلوبـة .ويجـب أن يتـم تقييـم عقـود الخدمـة
التي تشـكل مشـاركة مسـتمرة بأثـر رجعي .ومع
ذلـك ،ال ينبغـي تقديـم اإلفصاحـات المطلوبـة
لفتـرات سـابقة للفتـرة السـنوية التـي بـدأ الكيـان
بتطبيـق التعديلات فيهـا.

( )١١قابليـة تطبيـق تعديلات  IFRS 7على القوائم
الماليـة المرحلية الموجزة
یوضـح التعدیل أن متطلبـات مقاصة اإلفصاحات
ال تنطبـق علـی القوائـم المالیـة المرحلیـة
الموجـزة ،مـا لـم توفـر هـذه اإلفصاحـات تحدیثـا
هامـا للمعلومـات الـواردة فـي التقریـر السـنوي
األخیـر .يتـم تطبيـق هـذا التعديـل بأثـر رجعـي.
المعيار  : IAS 19استحقاقات الموظفين
يوضـح التعديـل أن عمـق السـوق للسـندات عاليـة
الجـودة للشـركات يتـم تقييمـه علـى أسـاس
العملـة التـي يكـون فيهـا االلتـزام محتسـبا بـدال
مـن البلـد الـذي يقـع فيـه االلتـزام .وفـي حالـة
عـدم وجـود سـوق عميقـة للسـندات عاليـة
الجـودة للشـركات بتلـك العملة ،يجب اسـتخدام
أسـعار السـندات الحكوميـة .يتـم تطبيـق هـذا
التعديـل بأثـر الحـق.
المعيار  : IAS 34التقارير المالية المرحلية
يوضـح التعديـل أن اإلفصاحـات المرحليـة
المطلوبـة يجـب أن تكـون إمـا فـي القوائـم
الماليـة المرحليـة أو يتـم إدراجهـا عـن طريـق
اإلحالـة المرجعيـة بيـن القوائـم الماليـة المرحلية
وأينمـا كانـت مدرجـة ضمـن التقريـر المالـي
المرحلـي (علـى سـبيل المثـال ،فـي تقريـر اإلدارة
أو تقريـر المخاطـر) .يجـب أن تكـون المعلومـات
األخـرى ضمـن التقريـر المالـي المرحلـي متاحـة
للمسـتخدمين بنفـس شـروط القوائـم الماليـة
األوليـة وفـي نفـس الوقـت .يتـم تطبيـق هـذا
التعديـل بأثـر رجعـي .ليـس لهـذه التعديلات أي
تأثيـر علـى المجموعـة.

المعيـار  IFRS 5األصول غير المتداولة المخصصة
للبيـع والغير عاملة
يتـم عـادة التخلـص مـن األصـول (أو المجموعـات
المسـتبعدة) إمـا مـن خلال البيـع أو التوزيـع
علـى المالكيـن .ويوضـح التعديـل أن التغييـر مـن
إحـدى طـرق التخلـص هـذه إلـى األخـرى لـن تعتبر
خطـة جديـدة للتخلـص ،بـل هـو اسـتمرار للخطة تعديالت المعيار  :IAS 1مبادرة اإلفصاح
األصليـة .وبالتالـي ،ال يوجد أي انقطـاع في تطبيق
التعديــات علــى معيــار  IAS 1تقــوم بوضــع
متطلبـات المعيـار  .IFRS 5يتـم تطبيـق هـذا
توضيحــات للمعيــار الحالــي وال تغيــره بشــكل
التعديـل بأثـر الحـق.
جوهــري .التعديــات توضــح:
المعيار  IFRS 7األدوات المالية :اإلفصاحات
• •المتطلبات المادية في معيار 1 IAS 1
( )١عقود الخدمات
• •إمكانية تقسيم وتصنيف بنود محددة في
يوضـح التعديـل أن عقـود الخدمـة التـي تتضمـن
قائمة (أو قوائم) الربح أو الخسارة و الدخول
رسـوما يمكـن أن تشـكل مشـاركة مسـتمرة
الشاملة األخرى وقائمة المركز المالي.
فـي األصـول الماليـة .یجـب علـی الكيـان تقییـم
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• •إمكانية تقسيم وتصنيف بنود محددة في قائمة (أو قوائم) الربح أو الخسارة و الدخول الشاملة
األخرى وقائمة المركز المالي.
• •المرونة فيما يتعلق بالترتيب الذي تقدم به إيضاحات القوائم المالية.
• •أن حصة الدخول الشاملة األخرى للشركات المنتسبة والمشاريع المشتركة المحتسبة
باستخدام منهج حصص الملكية يجب أن يتم إدراجه بشكل إجمالي كبند واحد ويتم تصنيفه
بين تلك البنود التي قد يتم أو قد ال يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة.
علاوة علـى ذلـك ،توضـح التعديلات المتطلبـات التـي تنطبـق عند عـرض مجاميـع فرعيـة إضافية في
قوائـم المركـز المالـي واألربـاح أو الخسـائر والدخـول الشـاملة األخـرى .ليـس لهـذه التعديلات أي تأثيـر
علـى المجموعة.

التعديالت علي المعايير  IFRS 10و  IFRS 12و  IAS 28الكيانات االستثمارية :تطبيق استثناء التوحيد
التعديلات تعالـج المشـكالت التـي نشـأت عنـد تطبيـق اسـتثناء الكيانـات االسـتثمارية بموجـب المعيار
 IFRS 10للقوائـم الماليـة الموحـدة .توضـح التعديلات للمعيـار  IFRS 10أن اإلعفـاء مـن عـرض القوائـم
الماليـة الموحـدة ينطبـق علـى الشـركة األم التـي هـي شـركة تابعـة لكيـان اسـتثماري عندمـا يقـوم
الكيـان االسـتثماري بقيـاس جميـع الشـركات التابعـة لهـا بالقيمـة العادلة.
علاوة علـى ذلـك ،توضـح تعديلات المعيـار  IFRS 10أنـه يتـم التوحيـد فقـط للشـركة التابعـة للكيـان
االسـتثماري والتي ليسـت هي كيان اسـتثماري بحد ذاتها وتقدم خدمات مسـاندة للكيان االستثماري.
يتـم قيـاس جميـع الشـركات التابعـة األخـرى للكيـان االسـتثماري بالقيمـة العادلـة .إن التعديالت على
معيـار  IAS 28لالسـتثمارات فـي الشـركات المنتسـبة والمشـاريع المشـتركة تسـمح للمسـتثمر ،عنـد
تطبيـق منهـج حصـص الملكيـة ،بضم قيـاس القيمـة العادلـة المطبق من قبل الشـركة المنتسـبة أو
المشـروع المشـترك للكيـان االسـتثماري لحصصها في الشـركات التابعة .يتم تطبيق هـذه التعديالت
بأثـر رجعـي وليـس لهـا أي تأثيـر علـى المجموعـة حيث ال تطبـق المجموعـة اسـتثناء التوحيد.
المعايير الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد
إن المعاييـر والتفسـيرات المبينـة أدنـاه قـد صـدرت ولكـن لم تصبح سـارية المفعـول حتى تاريـخ إصدار
القوائـم الماليـة للمجموعـة .تنتـوي المجموعة تطبيق هـذه المعايير ،إذا كانت قابلـة للتطبيق ،عندما
تصبح سـارية المفعول.

المعيار

تاريخ السريان

المعيار  :IFRS 9األدوات المالية

 1يناير 2018

المعيار  :IFRS 15اإليرادات من العقود مع العمالء

 1يناير 2018

المعيار  :IAS 7مبادرة اإلفصاح  -تعديالت على المعيار IAS 7

 1يناير 2017

المعيار  :IAS 12اإلقرار باألصول الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة -
تعديالت على المعيار IAS 12

 1يناير 2017

المعيار  :IFRS 2تصنيف وقياس معامالت الدفع باألسهم  -تعديالت على
المعيار IFRS 2

 1يناير 2018

المعيار  :IFRS 16اإليجارات

 1يناير 2019

تعديالت على المعيار  IFRS 10و المعيار  :IAS 28بيع أو مساهمة األصول بين
المستثمر وشركته المنتسبة أو مشروعه المشترك

مؤجلة إلى أجل
غير مسمى

 ٣.٢ملخص سياسات محاسبية الهامة
أ) االستثمار في الشركات المنتسبة والمشاريع المشتركة
الشـركة المنتسـبة هـي الشـركة التـي يكـون للمجموعـة تأثيـر جوهـري عليهـا .والتأثيـر الجوهـري هو

القـدرة علـى المشـاركة فـي قـرارات السياسـة
الماليـة والتشـغيلية للشـركة المسـتثمر فيهـا،
ولكـن بـدون وجود سـيطرة أو سـيطرة مشـتركة
علـى السياسـات.
والمشـروع المشـترك هـو نـوع مـن الترتيبـات
المشـتركة والتـي مـن خاللهـا يكـون لألطـراف
الذيـن لهـم سـيطرة مشـتركة علـى الترتيبـات
فـي حصـص صافـي أصـول المشـروع المشـترك.
والتحكـم المشـترك هـو التقاسـم المتفـق
عليـه تعاقديـا للسـيطرة علـى الترتيبـات والتـي
تتواجـد فقـط عند اتخـاذ قرارات تتطلـب موافقة
إجماعيـة مـن األطـراف التـي تتقاسـم السـيطرة
فيمـا يتعلـق باألنشـطة ذات الصلـة.
إن االعتبـارات التـي يتم اتخاذها عنـد تحديد التأثير
الجوهـري أو السـيطرة المشـتركة مماثلـة لتلـك
المسـتخدمة لتحديـد السـيطرة علـى الشـركات
التابعة.
يتـــم احتســـاب اســـتثمارات المجموعـــة فـــي
الشـــركات المنتســـبة والمشـــاريع المشـــتركة
باســـتخدام منهـــج حصـــص الملكيـــة.
وفقـا لمنهـج حصـص الملكيـة ،يتـم احتسـاب
االسـتثمار في شركة منتسـبة أو مشروع مشترك
مبدئيـا مـن خلال التكلفـة .يتـم تعديـل القيمـة
الدفترية لالسـتثمار الحتسـاب التغيرات في حصة
المجموعـة مـن صافي أصول الشـركة المنتسـبة
أو المشـروع المشـترك منـذ تاريخ االسـتحواذ .يتم
إدراج األصـول الغيـر منظـورة المتعلقـة بالشـركة
المنتسـبة أو المشـروع المشـترك فـي القيمـة
الدفترية لالسـتثمار وال يتم اختبار قيمتها بشـكل
منفصل .

أربـاح أو خسـائر الشـركة المنتسـبة والمشـروع
المشـترك في قائمة الربح أو الخسـارة ضمن الربح
التشـغيلي وتمثيل الربح أو الخسـارة بعد الضرائب
والحصـص غيـر المسـيطرة في الشـركات التابعة
للشـركة المنتسـبة أو المشـروع مشـترك.
يتـم إعـداد القوائـم الماليـة للشـركة المنتسـبة
أو المشـروع المشـترك لنفـس الفتـرة الماليـة
للمجموعـة .عنـد الضـرورة ،یتـم إجـراء تعدیلات
لجعـل السیاسـات المحاسـبیة تتماشـی مـع
السیاسـات المحاسـبیة للمجموعـة .بعـد تطبيـق
منهـج حصـص الملكيـة ،تقـوم المجموعـة
بتحديد ما إذا كان من الضروري احتسـاب خسـارة
انخفـاض قيمة االسـتثمار في الشـركة المنتسـبة
أو المشـروع المشـترك .فـي تاريـخ كل تقريـر،
تقـوم المجموعـة بتحديـد مـا إذا كان هنـاك
دليـل موضوعـي علـى أن االسـتثمار فـي الشـركة
المنتسـبة أو المشـروع المشـترك قـد انخفضـت
قيمتـه .فـي حالـة وجـود مثل هـذه األدلـة ،تقوم
المجموعـة باحتسـاب مبلـغ االنخفـاض فـي
القيمـة بالفـرق بيـن القيمـة القابلـة لالسـترداد
للشـركة المنتسبة أو المشـروع المشترك وقيمته
الدفتريـة ،ثـم تـدرج الخسـارة تحـت بنـد «الحصـة
مـن أرباح شـركة منتسـبة ومشـروع مشـترك» في
قائمـة الربـح أو الخسـارة.

عنـد فقـدان التأثيـر الجوهـري علـى الشـركة
المنتسـبة أو السـيطرة المشـتركة على المشـروع
المشـترك ،تقـوم المجموعـة بقيـاس وإدراج أي
اسـتثمار متبقي بقيمته العادلة .يتم احتسـاب أي
فـرق بيـن القيمـة الدفتريـة للشـركة المنتسـبة أو
المشـروع المشـترك عند فقـدان التأثيـر الجوهري
أو السـيطرة المشـتركة وبيـن القيمـة العادلـة
تعكس قائمة الربح أو الخسـارة حصة المجموعة لالسـتثمار المتبقـي والمتحصلات مـن البيـع فـي
في نتائج عمليات الشـركة المنتسـبة أو المشـروع قائمـة األربـاح أو الخسـائر.
المشـترك .ويتـم عـرض أي تغييـر فـي الدخـول ب) تصنيف المتداول وغير المتداول
الشـاملة األخـرى لتلك الشـركات المسـتثمر فيها
تقـوم المجموعـة بعـرض األصـول والمطلوبـات
كجـزء من الدخـول الشـاملة األخـرى للمجموعة.
تحـت تصنيـف المتـداول  /غيـر المتـداول .يكـون
باإلضافـة إلـى ذلـك ،عندمـا يكـون هنـاك تغييـر
األصـل متـداول عندمـا يكـون:
محتسـب بشـكل مباشـر فـي حصـص ملكيـة
الشـركة المنتسـبة أو المشـروع المشـترك ،تقـوم • •متوقع احتسابه أو معتزم بيعه أو استهالكه
في دورة التشغيل العادية.
المجموعـة بـإدراج حصتهـا فـي أيـة تغييـرات ،إذا
كان ذلـك قابـل للتطبيـق ،فـي قائمـة التغيـرات • •محتفظ به في المقام األول لغرض المتاجرة
فـي حصـص الملكيـة .يتـم اسـتبعاد األربـاح
• •متوقع احتسابه خالل اثني عشر شهرا بعد
والخسـائر غيـر المحققـة الناتجـة عـن المعامالت
فترة التقریر ،أو نقدى أو ما يعادله ما لم يتم
بيـن المجموعـة والشـركة المنتسـبة أو المشـروع
حظر تداوله أو استخدم لتسوية مطلوبات
المشـترك إلى حد حصة المجموعة في الشـركة
خالل اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة
المنتسـبة أو المشـروع المشـترك.
التقرير.
يتـم إظهـار إجمالـي حصـة المجموعـة مـن

51

التقــريـــر السنـــوي ٢٠١٦

نبراس للطاقة (شركة عامة مساهمة قطرية)

يتـم تصنيـف جميـع األصـول األخـرى كأصـول المخصـوم منها اإلهلاك المتراكم وأي انخفاض
غيـر متداولـة .وتكـون المطلوبـات متداولـة فـي فـي القيمـة .يتـم احتسـاب اإلهلاك علـى أسـاس
القسـط الثابـت علـى مـدى األعمـار اإلفتراضيـة
الحـاالت التاليـة:
المقـدرة لألصـول كمـا يلـي:
• •متوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية
• •محتفظ بها في المقام األول لغرض
المتاجرة

الفئة

• •من المقرر تسويتها خالل اثني عشر شهرا
بعد فترة التقرير ،أو

األثاث والتركيبات

 5سنوات

أجهزة الحاسوب

 3سنوات

المعدات المكتبية

 3سنوات

السيارات

 5سنوات

• •ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة
المطلوبات لمدة اثني عشر شهرا علی األقل
بعد فترة التقریر.
المجموعـة تصنـف جميـع المطلوبـات األخـرى
كمطلوبـات غيـر متداولـة.

ت) العمالت األجنبية
يتـم تسـجيل المعاملات بالعملات األجنبيـة
بأسـعار الصرف السـائدة في تاريـخ المعاملة .يتم
تحويـل األصـول والمطلوبـات النقديـة بالعملات
األجنبية بأسـعار الصرف السـائدة فـي نهاية فترة
التقريـر .تـدرج جميـع الفـروق فـي قائمـة الدخـل
الشـامل.
ث) احتساب اإليرادات
يتـم احتسـاب اإليـرادات إلـى الحـد الـذي يكـون
فيـه مـن المرجـح تدفـق المنافـع االقتصاديـة إلـى
المجموعـة ويمكـن قيـاس اإليرادات بشـكل موثوق
بـه بغـض النظـر عـن تاريـخ اسـتالم الدفعـات .يتـم
قيـاس اإليـرادات بالقيمة العادلة للمقابل المسـتلم
أو المديـن ،مـع األخـذ فـي االعتبـار شـروط الدفـع
المحـددة تعاقديـا وباسـتثناء الضرائـب أو الرسـوم.

العمر اإلفتراضي

يتـم مراجعـة القيمـة الدفتريـة للمركبـات
والمعـدات لتحديـد االنخفاض فـي القيمة عندما
وجـود أحـداث أو تغيـرات فـي الظـروف تشـير
إلـى أن القيمـة الدفتريـة قـد تكـون غيـر قابلـة
لالسـترداد .فـي حالـة وجود مثل هذه المؤشـرات
وعندمـا تكـون القيمـة الدفتريـة أكبر مـن القيمة
المقـدرة القابلة لالسـترداد ،يتـم تخفيض األصول
إلـى قيمتهـا القابلـة لالسـترداد والتـي تمثـل
القيمـة العادلـة ناقصـا تكاليـف البيـع أو قيمتهـا
قيـد االسـتخدام أيهمـا أعلـى.
يتـم رسـملة النفقـات المتكبـدة السـتبدال
عنصـر مـن بنـود المركبـات والمعـدات التـي يتـم
المحاسـبة عنهـا بشـكل منفصـل ويتـم شـطب
القيمـة الدفترية للعنصر المسـتبدل .يتم رسـملة
النفقـات األخـرى الالحقـة فقـط عندمـا تزيـد مـن
المنافـع االقتصاديـة المسـتقبلية لبنـد المركبات
والمعـدات ذات الصلـة .يتـم احتسـاب جميـع
قائمـة الدخل الشـامل عند
النفقـات األخـرى فـي
ِ
تكبدهـا.

كمـا يجـب الوفـاء بالمعاييـر المحـددة الموضحـة
أدنـاه قبـل احتسـاب اإليـراد .يتـم احتسـاب اإليـراد
يتـم شـطب بنـد مـن المركبـات والمعـدات عنـد
علـى األسـاس التالـي:
اسـتبعاده أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية
دخل الفوائد:
مسـتقبلية مـن اسـتخدامه أو التخلـص منـه .يتم
يتـم احتسـاب إيـرادات الفوائـد عنـد اسـتحقاقها تضميـن أي ربـح أو خسـارة ناتجـة عـن اسـتبعاد
باسـتخدام طريقـة معـدل الفائـدة الفعلية ،التي األصـل (تحسـب علـى أسـاس الفـرق بيـن صافـي
بموجبهـا يقـوم المعـدل المسـتخدم بخصـم متحصلات التخلـص منـه والقيمـة الدفتريـة
التدفقـات النقديـة المسـتقبلية المقـدرة خلال لألصـل) فـي قائمـة الدخـل الشـامل للسـنة التـي
العمـر المتوقـع لألصل المالي مـن صافي القيمة يتـم فيهـا اسـتبعاد األصـل.
الدفتريـة لألصـل المالـي.
تتـم مراجعـة القيمـة المتبقيـة واألعمـار

اإلفتراضيـة لألصـول وطريقـة اإلهلاك ،ويتـم
دخل الرسوم:
يتـم احتسـاب دخـل الرسـوم خلال الفتـرة التـي تعديلهـا عنـد االقتضـاء ،فـي تاريـخ كل تقريـر.
يتـم فيهـا تقديـم الخدمـات.
حـ) المؤجالت
تمثـل المبالـغ المؤجلـة مصروفـات لـم يتـم
جـ) المركبات والمعدات
يتـم إدراج المركبـات والمعـدات بالتكلفـة تكبدهـا بعـد ولكنهـا دفعـت بالفعـل نقـدا.
مبدئيـا ،تحتسـب المبالـغ المؤجلـة كأصـول

وتقـاس بمبلـغ النقـد المدفـوع .ويتـم تحميلهـا المالـي أو جزء مـن مجموعة أصـول مالية مماثلة
الحقـا علـى المصاريـف عنـد اسـتهالكها فـي حسـب االقتضـاء) عندما:
العمليـات أو انتهائهـا مـع مـرور الوقـت.
• •ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية
من األصل

يتـم تصنيـف المؤجلات فـي قائمـة المركـز المالي
كأصـل متـداول عندمـا يتوقـع تكبد تكلفة السـلع • •قامت المجموعة بتحويل حقوقها في
أو الخدمـات المتعلقـة بالمؤجلات خلال سـنة
استالم التدفقات النقدية من األصل أو
واحـدة أو خالل دورة التشـغيل العاديـة للمجموعة
تحملت التزاما بدفع التدفقات النقدية
أيهمـا أطـول .بخلاف ذلـك ،تصنـف المبالـغ
المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى
المؤجلات كأصـول غيـر متداولـة .وتعتبـر ضريبـة
طرف ثالث بموجب اتفاق «تمرير»؛ وعندما
الدخـل المدفوعـة مقدمـا ضمـن بنـد المؤجلات.
تكون المجموعة( :أ) قامت بتحويل كافة
المخاطر والمزايا الهامة لألصل ،أو (ب) لم
خـ) األصول المالية
تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر
االحتساب المبدئي والقياس
ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة
يتـم تصنيـف األصـول الماليـة ،عنـد االحتسـاب
على األصل.
المبدئـي ،كأصـول ماليـة بالقيمـة العادلـة مـن
خلال األربـاح أو الخسـائر ،أو القـروض والذمـم عندمـا تقـوم المجموعـة بتحويـل حقوقهـا فـي
المدينـة ،أو االسـتثمارات المحتفـظ بهـا حتـى اسـتالم التدفقـات النقديـة مـن أصـل مـا فـي اتفـاق
تاريـخ االسـتحقاق ،أو األصـول الماليـة المتاحـة تمريـر ،فإنها تقوم بتقييم ما إذا كانت قد احتفظت
للبيـع ،أو كمشـتقات مصنفـة كأدوات تحـوط بمخاطـر ومنافـع الملكيـة وإلـى أي مـدى .عندمـا
فـي تحـوط فعـال ،حسـب االقتضـاء .تـدرج كافـة ال تقـوم المجموعـة بتحويـل أو االحتفـاظ بكافـة
األصـول الماليـة مبدئيـا بالقيمـة العادلـة مضـاف مخاطـر ومزايـا األصـل أو نقـل السـيطرة علـى األصل،
إليهـا تكاليـف المعاملـة المتعلقـة بحيـازة األصل يتـم احتسـاب األصـل إلى حـد اسـتمرارية المجموعة
المالـي فـي حالـة األصـول الماليـة غيـر المدرجـة فـي السـيطرة علـى األصـل .فـي هـذه الحالـة ،تقوم
بالقيمـة العادلـة مـن خلال األربـاح أو الخسـائر .المجموعـة أيضـا بـإدراج المطلوبـات المرتبطـة بـه.
يتـم قيـاس األصـل المحـول والمطلوبـات المرتبطـة
يتـم احتسـاب شـراء أو بيـع األصـول الماليـة
بـه علـى أسـاس يعكـس الحقـوق وااللتزامـات التـي
التـي تتطلـب تسـليم األصـول خلال فتـرة زمنيـة
احتفظـت بهـا المجموعـة.
محـددة بموجـب اللوائـح أو العـرف السـائد فـي
السـوق (طريقـة التـداول العاديـة) فـي تاريـخ يتـم قيـاس المشـاركة المسـتمرة التـي تأخذ شـكل
المتاجـرة ،أي التاريـخ الـذي تلتـزم فيـه المجموعـة ضمـان علـى األصـل المحـول بالقيمـة الدفتريـة
األصليـة لألصـل أو الحـد األقصـى للمقابـل الـذي قـد
بشـراء أو بيـع األصـل.
يطلـب سـداده مـن المجموعـة  ،أيهمـا أقـل.
تتضمـن األصـول الماليـة للمجموعـة القـروض
انخفاض قيمة األصول المالية
والذمـم المدينـة.
تقـوم المجموعـة بتاريخ كل تقرير مالـي بتقييم ما
القياس الالحق
إذا كان هنـاك دليل موضوعـي على انخفاض قيمة
القيـاس الالحـق لألصـول الماليـة يعتمـد علـى
األصـل المالـي أو مجموعـة األصـول الماليـة .يعتبـر
تصنيفهـا كمـا هـو موضـح أدنـاه:
األصـل المالـي أو مجموعـة مـن األصـول الماليـة
القروض والذمم المدينة:
قـد تعرضـت النخفـاض فـي القيمـة إذا كان هنـاك
يتـم احتسـاب هـذه األصـول مبدئيـا بالتكلفـة دليـل موضوعـي علـى انخفـاض القيمـة كنتيجــة
التـي تمثـل القيمـة العادلـة مضافـا إليهـا لوقـوع حـدث أو أكثـــر منـذ االحتسـاب المبدئـي
تكاليـف المعاملـة المتعلقـة بهـا مباشـرة .لألصـل (حـدث خسـارة متكبـد) ،ويكـون للحـدث
الحقـا لالحتسـاب المبدئـي يتـم قيـاس القـروض تأثيـر على التدفقـات النقديـة المسـتقبلية المقدرة
والذمـم المدينـة بالتكلفـة المهلكة باسـتخدام لألصـل المالـي أو مجموعـة األصـول الماليـة التـي
منهـج الفائـدة الفعليـة مطـروح منـه أيـة خسـائر يمكـن تقديرهـا بصـورة موثـوق منهـا .قـد يتضمـن
دليـل انخفـاض القيمـة مؤشـرات علـى أن المدينيـن
انخفـاض فـي القيمـة.
أو مجموعـة المدينيـن يواجهـون صعوبـات ماليـة
الشطب
كبيـرة أ و تقصيـر أو تأخيـر في سـداد الفوائد أو أصل
يتـم شـطب األصـول الماليـة (أو جـزء مـن األصـل الديـن أو احتمـال إفالسـهم أو أي إعـادة هيكلـة
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ماليـة أخـرى ووجـود بيانـات ملحوظـة تشـير
إلـى انخفـاض قابـل للقيـاس فـي التدفقـات
النقديـة المسـتقبلية المقـدرة ،مثـل التغيـرات
فـي المتأخرات أو الظـروف االقتصاديـة المرتبطة
بالتخلـف عـن السـداد.

ذ) مقاصة األدوات المالية
يتـم إجـراء مقاصـة بيـن األصـول والمطلوبـات
الماليـة ويتـم إدراج صافـي المبلـغ فـي قائمـة
المركـز المالـي إذا كان هنـاك حـق قانونـي واجب
النفـاذ حاليـا لمقاصـة المبالـغ المحتسـبة وهناك
نيـة لتسـوية األصـول وتصفيـة المطلوبـات فـي
وقـت واحـد.

يتـم تصنيـف المطلوبـات الماليـة عنـد االحتسـاب
المبدئـي كمطلوبـات ماليـة بالقيمـة العادلـة من
خلال األربـاح أو الخسـائر أو القـروض و السـلفيات
أو الذمـم الدائنة أو كمشـتقات مصنفـة كأدوات
تحـوط فـي تحـوط فعـال ،حسـب االقتضـاء.

ر) انخفاض قيمة األصول الغير مالية
تتـم مراجعـة القيـم الدفتريـة لألصول غيـر المالية
للمجموعـة بخلاف المخـزون فـي تاريـخ كل تقريـر
لتحديـد مـا إذا كان هنـاك أي مؤشـر علـى انخفاض
القيمـة .فـي حالـة وجـود مثـل هـذا المؤشـر ،يتـم
تقديـر القيمـة القابلـة لالسـترداد لألصـل .يتـم
احتسـاب خسـارة االنخفاض في القيمـة في األرباح
أو الخسـائر عندمـا تزيـد القيمـة الدفتريـة لألصـل
عـن قيمتـه القابلـة لالسـترداد.

د) المطلوبات المالية
االحتساب المبدئي والقياس

يتــم احتســاب جميــع المطلوبــات الماليــة
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة بعــد خصــم التكاليــف
المباشــرة للمعاملــة فــي حالــة القــروض
والســلف والذمــم الدائنــة.
تتضمـن المطلوبـات الماليـة للمجموعـة المبالـغ
المسـتحقة لألطـراف ذات العالقـة والذمـم
الدائنـة األخـرى.

القياس الالحق
القيـاس الالحـق للمطلوبـات الماليـة يعتمـد على
تصنيفهـا كمـا هـو موضـح أدناه:
ذمـم دائنة أخـرى ومبالغ مسـتحقة إلى أطراف
ذات عالقة:
يتــم احتســاب الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم
الدائنــة األخــرى والمســتحق إلــى أطــراف
ذات عالقــة للمبالــغ مســتحقة الدفــع فــي
المســتقبل لقــاء البضائــع والخدمــات المســتلمة
ســواء صــدرت بهــا فواتيــر مــن قبــل المــورد أم لم
تصــدر .الحقــا لالحتســاب المبدئــي ،يتــم قيــاس
الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم الدائنــة األخــرى
والمســتحقة ألطــراف ذات عالقــة بالتكلفــة
المهلكــة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

يتـم تقييـم خسـائر االنخفـاض فـي القيمـة
المحتسـبة للفتـرات السـابقة فـي تاريـخ كل تقريـر
لتحديـد أي مؤشـرات علـى انخفـاض الخسـارة أو
عـدم وجودهـا .يتـم عكـس خسـارة االنخفـاض
فـي القيمـة إذا كان هنـاك تغيـر فـي التقديـرات
المسـتخدمة لتحديـد القيمـة القابلـة لالسـترداد.
ويتـم عكـس خسـارة االنخفاض فـي القيمة فقط
إلـى الحد الـذي تكون فيـه القيمـة الدفترية لألصل
ال تتجـاوز القيمـة الدفتريـة التـي كان مـن الممكـن
تحديدهـا إذا لـم يتـم احتسـاب خسـائر االنخفاض
فـي القيمـة بالصافـي بعـد االسـتهالك أو اإلهلاك.

ز) النقد أو ما يعادله
يشـتمل النقـد ومـا يعادلـه فـي قائمـة المركـز
المالـي الموحـد علـى النقد لـدى البنـوك والودائع
قصيـرة األجـل المسـتحقة خلال ثالثـة أشـهر
أو أقـل والتـي تخضـع لمخاطـر غيـر جوهريـة
للتغيـرات فـي القيمـة.

لغـرض قائمـة التدفقـات النقديـة الموحـد،
يتكـون النقـد ومـا يعادلـه مـن الودائـع قصيـرة
الشطب
يتـم شـطب المطلوبـات الماليـة عندمـا يتـم األجـل والنقـود كمـا هـو محـدد أعلاه.
اإلعفـاء أو إلغـاء أو انتهـاء صالحيـة هـذه س) حصص الملكية
المطلوبـات .عنـد اسـتبدال مطلـوب مالـي حالـي رأس المـال السـهمي .يتـم تصنيـف أسـهم رأس
بآخـر مـن نفـس المقـرض بشـروط مختلفـة المـال كحصـص ملكيـة.
جوهريـا أو بتعديـل شـروط المطلوبـات الحاليـة
بشـكل جوهـري ،يتـم معاملـة هـذا التبديـل أو ش) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
التعديـل بشـطب المطلـوب األصلـي واحتسـاب تقـوم المجموعـة بتقديـم مكافـأة نهايـة
المطلـوب الجديـد  .يتـم احتسـاب الفـرق فـي الخدمـة للموظفيـن والتـي يتـم تحديدهـا
القيمـة الدفتريـة ذات الصلـة فـي قائمـة الدخـل .وفقـا لتعليمـات المجموعـة بنـاء علـى رواتـب
الموظفيـن وعـدد سـنوات الخدمـة وفقـا لقانون
العمـل القطـري رقـم  14لسـنة  .2004ال يوجـد

لـدى المجموعـة أي توقـع بتسـوية التزامـات
مسـتحقات المكافـأة النهائيـة لموظفيهـا فـي
المسـتقبل القريـب ،ولذلـك تـم تصنيفهـا علـى
أنهـا مطلـوب غيـر متـداول.
بلغـت مخصصـات مكافـأة نهايـة الخدمـة
للموظفيـن لهـذا العـام  646٫090ريـال قطـري (عام
 145٫243 :2015ريـال قطـري) .كمـا فـي  31ديسـمبر،
بلغـت مكافأة نهاية الخدمـة للموظفين 791٫333
ريـال قطـري (عـام  145٫243 :2015ريـال قطـري).

التجاريـة الخاصـة بحيـز المكاتب وأماكـن اإلقامة
للموظفيـن .لقـد قـررت المجموعـة أن المخاطـر
والمنافـع الهامـة لهـذه العقـارات ال تقـع علـي
عاتـق المجموعـة .وبالتالـي فقـد تـم اعتبارهـا
كإيجـارات تشـغيلية.

وجود تأثير جوهري على الشركات المنتسبة
مـن خلال اتفاقيـات المسـاهمين ،تحتفـظ
المجموعـة بمقاعـد فـي مجلـس اإلدارة والحـق
فـي تعييـن مناصـب إداريـة رئيسـية فـي جميـع
شـركاتها المنتسـبة وتشـارك فـي جميـع
القـرارات الماليـة والتشـغيلية الهامـة .ولذلـك
قـررت المجموعـة أن لهـا تأثيـرا جوهريـا على تلك
الكيانـات.

ص) المخصصات
يتـم احتسـاب المخصصـات عندمـا يكـون لـدي
المجموعـة التـزام (قانونـي أو ضمنـي) ناشـئ
عـن حدث سـابق ،وتكـون تكاليف تسـوية االلتزام
مرجحـة ويمكـن قياسـها بشـكل يعتمـد عليـه .التكاليـف العرضيـة المتكبـدة لالسـتحواذ
المسـتقبلي علـى حصـص فـي كيانـات أخـرى
ض) القيمة العادلة
القيمـة العادلـة هـي المبلـغ المقـدر الـذي يمكن سـجلت المجموعة التكاليـف العرضية المتكبدة
بموجبـه مبادلـة األصـول بصـورة معقولـة بتاريـخ لالسـتحواذ المسـتقبلي على حصص في كيانات
التقييـم بيـن مشـتري راغـب وبائـع راغـب فـي أخـرى كأصـول غيـر متداولـة أخـرى ،وقد قـررت أن
معاملـة تجاريـة بحتـة حيـث يكـون كل مـن احتماليـة تحقـق هذه االسـتثمارات مرجح.

المشـتري والبائـع يتعاملان بدرايـة وحكمـة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
وبـدون إكـراه.
إن قـرار االلتـزام وتكاليـف مكافأة نهايـة الخدمة
فـي امتثـال مـع قانـون العمـل القطـري .بلغـت
 ٤.٢استخدام األحكام والتقديرات
مكافـآت نهايـة الخدمـة حتـي  31ديسـمبر 2016
إعـداد القوائـم الماليـة الموحـدة وفقـا للمعاييـر مبلـغ  791٫333ريـال قطـري ( 145٫243 :2015ريـال
الدوليـة إلعـداد التقاريـر الماليـة يتطلـب مـن اإلدارة قطـري).
وضـع أحـكام وتقديـرات وافتراضـات تؤثـر علـى
المبالـغ المدرجـة فـي القوائـم الماليـة الموحـدة العمر اإلفتراضي للمركبات والمعدات
واإليضاحـات المرفقـة معهـا .تسـتند التقديـرات قـررت إدارة المجموعـة بتحديـد األعمـار اإلفتراضيـة
واالفتراضـات المتعلقـة بهـا إلـى الخبـرة السـابقة المقـدرة لمركباتهـا ومعداتهـا لغـرض احتسـاب
وعوامـل أخـرى مختلفـة يعتقـد أنهـا معقولـة فـي اإلهلاك .يتـم تحديـد هـذا التقديـر بعـد األخـذ فـي
ظـل الظـروف ،والتـي تشـكل نتائجهـا أسـاس إصـدار االعتبـار االسـتخدام المتوقـع لألصـل أو التهالـك
األحـكام حول القيم الدفتريـة لألصول والمطلوبات الفعلـي .تقـوم اإلدارة بمراجعـة القيـم المتبقيـة
التـي ال تظهر بسـهولة من مصادر أخـرى .قد تختلف واألعمـار اإلفتراضيـة سـنويا ويتـم تعديـل مصـروف
اإلهلاك المسـتقبلي عندمـا تعتقـد اإلدارة بـأن
النتائـج الفعليـة عـن هـذه التقديـرات.
األعمـار اإلفتراضيـة تختلـف عـن التقديـرات
تقـوم اإلدارة بإصـدار األحـكام بشـأن التطويـرات
السـابقة.
للسياسـات
واإلفصاحـات
واالختيـارات
المحاسـبية الهامـة للمجموعـة وتطبيـق هـذه إستمرارية األعمال
السياسـات والتقديـرات .تتـم مراجعـة التقديـرات قامـت إدارة المجموعـة بإجـراء تقييـم لقـدرة
واالفتراضـات األساسـية بشـكل مسـتمر .يتـم المجموعـة علـى االسـتمرار ككيـان عامـل ،وهـي
احتسـاب التعديلات علـى التقديـرات المحاسـبية مقتنعـة بـأن المجموعـة لديهـا المـوارد الالزمـة
فـي الفتـرة التـي يتـم فيهـا مراجعـة التقديـرات السـتمرار أعمالهـا فـي المسـتقبل المنظـور.
المعدلـة التـي تؤثـر على تلـك الفترة فقـط أو في وعلاوة علـى ذلـك ،فـإن اإلدارة ليسـت علـى علـم
فتـرة المراجعـة والفتـرات المسـتقبلية إذا كان بـأي أدلـة ماديـة قـد تثيـر شـكوكا جوهريـة حول
التعديـل يؤثر علـى الفترات الحالية والمسـتقبلية .قـدرة المجموعـة علـى االسـتمرار ككيـان عامـل.
وبنـاء عليـه ،يسـتمر إعـداد القوائـم الماليـة علـى
اإليجارات التشغيلية  -المجموعة كمستأجر
أسـاس مبـدأ االسـتمرارية.
دخلـت المجموعـة فـي تعاقـد إيجـاري للعقارات
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نبراس للطاقة (شركة عامة مساهمة قطرية)

 .٤دخل الفوائد

 .٣دمج األعمال
 ١.٣إستحواذات المجموعة
 ١.١.٣دمج الشركات التابعة خالل العام
في  16نوفمبر  ،2016قامت الشركة بدمج الشركة التابعة التالية:
األسم
نبراس هولندا للطاقة المحدودة

النشاط الرئيسي

بلد التأسيس

إدارة التمويل واالستثمار

هولندا

 ٢.١.٣عمليات اإلستحواذ في 2016
االستثمار في (أي بى إم إندونسيا المحدودة)
في  22ديسـمبر  ،2016اسـتحوذت المجموعة على  ٪100من رأسـمال شركة أي بى إم إندونسيا المحدودة
مـن خالل شـركتها التابعة بالكامل نبـراس هولندا للطاقة المحدودة.
أبرمـت شـركة نبـراس هولنـدا للطاقـة المحـدودة اتفاقيـة مـع شـركة إنجـي العالميـة للتطويـر
المحـدودة لشـراء  ٪100مـن رأس مـال شـركة أي بـى إم إندونسـيا المحدودة ،وهي شـركة مسـجلة في
هولنـدا .تمتلـك شـركة أي بـى إم إندونسـيا المحـدودة  ٪35.514من شـركة بـت بايتون للطاقـة الخاصة
المحـدودة ،وهي شـركة مسـجلة في إندونيسـيا ،تمتلك وتدير محطـة كهرباء تعمـل بالفحم بقدرة
 2٫045ميغـاواط فـي إندونيسـيا.

األصول المكتسبة والمطلوبات
إن القيمـة الدفتريـة (القيمـة المخصصـة) لألصـول والمطلوبات المنظورة لشـركة أي بى إم إندونسـيا
المحـدودة حتـي تاريخ االسـتحواذ هي كمـا يلي:
القيمة العادلة
المخصصة
ريال قطري
استثمارات في شركات منتسبة (إيضاح )10
النقدية في البنك
إجمالي األصول
اجمالي المطلوبات

3٫635٫379٫365
44٫822٫075
3٫680٫201٫440
-

إجمالي صافي األصول المنظورة المستحوذ عليها

3٫680٫201٫440

مبلغ الشراء المحول

3٫680٫201٫440

تحليل التدفقات النقدية عند اإلستحواذ
صافي النقد المستحوذ عليه مع الشركة التابعة
النقدية المدفوعة
صافي التدفق النقدي

2016

2015

ريال قطري

ريال قطري

دخل الفوائد من الودائع ألجل

98٫527٫520

66٫216٫744

دخل الفوائد من أطراف أخرى ذات عالقة (إيضاح  ]٢[ 21و [) ]٦

3٫337٫833

496٫143

101٫865٫353

66٫712٫887

 .٥دخل الرسوم
2016

رسوم الخدمات التقنية والمالية (إيضاح  ]4[ 21و [) ]5
رسوم إدارة البناء (اإليضاح )]3[ 21

2015

ريال قطري

ريال قطري

1٫104٫222

6٫840٫979

5٫367٫305

4٫174٫570

6٫471٫527

11٫015٫549

 .٦المصروفات العامة واإلدارية
2016

2015

ريال قطري

ريال قطري

الرواتب والتكاليف المتعلقة بالموظفين

23٫375٫152

14٫058٫149

االستشارات والرسوم المهنية

7٫223٫762

4٫572٫016

إيجار

4٫141٫366

1٫741٫185

مصاريف سفر

3٫175٫646

2٫902٫011

مكافأة مجلس اإلدارة

2٫092٫524

3٫234٫460

نفقات المكتب

1٫103٫880

281٫417

وسائل الترفيه

455٫058

217٫911

رسوم الترخيص والتسجيل

226٫170

11٫350

الرسوم المصرفية

198٫553

172٫133

متنوع

475٫466

70٫254

42٫467٫577

27٫260٫886

 .٧المصروفات التشغيلية األخرى
44٫822٫075
()3٫680٫201٫440
()3٫635٫379٫365

للفتـرة المنتهيـة فـي  31ديسـمبر عـام  ،2016سـاهمت أي بـى إم إندونسـيا المحـدودة ربحـا صافيا قدره
 12٫521٫881ريـال قطـري لنتائـج المجموعة.

نفقات تطوير المشروع
اإلهالك (إيضاح )9

2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

8٫933٫707
548٫556

71٫680

9٫482٫263

71٫680
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نبراس للطاقة (شركة عامة مساهمة قطرية)

 .٨ربحية السهم

األجهزة
الحاسوبية
ريال
قطري

 ١.٣إستحواذات المجموعة
 ١.١.٣دمج الشركات التابعة خالل العام
يتـم احتسـاب ربـح السـهم األساسـي عـن طريـق قسـمة ربـح السـنة المنسـوب إلـى مالكـي الشـركة
األم علـى المتوسـط المرجـح لعـدد األسـهم العاديـة القائمـة خلال السـنة.
2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

115٫658٫429

53٫778٫986

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للربح األساسي
للسهم*

365٫000٫000

365٫000٫000

ربحية السهم األساسي والمخفض (معبرا عنها بالريال
القطري للسهم الواحد)

0.32

0.15

ربح السنة المنسوب لمالكي الشركة األم

األدوات
المكتبية
ريال
قطري

المركبات

اإلجمالي

ريال
قطري

ريال
قطري

التكلفة:

في  1يناير 2015
اإلضافات

3٫306
231٫300

1٫730
18٫850

207٫000
54٫460

212٫036
304٫610

في  31ديسمبر 2015

234٫606

20٫580

261٫460

516٫646

اإلهالك:
في  1يناير 2015
إهالكات الفترة
في  31ديسمبر 2015

• •خالل السنة ،ال يوجد أي زيادة أو نقصان في رأس المال ،وبالتالي فإن المتوسط المرجح لعدد
األسهم العادية يعادل رأس المال المصرح به والصادر (إيضاح .)16

صافي القيمة الدفترية:

ربحية السهم المخفض

   في  31ديسمبر 2015

643
26٫321
26٫964

207٫642

240
2٫144
2٫384

18٫196

6٫900
43٫215
50٫115

211٫345

7٫783
71٫680
79٫463

437٫183

حيـث أن الشـركة األم ليـس لديهـا أسـهم مخفضة ،فـإن الربحية المخفضة للسـهم تعـادل الربحية
األساسـية للسهم.

 .٩المركبات والمعدات
األثاث
والتركيبات

األجهزة
الحاسوبية

األدوات
المكتبية

المركبات

اإلجمالي

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

التكلفة:

في  1يناير 2016
اإلضافات

67٫206

234٫606
455٫246

20٫580
79٫868

261٫460
1٫086٫500

516٫646
1٫688٫820

في  31ديسمبر 2016

67٫206

689٫852

100٫448

1٫347٫960

2٫205٫466

اإلهالك:

في  1يناير 2016
إهالكات الفترة

3٫459

26٫964
282٫624

2٫384
42٫902

50٫115
219٫571

79٫463
548٫556

في  31ديسمبر 2016

3٫459

309٫588

45٫286

269٫686

628٫019

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2016

63٫747

380٫264

55٫162

1٫078٫274

1٫577٫447
59

التقــريـــر السنـــوي ٢٠١٦

نبراس للطاقة (شركة عامة مساهمة قطرية)

 .١٠المركبات والمعدات
المجموعة لديها االستثمارات التالية في شركات منتسبة ومشاريع مشتركة:
حركة عام 2016
المنتسبين
شركة العنقاء للطاقة
ش.م.ع.ع *
شركة العنقاء للتشغيل
والصيانة
شركة  AESالواحة المحدودة
 AESالبلطيق القابضة
بت بايتون للطاقة
 IPMآسيا المحدودة
مشروع مشترك
سوالر شمس معان المملكة
المتحدة
حركة عام 2015
المنتسبين
شركة العنقاء للطاقة
ش.م.ع.ع *
شركة العنقاء للتشغيل
والصيانة
شركة  AESالواحة المحدودة
مشروع مشترك
سوالر شمس معان المملكة
المتحدة

الموطن

الرصيد االفتتاحي في  1يناير
ريال قطري

اإلضافات (التخلصات)
ريال قطري

حصة صافي الدخل (الخسارة)
ريال قطري

توزيعات األرباح المستلمة
ريال قطري

حصة احتياطي تحوط التدفقات النقدية
ريال قطري

الرصيد الختامي في  31ديسمبر
ريال قطري

إيضاح

نسبة الملكية

10.1

٪9.84

سلطنة عمان

135٫217٫269

218٫976

17٫199٫620

()14٫589٫235

8٫787٫378

146٫834٫008

10.1

٪15.00

سلطنة عمان

910٫375

-

2٫701٫083

()2٫731٫125

-

880٫333

10.2
10.3
10.4
10.5

٪38.89
٪40.00
٪35.51
٪35.00

جزر الكايمان
هولندا
أندونيسيا
سنغافورة

109٫390٫103
-

77٫408٫348
3٫635٫379٫365
175٫141٫584

11٫319٫302
18٫723٫346
12٫521٫881
371٫035

()8٫023٫244
()17٫819٫901
-

1٫229٫330
()2٫540٫218
-

113٫915٫491
78٫311٫793
3٫645٫361٫028
175٫512٫619

المملكة
المتحدة

8٫164٫342

13٫146٫915

2٫164٫703

-

2٫068٫293

25٫544٫253

10.6

253٫682٫089

3٫901٫295٫188

65٫000٫970

()43٫163٫505

9٫544٫783

4٫186٫359٫525

10.1

٪9.84

سلطنة عمان

-

135٫217٫269

-

-

-

135٫217٫269

10.1

٪15.00

سلطنة عمان

-

910٫375

-

-

-

910٫375

10.2

٪38.89

جزر كايمان

-

106٫478٫549

1٫727٫421

-

1٫184٫133

109٫390٫103

المملكة
المتحدة

10.6

٪35.00

٪35.00

5٫298٫560

9٫685٫035

1٫655٫695

-

()8٫474٫948

8٫164٫342

5٫298٫560

252٫291٫228

3٫383٫116

-

()7٫290٫815

253٫682٫089

* ملحوظة  :إن القيمة العادلة المعلنة لشركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع هي  200٫017٫439ريال قطري ( 195٫361٫988 :2015ريال قطري) .لم يكن لدى الشركة المنتسبة والمشاريع المشتركة مطلوبات مشروطة أو التزامات رأسمالية أخرى حتي  31ديسمبر  ،2016باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في إيضاح .22

يمثل الجدول أدناه المعلومات المالية الموجزة لالستثمارات في الشركات المنتسبة التي تسيطر عليها المجموعة.
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع
ريال قطري

االصول المتداولة
األصول غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير المتداولة
حصص ملكيه
صافي أصول االستثمار في الشركات المنتسبة
األصول الغير منظورة

شركة العنقاء
للتشغيل والصيانة
ريال قطري

مجموع شركات العنقاء

شركة  AESالواحة المحدودة

ريال قطري

شركة  AESالبلطيق القابضة شركة بت بايتون للطاقة

شركة  IPMآسيا المحدودة

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

372٫052٫055
5٫536٫948٫090
()596٫310٫191
()3٫859٫863٫056

36٫010٫794
()14٫718٫943
()979٫564

180٫326٫549
783٫194٫870
()66٫118٫782
()663٫409٫893

176٫008٫319
1٫002٫101٫586
()55٫935٫073
()805٫777٫738

1٫864٫233٫152
14٫025٫018٫760
()715٫420٫015
()5٫990٫879٫272

107٫542٫861
()49٫030٫006
()6٫179٫626

1٫452٫826٫898

20٫312٫287

233٫992٫744

316٫397٫094

9٫182٫952٫625

52٫333٫229

142٫934٫922

3٫046٫843

145٫981٫765
5٫406٫258

54٫599٫867
59٫315٫624

75٫935٫303
2٫376٫490

3٫260٫866٫477
384٫494٫551

18٫316٫630
157٫195٫989

151٫388٫023

113٫915٫491

78٫311٫793

3٫645٫361٫028

175٫512٫619

القيمة الدفترية لالستثمار
بيان الدخل الشامل الموجز *
إيرادات
الربح (الخسارة)
الدخول الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل

1٫110٫926٫971
174٫832٫057
86٫831٫568
261٫663٫625

74٫246٫544
18٫007٫218
18٫007٫218

63٫427٫370
48٫660٫687
7٫922٫722
56٫583٫409

49٫785٫658
100٫793٫715
100٫793٫715

3٫148٫531٫938
1٫460٫223٫293
29٫106٫510
1٫489٫329٫803

111٫939٫710
44٫729٫982
44٫729٫982

* ملحوظة  :تمثل جميع المبالغ النتائج التي تم اإلبالغ بها من قبل الشركات المنتسبة المعنية للسنة بأكملها.
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السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015
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شركة العنقاء
للطاقة ش.م.ع.ع

شركة العنقاء
للتشغيل
والصيانة
ريال قطري

ريال قطري
األصول المتداولة
األصول غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير المتداولة
حصص ملكيه

مجموع شركات
العنقاء

شركة  AESالواحة
المحدودة

ريال قطري

ريال قطري

فـي  18يونيـو  ،2015اشـترت المجموعة  ٪0.088من رأسـمال شـركة العنقاء للطاقـة ش.م.ع.ع من العرض
العـام األولـي .تأسسـت الشـركة فـي سـلطنة عمـان وتمتلـك وتديـر منشـأة عاليـة الكفـاءة لتوليـد
الطاقـة تعمـل بالغـاز بسـعة  2٫000ميجـاوات تقـع فـي منطقـة صـور بسـلطنة عمـان.

337٫974٫898
5٫687٫768٫095
()627٫018٫960
()4٫099٫298٫456

34٫390٫326
()13٫222٫287
()655٫470

177٫029٫836
810٫607٫932
()64٫333٫751
()707٫318٫046

فـي  30ديسـمبر  ،2015أبرمـت المجموعـة اتفاقيـة مـع شـركة الكهرباء والمـاء القطرية ش.م.ق لشـراء
 ٪9.75من رأس مال شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع وشراء  ٪15من رأس مال شركة العنقاء للتشغيل
والصيانة ذ.م.م وهي شـركة تأسسـت في سـلطنة عمان تقدم خدمات التشـغيل والصيانة لشـركة
العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع.

1٫299٫425٫577

20٫512٫569

215٫985٫971

 ٢.١٠شركة  AESالواحة المحدودة

127٫863٫477

3٫076٫885

صافي أصول االستثمار
في الشركات المنتسبة
األصول الغير منظورة

130٫940٫362

50٫074٫480

5٫187٫281

59٫315٫624

القيمة الدفترية لالستثمار

136٫127٫643

109٫390٫104

إيرادات
الربح (الخسارة)
الدخول الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل

فـي  1ديسـمبر  ،2015اشـترت المجموعـة مـن شـركة الكهربـاء والمـاء القطريـة ش.م.ق ( )٪38.89مـن
رأس مـال شـركة  AESالواحـة المحدودة ،وهي شـركة تأسسـت في جـزر الكايمان .تمتلك شـركة AES
أويسـيس المحـدودة بشـكل فعـال  ٪60مـن رأس مـال شـركة  AESاألردن ش.م.ع .وهـي تمتلـك وتديـر
محطـة طاقـة تعمـل بالـدورة التوربينيـة المركبة للغـاز بقـدرة  370ميغاواط فـي المملكـة األردنية من
خلال شـركة تابعـة وسـيطة لها.

 ٣.١٠شركة  AESالبلطيق القابضة

بيان الدخل الشامل الموجز
964٫746٫237
272٫493٫445
()29٫485٫226
243٫008٫219

61٫039٫336
51٫594٫152
8٫648٫694
60٫242٫846

56٫800٫117
17٫672٫200
17٫672٫200

يمثـل الجـدول أدنـاه المعلومات المالية الموجزة لالسـتثمارات في المشـاريع المشـتركة التي تسـيطر
عليهـا المجموعة.

االصول المتداولة
األصول غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير المتداولة
حصص ملكيه
صافي أصول االستثمار في المشاريع المشتركة

2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

92٫030٫665
580٫587٫204
()66٫461٫194
()533٫266٫064

33٫667٫148
224٫132٫785
()28٫976٫188
()205٫497٫054

72٫890٫611

23٫326٫691

25٫544٫253

8٫164٫342

بيان الدخل الشامل الموجز
إيرادات
تكلفة المبيعات
الدخول األخرى
المصروفات األخرى بما يشمل اإلهالك  223٫496رق ( 151٫018 :2015رق)
الربح قبل احتساب الضرائب
ضريبة الدخل (مصروفات)  /معكوسات
ربح السنة

 ١.١٠شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع وشركة العنقاء للتشغيل والصيانة ذ.م.م

381٫433٫075
()362٫445٫607
()8٫603٫790

182٫434٫917
()177٫121٫278
54٫022
()689٫555

10٫383٫678

4٫678٫106

()133٫110

52٫453

10٫250٫568

4٫730٫559

فـي  18فبرايـر  ،2016اشـترت المجموعـة مـن شـركة الكهرباء والمـاء القطريـة ش.م.ق  ٪40مـن رأس مال
شـركة  AESالبلطيق القابضة ،وهي شـركة تأسسـت في هولندا .تمتلك شـركة  AESالبلطيق القابضة
بشـكل فعـال  ٪60مـن رأسـمال  AESالشـام القابضـة األردن ش.م.ع .تمتلـك وتديـر محطـة طاقة غازية
بقـدرة  241ميغـاواط فـي المملكـة األردنيـة من خالل شـركة تابعة وسـيطة لها.

 PT ٤.١٠بايتون للطاقة المحدودة
فـي  22ديسـمبر عـام  ،2016اشـترت المجموعـة  ٪35.514من رأس مـال  PTبايتون للطاقـة المحدودة من
خلال شـركتها التابعة المملوكـة بالكامل IPM ،اندونيسـيا المحدودة.
أبرمـت شـركة نبـراس هولندا للطاقة المحدودة اتفاقا مع شـركة إنجي العالميـة للتطوير المحدودة
لشـراء  ٪100مـن رأس مـال شـركة  IPMإندونيسـيا المحـدودة ،وهي شـركة تأسسـت في هولنـدا .تمتلك
شـركة  IPMإندونيسـيا المحـدودة  ٪35.514مـن رأسـمال شـركة  PTبايتـون للطاقـة المحـدودة ،وهـي
شـركة تابعـة بالكامـل تأسسـت فـي إندونيسـيا حيـث تمتلـك وتديـر محطـة توليـد كهربـاء تعمـل
بالفحـم بقـدرة  2٫045ميغـاواط.

 IPM ٥.١٠آسيا المحدودة
فـي  22ديسـمبر  ،2016قامت المجموعة بشـراء  ٪35من رأسـمال شـركة  IPMآسـيا المحـدودة من خالل
شـركتها التابعـة المملوكة بالكامـل ،نبراس هولندا للطاقـة المحدودة.
أبرمـت شـركة نبـراس هولنـدا للطاقـة المحـدودة اتفاقيـة مـع شـركة إنجـي العالميـة للتطويـر
المحدودة لشـراء  ٪35من أسـهم شـركة  IPMآسـيا المحدودة ،وهي شـركة تأسسـت في سنغافورة.
شـركة  IPMآسـيا المحـدودة تمتلـك  ٪84.1مـن شـركة  PT IPMإندونيسـيا للتشـغيل والصيانـة ،وهـي
شـركة تأسسـت فـي إندونيسـيا والتـي تقـدم خدمـات التشـغيل والصيانة لشـركة  PTبايتـون للطاقة
المحدودة .تمتلك شـركة  IPMآسـيا المحدودة بالكامل  ٪100من شـركة  IPMللتشـغيل والصيانة ،وهي
شـركة تأسسـت فـي سـنغافورة ،والتـي توفـر الخدمـات التقنيـة لشـركة  PT IPMللتشـغيل والصيانـة.

 ٦.١٠سوالر شمس معان المملكة المتحدة المحدودة
فـي  26يونيـو  ،2015اسـتحوذت المجموعـة علـى  ٪35مـن رأسـمال شـركة شـمس معـان للطاقـة
الشمسـية المحـدودة وهـي شـركة مشـتركة مسـجلة فـي انجلتـرا وويلـز تعمـل فـي تمويـل وبنـاء
وامتلاك وتشـغيل محطة طاقة شمسـية بقـدرة  52.5ميجاوات فـي مدينة معان بالمملكـة األردنية.
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 .١١أصول غير متداولة أخرى

تكلفة تطوير المشروع (المالحظة )1
األعمال قيد التنفيذ (المالحظة )2

 .١٥النقد وما يعادله
2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

1٫416٫356
1٫225٫341

4٫979٫558
-

2٫641٫697

4٫979٫558

نقد في الصندوق
نقد في البنك

 . ١٦رأس المال السهمي

• •مالحظة ( )1تتكون من التكاليف العرضية المتكبدة لالستحواذ المحتمل في المستقبل
للحصص بالشركات المستثمر فيها.
• •مالحظة ( )2تمثل تكلفة تنفيذ نظام تخطيط الموارد المؤسسية.

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
 365٫000٫000سهم بقيمة  10ريال قطري للسهم الواحد

 .١٢القروض مستحقة القبض

القروض مستحقة القبض من أطراف ذات صلة (اإليضاح )21
القروض مستحقة القبض من أطراف أخري

2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

740٫590٫100
63٫856٫926

10٫573٫503
-

804٫447٫026

10٫573٫503

94٫729٫890

136٫039٫807

2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

3٫650٫000٫000

3٫650٫000٫000

 ١.١٧حصة احتياطي التحوط للشركات المنتسبة والمشروعات المشتركة
يمثـل هـذا االحتياطـي فـي قائمـة المركـز المالـي التغير فـي الدخول الشـاملة األخـرى لالسـتثمار في
الشـركات المنتسـبة والمشـاريع المشـتركة المتعلـق بالقيمـة السـوقية لتحـوط أسـعار الفائـدة فـي
التمويـل طويـل األجـل .عندمـا يكـون هنـاك تغييـر محتسـب مباشـرة فـي حصـص ملكيـة الشـركات
المنتسـبة أو المشـروعات المشـتركة ،تقوم المجموعة باحتسـاب حصتها في أي تغييرات ،إن وجدت،
فـي بيـان التغيـرات فـي حصـص الملكية.

 ٢.١٧االحتياطي القانوني
2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

628٫110٫561
52٫444٫481

3٫533٫396٫667
29٫229٫413

680٫555٫042

3٫562٫626٫080

يتـم إيـداع الودائـع ألجـل لـدى بنـوك محليـة ذات تصنيـف ائتماني طويـل األجـل (تصنيف موديـز-A1 :
 ،Aa3تصنيـف  -S&P: Aإلـى  ، +Aتصنيـف فيتـش A :إلـى  ،)-AAوتتـراوح معـدالت الفائدة مـن  ٪1.7إلى 3.4
 ٪1.3 :2015( ٪إلـى .)٪2.26

 .١٤المؤجالت وغيرها من الذمم المدينة

مبالغ مستحقة من أطراف ذات صلة (اإليضاح )21
المؤجالت

142
94٫729٫748

4٫901
136٫034٫906

 .١٧االحتياطي

 .١٣الودائع ألجل

الودائع ألجل
الفوائد مستحقة القبض من الودائع ألجل

2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

تـم تأسـيس الشـركة بموجـب المـادة  207مـن قانـون الشـركات التجاريـة القطـري رقـم  11لسـنة .2015
وتسـري أحكام النظام األساسـي للشـركة على االحتياطي القانوني .وفقا ألحكام النظام األساسي
للشـركة ،تقـوم الشـركة بتخصيـص نسـبة معينـة من ربـح السـنة أو ربع السـنة إلى االحتياطيـات وفقا
لمـا يقـرره تصويـت المسـاهمين فـي الجمعية العامـة العاديـة .وفي حالة عـدم اتخاذ قـرار ،لن يكون
هنـاك أي مخصـص لالحتياطيـات النظاميـة .لـم یقـرر المسـاهمون تخصیـص هـذه النسـبة مـن األرباح
إلـی االحتیاطـي ،وبالتالـي لـم یتم إجـراء أي تحویالت إلـی االحتیاطـي القانوني.

 .١٨القروض والسلف
القروض والسلفيات الجارية التي تثمر فوائد:
 182٫075٫000ريال قطري قرض بنكي (مالحظة )1
 182٫075٫000ريال قطري قرض بنكي (مالحظة )2

2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

13٫998٫689
414٫290

661٫715
344٫717

14٫412٫979

1٫006٫432

1٫565٫845٫000ريال قطري قرض بنكي (مالحظة )3

معدل الفائدة
%
معدل ليبور %0.9 +
معدل ليبور +
%0.35
معدل ليبور %1 +

االستحقاق

2016
ريال قطري

2017

182٫075٫000

2017

182٫075٫000

2017

156٫584٫500
520٫734٫500

مجموع القروض الحالية التي تحمل فوائد
القروض والسلفيات غير الجارية التي تثمر فوائد:
1٫565٫845٫000ريال قطري قرض بنكي (مالحظة )3
إجمالي القروض والسلفيات الجارية التي تثمر فوائد

معدل ليبور %1 +

2020

1٫397٫560٫028
1٫918٫294٫528
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المالحظات:
• •أبرمت المجموعة اتفاقية قرض متجدد بدون ضمان مع بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود
للحصول علي تسهيالت ائتمانية بقيمة  182مليون ريال قطري ( 50مليون دوالر أمريكي) لتمويل
متطلبات رأس المال العامل .بلغ إجمالي المبلغ المستحق في  31ديسمبر  2016مبلغ  182مليون
ريال قطري ( 50مليون دوالر أمريكي) .يتم تحميل الفوائد بمعدل ليبور  ٪0.9 +سنويا كما هو
محدد في االتفاقية .يستحق سداد القرض عند تاريخ االستحقاق 12 ،شهرا من تاريخ سحب
التسهيالت.
• •أبرمت المجموعة اتفاقية قرض متجدد بدون ضمان مع بنك ميزوهو المحدود للحصول علي
تسهيالت ائتمانية بقيمة  182مليون ريال قطري ( 50مليون دوالر أمريكي) لتمويل متطلبات رأس
المال العامل .بلغ إجمالي المبلغ المستحق في  31ديسمبر  2016مبلغ  182مليون ريال قطري
( 50مليون دوالر أمريكي) .يتم تحميل الفوائد بمعدل ليبور  ٪0.35 +سنويا كما هو محدد في
االتفاقية .يستحق سداد القرض بعد  12شهرا من تاريخ توقيع خطاب التسهيالت.
• •دخلت المجموعة في تسهيل ائتماني متجدد مشترك بدون ضمان بمبلغ  1٫565مليون ريال
قطري ( 430مليون دوالر أمريكي) مع مجموعة من البنوك لألستحواذ علي أصول محددة .تحمل
التسهيالت فائدة بمعدل ليبور  ٪1 +سنويا كما هو محدد في االتفاقية .بلغ إجمالي المبلغ
المستحق في  31ديسمبر  2016مبلغ  1٫565مليون ريال قطري ( 430مليون دوالر أمريكي) .يتم
تقسيط القرض على مدى  4سنوات على أقساط نصف سنوية تبدأ من  11ديسمبر .2017

 .٢١إفصاحات األطراف ذات الصلة

األطـراف ذات الصلـة تشـمل الشـركة األم والمسـاهمين الرئيسـيين والشـركات المنتسـبة وأعضـاء
مجلـس اإلدارة ومسـؤولي اإلدارة العليـا للمجموعـة والشـركات التي هم من مالكها الرئيسـيين .يتم
اعتمـاد سياسـات التسـعير وشـروط هـذه المعامالت مـن قبـل إدارة المجموعة و  /أو مـن قبل مجلس
اإلدارة علـى أسـاس تجـاري بحـت وفقـا لشـروط وأحـكام السـوق العادية.
المعامالت مع األطراف ذات الصلة المدرجة في قائمة الدخل الشامل هي كما يلي:

 31ديسمبر 2016
المساهمين
شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق
آخرون
 PTبايتون للطاقة المحدودة
شركة شمس معان لتوليد الطاقة
ش.م.ع (مالحظة )4 ٫3 ٫2
شركة  AESالواحة المحدودة

 .١٩مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

في  1يناير
ما تم تخصيصه خالل السنة

145٫243
646٫090

145٫243

في  31ديسمبر

791٫333

145٫243

المصروفات
ريال قطري

دخل الفوائد
ريال قطري

دخل الرسوم
ريال قطري

6٫662٫812

-

-

-

2٫438٫970
898٫863

47٫139
5٫434٫219

-

-

990٫169

6٫662٫812

3٫337٫833

6٫471٫527

 31ديسمبر 2015
المصروفات
ريال قطري

المساهمين
شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق
آخرون
شركة شمس معان لتوليد الطاقة ش.م.ع
(مالحظة )4 ،3 ،2

19٫403٫484
-

دخل الفوائد
ريال قطري

496٫143

دخل الرسوم
ريال قطري

11٫015٫549

أرصدة األطراف ذات الصلة المدرجة في بيان المركز المالي هي كما يلي:

 .٢٠المستحقات وغيرها من ذمم دائنة
2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

المصروفات المستحقة
الفائدة المستحقة على القرض المصرفي
اإليرادات المؤجلة (المالحظة )1
ذمم دائنة أخرى

25٫468٫516
2٫238٫382
66٫308

6٫597٫059
5٫367٫305
13٫397

في  31ديسمبر

27٫773٫206

11٫977٫761

مالحظات:
• •تشير اإليرادات المؤجلة إلى رسوم إدارة البناء من شركة شمس معان لتوليد الطاقة لفترة
الخدمة البالغة  16شهرا والتي اكتملت في سبتمبر .2016

 31ديسمبر 2016
القروض
مستحقة
القبض
ريال قطري

المساهمين
شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق
آخرون
 PTبايتون للطاقة المحدودة (مالحظة )6
شركة شمس معان لتوليد الطاقة
ش.م.ع (مالحظة )4 ،2
شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع
(مالحظة )7
شركة  AESالواحة المحدودة (مالحظة )5

-

ذمم مدينة
أخري
ريال قطري

5٫738٫736

ذمم دائنة
ريال قطري

-

717٫059٫974
23٫530٫126

1٫560٫577

-

-

6٫404٫807

-

740٫590٫100
740٫590٫100

294٫569
8٫259٫953
13٫998٫689
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 .٢٢االلتزامات واحتياطي الطوارئ

 31ديسمبر 2015

المساهمين
شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق
(مالحظة )1
آخرون
شركة شمس معان لتوليد الطاقة
ش.م.ع (مالحظة )3

القروض
مستحقة القبض
ريال قطري

ذمم مدينة
أخري
ريال قطري

ذمم دائنة
ريال قطري

-

-

244٫560٫321

10٫573٫503

661٫715

-

مالحظات:
• •المبلغ المستحق يمثل توزيعات األرباح المستلمة من خالل شركة الكهرباء والماء القطرية بعد
خصم المصاريف المتكبدة نيابة عن المجموعة .تم دفع مبلغ الشراء لالستثمار خالل عام .2016
• •وفقا لـ "اتفاقية قرض المساهمين" التي أبرمت في  21يوليو  2014بين المجموعة وشركة شمس
معان لتوليد الطاقة ،وافقت المجموعة على تقديم مبلغ إجمالي قدره  17مليون دوالر أمريكي.
هذا القرض طويل األجل بطبيعته وليس له جدول سداد ثابت .ال تتوقع المجموعة استرداد
المبلغ القائم خالل سنة ،وبالتالي تم تصنيفه ضمن األصول غير المتداولة .يحمل القرض فائدة
بنسبة  ٪5سنويا.
• •وفقا لـ "اتفاقية إدارة البناء" المبرمة في  18يناير  2014بين المجموعة وشركة شمس معا لتوليد
الطاقة ش.م.ع( .شمس معان) ،فقد وافقت المجموعة على مساعدة شمس معان في
اإلشراف على أعمال البناء ومراقبة وتوجيه أعمال البناء لمنشأة توليد الطاقة الشمسية.
• •وفقا لـ "اتفاقیة الخدمات الفنیة والمالیة" التي أبرمت في  18ینایر  2014بین المجموعة وشمس
معان ،وافقت المجموعة علی تقدیم بعض الخدمات الفنیة والمالیة علی النحو المحدد في
االتفاقیة.
• •وفقا لـ «اتفاقية الخدمات الفنية» المبرمة بين شركة  AESالواحة المحدودة و شركة  AESاألردن
المحدودة ،وافقت  AESالواحة المحدودة لتقديم الخدمات الفنية على النحو المحدد في
االتفاق .تستلم المجموعة الحصة المعنية من الرسوم الفنية.
• •وفقا لـ "اتفاقية شراء األسهم" التي تم الدخول بها في  26فبراير  2016مع شركة إنترناشونال
للطاقة (إمباال) المحدودة ،تحصلت المجموعة قرض مستحق القبض من شركة  PTبايتون
للطاقة المحدودة .يحمل القرض فائدة بمعدل  ٪2.29سنويا.
• •توزيعات أرباح مقترحة ولكنها لم تدفع حتي  31ديسمبر .2016

في  31ديسمبر  ،2016كان لدى المجموعة االلتزامات التالية:
• •بناء على اتفاقية قرض المساهمين المبرمة في  21يوليو  2014بين شركة نبراس للطاقة ش.م.ق
وشركة شمس معان لتوليد الطاقة ش.م.ع ،التزمت المجموعة بتقديم  17مليون دوالر أمريكي
لشركة شمس معان لتوليد الطاقة ش.م.ع .حتي  31ديسمبر  2016تم إقراض مبلغ  23٫530٫126ريال
قطري ( 6٫461٫659دوالر أمريكي) من قبل المجموعة (إيضاح [ 21مالحظة .)]2
• •وفقا التفاقیة المساهمین التي أبرمت في  26یونیو  ،2014وافقت المجموعة مع المساهمین
اآلخرین علی المساهمة في تطویر المشروع المشترك (شمس معان للطاقة الشمسیة
المحدودة) بمبلغ  800٫000دوالر أمريكي .حتي  31ديسمبر  ،2016بلغت حصة المجموعة من
المساهمات الملتزم بها لتطوير المشروع المشترك  280٫000دوالر أمريكي.
• •بناء على اتفاقية المساهمين المبرمة في  26يونيو  2014بين شركة نبراس للطاقة ش.م.ق.
وشركة شمس معان للطاقة الشمسية المحدودة ،التزمت المجموعة باالشتراك في رأسمال
شركة شمس معان للطاقة الشمسية المحدودة وفقا لخطة تمويل المساهمين .حتي تاريخ
قائمة المركز المالي ،بلغ االكتتاب في حصص الملكية  28٫180٫309ريال قطري ( 7٫732٫672دوالر
أمريكي).
• •حتي  31ديسمبر  ،2016كان لدى المجموعة مطلوبات طارئة بمبلغ  43٫329٫298ريال قطري (:2015
 71٫895٫506ريال قطري) المتعلقة بسندات العطاءات وكفاالت األداء الناشئة في سياق األعمال
االعتيادية والتي من غير المتوقع أن تنشأ عنها مطلوبات جوهرية.
• •تم التعهد بحصة  IPMإندونيسيا المحدودة للمقرضين من  PTبايتون للطاقة المحدودة بموجب
اتفاقيات اإلقراض ذات الصلة.
التزامات اإليجارات التشغيلية:
أبرمـت المجموعـة إتفاقيـات إيجـار مبانـي المكاتـب التجاريـة .عقـد إيجـار المبنـى هـو لفترة أوليـة تبلغ
 2.8سـنة تبـدأ فـي  1أغسـطس .2015
الحـد األدنـى لإليجـارات المسـتقبلية مسـتحق الدفع بموجب عقـود إيجار تشـغيلية غير قابلـة لإللغاء
حتـي  31ديسـمبر كما يلي:

خالل عام واحد
بعد عام واحد ولكن ليس أكثر من ثالث أعوام

مستحقات موظفي اإلدارة العليا:

اإلدارة
الرواتب والتكاليف المتعلقة بالموظفين

2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

5٫901٫637

6٫983٫724

مكافآت مجلس اإلدارة *

2٫092٫524

3٫234٫460

7٫994٫161

10٫218٫184

2016

2015

ريال قطري

ريال قطري

4٫136٫604
1٫034٫151

4٫136٫604
5٫170٫755

5٫170٫755

9٫307٫359

 .٢٣إدارة المخاطر المالية
األهداف والسياسات
وضعـت المجموعـة نظـام قـوي إلدارة المخاطـر الماليـة يهـدف إلـى تحديـد وتقييـم وإدارة المخاطـر
المالية الرئيسـية للشـركة.
المخاطـر الرئيسـية الناشـئة عـن األدوات الماليـة للمجموعـة هـي مخاطـر االئتمـان ومخاطـر السـيولة
ومخاطـر معـدل الفائـدة ومخاطـر العملات األجنبيـة.

* هذا المبلغ يشمل المبلغ المدفوع لعام  2015والمبلغ المستحق لعام .2016
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مخاطر االئتمان
مخاطـر االئتمـان هـي مخاطـر أن يتسـبب أحـد أطـراف األداة الماليـة فـي خسـارة ماليـة للطـرف اآلخـر
بسـبب عـدم الوفـاء بالتزاماتـه .يتـم إظهـار تعـرض المجموعـة لمخاطـر االئتمـان بواسـطة القيمـة
الدفتريـة ألصولهـا الماليـة والتي تتكون بشـكل رئيسـي من ودائع ألجـل وأرصدة بنكيـة وذمم مدينة
ومبالـغ مسـتحقة مـن أطـراف ذات صلـة.
فيمـا يتعلـق بمخاطـر االئتمان الخاصة باألرصـدة البنكية واألصـول المالية األخرى ،فتعـرض المجموعة
لمخاطـر االئتمـان تنشـأ عـن تعسـر الطـرف اآلخـر ،ويكـون الحـد األقصـى للتعـرض للمخاطـر مسـاويا
للقيمـة الدفتريـة لهـذه األدوات كمـا يلي:

األرصدة البنكية (إيضاح )15
الودائع ألجل (إيضاح )13
مبالغ مستحقة من أطراف ذات صلة (إيضاح )14
قروض مستحقة القبض (إيضاح )12

2016
ريال قطري

2015
ريال قطري

94٫729٫748
680٫555٫042
13٫998٫689
804٫447٫026
1٫593٫730٫505

136٫034٫906
3٫562٫626٫080
661٫715
10٫573٫503
3٫709٫896٫204

مخاطـر االئتمـان علـى األرصـدة البنكيـة والودائـع ألجـل ال تـكاد تذكـر حيـث يتـم إيداعهـا لـدى بنـوك
قطريـة محليـة ذات تصنيـف ائتمانـي قـوي طويـل األمـد (تصنيـف موديـز ،Aa3 -A1 :تصنيـف -S&P: A
إلـى  ,+Aتصنيـف فيتـش A :إلـى  .)-AAتمتلـك شـركة نبـراس للطاقـة حاليـا حـق قانونـي قابـل للتنفيذ
بمقاصـة األصـول والمطلوبـات الماليـة وإدراج صافـي المبلـغ.

مخاطر السيولة

تخطـط المجموعـة للحـد مـن مخاطـر أسـعار الفائـدة بشـكل كبير عـن طريق الدخـول فـي واحدة أو
أكثـر مـن معاملات تحـوط أسـعار الفائدة خلال الربـع األول من عـام .2017

مخاطر العملة
مخاطـر العملـة هـي مخاطـر تقلـب القيمـة العادلـة أو التدفقـات النقديـة المسـتقبلية للأدوات
الماليـة نتيجـة للتغيـرات فـي أسـعار صرف العملات األجنبيـة .جزء كبير مـن معامالت العملـة األجنبية
للمجموعـة مقومـة بالـدوالر األمريكـي .وحيـث أن الريـال القطـري مربـوط بالـدوالر األمريكـي ،فـإن
األرصـدة بالـدوالر األمريكـي ال تشـكل مخاطـر عملـة هامـة.

إدارة رأس المال
الهـدف الرئيسـي إلدارة رأس المـال للمجموعـة هـو التأكد مـن المحافظة على معـدالت صحية لرأس
المـال اجليـدة أجل دعم أعمالهـا وتعظيم قيمة المسـاهمين.
نبـراس تسـتهدف الحصـول علـى تمويلات "دون حـق الرجـوع" لتمويـل مشـاريعها التنمويـة .كمـا
تسـتخدم المجموعة تمويل الشـركات لتحسـين تكلفـة رأس المال وتأمين النمو علـى المدى الطويل
وتعظيـم قيمـة المسـاهمين .ومع ذلك ،فإن المسـتوى المسـتهدف للديون يتسـق مـع الحفاظ على
تصنيـف ائتمانـي مسـتقل قائـم علـى تقييـم االسـتثمار .ويتـم هـذا التقييـم وفقـا للمنهجيـات التـي
تعتمدهـا وكاالت التصنيـف االئتمانـي الرئيسـية.
تقـوم اإلدارة بمراقبـة رأس المـال الـذي تحدده المجموعة كرأسـمال سـهمي وأرباح محتجـزة وقد بلغ
 3٫835٫610٫571ريـال قطـري (في سـنة  3٫719٫952٫142 :2015ريال قطري).
تقـوم المجموعـة بـإدارة هيـكل رأس المـال وإجـراء التعديلات عليـه فـي ضـوء تغيـرات الظـروف
االقتصاديـة .ولغـرض المحافظـة علـى هيـكل رأس المـال أو تعديلـه ،يجـوز للمجموعـة تعديـل
مدفوعـات توزيعـات األربـاح إلـى المسـاهمين أو إعـادة رأس المـال إلـى المسـاهمين أو إصـدار أسـهم
جديـدة.

 .٢٤القيمة العادلة لألدوات المالية

مخاطـر السـيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعـة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند اسـتحقاقها.
إن نهـج المجموعـة فـي إدارة مخاطـر السـيولة هو التأكد قدر المسـتطاع مـن توفر السـيولة الكافية
للوفـاء بالتزاماتهـا عنـد اسـتحقاقها فـي الظـروف العاديـة والصعبـة دون تكبـد خسـائر غيـر مقبولـة
أو المخاطـرة بسـمعة المجموعـة .تقـوم المجموعـة بالحـد مـن مخاطـر السـيولة مـن خلال اسـتثمار
النقـد المتـاح فـي الودائـع ألجـل قابلة لالسـترداد في أي وقـت وبدون تكلفـة وبالتأكد مـن توفر فوري
للتسـهيالت البنكية عنـد الحاجة.

تتكـون األصـول الماليـة مـن الرصيـد البنكـي والودائـع ألجـل والفوائـد مسـتحقة القبـض والقـروض
ألطـراف ذات صلـة والمبالـغ المسـتحقة من أطـراف ذات صلة .تتكـون المطلوبات الماليـة من القروض
والسـلفيات والمبالـغ مسـتحقة الدفـع والمبالـغ المسـتحقة ألطـراف ذات صلـة.

مخاطر معدل الفائدة

القيمة العادلة لألدوات المالية في تاريخ التقرير ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.

األصـول والمطلوبـات الماليـة للمجموعـة الخاضعـة لمخاطـر أسـعار الفائـدة تشـمل الودائـع البنكيـة
والقـروض والسـلف التـي تحمـل فائدة.
تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسـعار الفائدة في السـوق يتعلق بشـكل رئيسـي بالمطلوبات
المالية للمجموعة بأسـعار فائدة متغيرة.
يوضـح الجـدول التالـي حساسـية قائمـة الدخـل الموحـد للتغيـرات المحتملـة فـي أسـعار الفائـدة
بمقـدار  25نقطـة أسـاس مـع بقـاء جميع المتغيـرات األخرى ثابتة .إن حساسـية قائمـة الدخل الموحد
هـي تأثيـر التغيـرات المفترضـة فـي أسـعار الفائدة لسـنة واحـدة ،على أسـاس معـدل الفائـدة المتغير
المسـجل حتـي  31ديسـمبر .يتوقـع أن يكـون تأثير النقص في أسـعار الفائدة مسـاويا ومعاكسـا لتأثير
الزيـادات المبينة.
التأثير علي الربح
التغيير في نقاط األساس
ريال قطري
2016
4٫795٫736
 25+نقطة أساس
أدوات ذات معدل فائدة
2015
 25+نقطة أساس
أدوات ذات معدل فائدة

تتكون األدوات المالية من األصول المالية والمطلوبات المالية.

 .٢٥األحداث الالحقة
فـي  17ينايـر  ،2017قامـت الشـركة بالتوقيـع مـع شـركة الكهربـاء والمـاء القطريـة اتفاقيـة تعـاون
مـع شـركة مصـدر ،إحـدى شـركات أبوظبـي للطاقـة المتجـددة ،لتطويـر مشـاريع الطاقـة المتجددة
والمسـتدامة بشـكل مشـترك.
فـي  23ينايـر  ،2017وقعـت الشـركة اتفاقيـة قـرض ألجـل مـع بنك الخليـج األول بقيمـة  273مليـون ريال
قطـري ( 75مليـون دوالر أمريكي).
فـي  28فبرايـر  ،2017قامـت الشـركة بتسـوية كامـل التسـهيالت الدائنـة التـي تـم الحصـول عليهـا مـن
بنـك ميزوهـو المحـدود والبالغـة  182مليـون ريـال قطـري ( 50مليـون دوالر أمريكـي).
غير أن هذه األحداث ال تتطلب أي تعديالت في القوائم المالية.
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