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قبل ست سنوات ،مت تصور شركة نرباس للطاقة بهدف
تنشيط عامل توليد الطاقة .واليوم ،تتواجد نرباس للطاقة
يف  7دول عرب  5قارات .وتشمل احملفظة االستثمارية
للشركة على  15من األصول ،معظمها يف قطاع توليد
الطاقة النظيفة .وحتى يف الوقت الذي يتم فيه إعادة
تشكيل مشهد الطاقة يف العامل ،وانتقال العامل إىل
الطاقة املستدامة ،تتمتع نرباس للطاقة مبكانة فريدة
متكنها من االستفادة من الفرص املزدهرة التي يوفرها
هذا التحول .وتواصل الشركة الرتكيز على ريادة طاقة
املستقبل ،والتوسع لتنشيط املزيد من اجملتمعات
حول العامل ،وإحداث فرق يف حياة املاليني من الناس.

الطاقة:

إىل أين تتجه

الطاقة المتجددة

سوف تتفوق على جميع أنواع الوقود األحفوري من حيث
الطلب ،بما في ذلك الغاز الطبيعي ،بحلول عام .2041
الطلب العالمي على الطاقة
سينمو بنحو

69 %

استهالك الطاقة العالمي
من المرجح أن يرتفع بنسبة ال تقل عن

من اآلن وحتى عام 2050

 2202جيجاوات
بحلول عام 2040

مقارنة بالمستويات الحالية بحلول
عام .2050
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منشآت تخزين الطاقة
سوف تتضاعف أضعافا مضاعفة
من  9جيجاوات المتوافرة في  2018إلى
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50%

استخدام
الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البطاريات
يتوقع أن يبلغ

58%

بحلول 2050

السيارة الكهربائية
ستضيف حوالي

 4267كيلوواط ساعة
من الطلب على الكهرباء
عالم ًيا بحلول عام 2050

اﻟ ﻄ ﺎ ﻗ ﺔ

اﻟ ﺨ

ﻀﺮ

اء

ستزود
الطاقة المتجددة

60%

من كهرباء العالم بحلول عام 2040
الطاقة الخضراء
يتوقع أن تجتذب نحو

 12تريليون دوالر

من االستثمارات بحلول عام 2050

الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البطاريات
سوف تستحوذ على

80%

من إجمالي المبلغ المستثمر في سعة طاقة جديدة
والمقدر بنحو  15.1تريليون دوالر بحلول عام 2050
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ستوك يارد هيل لطاقة الرياح

أكرب مزرعة رياح يف أسرتاليا

استحوذت نبراس للطاقة على حصة  49%من
مشروع ستوك يارد هيل لطاقة الرياح ،وتعد
هذه الصفقة األولى للشركة في أستراليا،
وهو مشروع مشترك بين جولد ويند أستراليا
وشركة نبراس للطاقة .ويحتوي المشروع
على  149توربين رياح بطاقة إجمالية تبلغ 527
ميجاواط ،ولديه القدرة على تزويد ما يقرب من
 425,000منزل بالطاقة سنويًا.

وتتوافق صفقة االستحواذ على حصة 49%
من مشروع ستوك يارد هيل لطاقة الرياح مع
استراتيجية شركة نبراس للطاقة الهادفة إلى
تعزيز قاعدة أصولها من خالل مشاريع ذات عقود
شراء طويلة األمد للطاقة المنتجة .ويمثل هذا
االستحواذ نقطة انطالقة للشركة لزيادة توسيع
وجودها في أستراليا وسوق آسيا والمحيط
الهادئ.

وشهد مشروع ستوك يارد هيل لطاقة الرياح،
الذي استهل في مايو  ،2018التركيب النهائي
للتوربينات في ديسمبر  ،2020كما تتواصل
أعمال التشغيل النهائية للمشروع.
ومن المتوقع أن يعود تطوير المشروع بفوائد
كبيرة للمجتمع ،حيث سيوفر فرص عمل
إضافية ،ويدفع ضرائب األعمال المحلية واإليجار
ألصحاب األراضي المشاركين ويكون صندوق
مجتمعي.

49%

149

مملوكة لنبراس
للطاقة

توربينات
الرياح

ستوك يارد هيل
لطاقة الرياح

1

528

قدرة التوليد

محطة طرفية
رئيسية

110

3

كيلومترات من
مسار الوصول

محطات فرعية في
الموقع

75

كيلو فولت  132كيلو
فولت خط كهرباء
متعدد االزدواج
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كيلومترا من
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من نحن

نستثمر لتحفيز التطور املستدام

تأسست في عام

2014

أصول توليد الطاقة

15

السعة اإلجمالية

6,519.87

جيجاواط

إجمالي األصول

8

مليار ريال قطري

صافي الدخل

281

نبراس للطاقة هي شركة ذات رؤية مستقبلية
تمكنت من تأمين خطوات واسعة ومتقدمة في
رحلة تمتد عبر خمسة قارات .وخالل السنوات الستة
الماضية أي منذ إنشائها ،استمدت نبراس إلهامها
من خالل إدراكها أن عبر ريادتها للطاقة نجحت في
“تمكين المجتمعات” ،وتنشيطهم في جميع
أنحاء العالم.

وأفريقيا وأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية وأستراليا.
وفي اآلونة األخيرة ،اتسعت محفظتنا االستثمارية
لتغطي  15من أصول توليد الطاقة في سبع دول
ويبلغ مجموع قدرتها حوالي  6519.87ميجاواط .وكما
تم تأسيسها لتساهم في تطوير قطاع الطاقة
العالمي ولعب دور ريادي من خالل استثماراتها في
مستقبل حلول الطاقة ولتمكين المجتمعات.

تأسست “نبراس ّ
للطاقة” من أجل االستفادة من
الفرص االستثمارية ّالناتجة عن الطلب المتزايد
وخاص ًة في
للكهرباء والمياه في جميع أنحاء العالمّ ،
األسواق ذات النمو السريع في الشرق األوسط وآسيا

الركائز ،فأن نبراس
وكشركة استثمارية متكاملة ّ
تستثمر في المشاريع طويلة األمد وبذلك تلتزم
بتعهدها في دعم قطر في تطوير وإدارة محفظة
استثمارات االستراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه
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مليون ريال قطري

والطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم .االلتزام
الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية  2030الهادفة
بعيدا عن قطاعي النفط والغاز
إلى تنويع االقتصاد
ً
من أجل ضمان االزدهار المستدام لألجيال القادمة.

نحن نطمح إلى تحقيق هدفنا االستراتيجي المتمثل
في بناء محفظة تتجاوز  14جيجاواط بحلول عام
 ،2029وجعلها متوازنة من حيث التنوع التكنولوجي
والتوزيع الجغرافي لألسواق واتفاقيات شراء اإلنتاج.

وتستفيد الشركة بارتباطها مع شركة الكهرباء
والماء القطرية التي تمتلك رؤية نفاذة وقيادة قوية
وكذلك خبرة جهاز قطر لالستثمار.

وتماشيًا مع استراتيجيتها لتحقيق قيمة طويلة
األجل من خالل اإلدارة النشطة للمحفظة االستثمارية،
تعمل الشركة على التوسع المستمر في األسواق
العالمية من خالل عدد من االستثمارات ذات التخطيط
الجيد وفي مشاريع جديدة لتوليد الطاقة وكذلك
عبر االستحواذ على حصص في المشاريع القائمة
في مناطق مختلفة من العالم.

لدى نبراس فريق إداري بارع يتمتع بخبرة عالمية
وإقليمية ومحلية واسعة في قطاع الطاقة
والخدمات .وباعتبارنا العب رئيسي في قطاع الطاقة،
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الركائز األساسية لنجاحاتنا
رؤيتنا
نطمح لتكون “نبراس” واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم،
ولريادة طاقة المستقبل.

رسالتنا
وفعالة وسليمة للبيئة.
نتعهد بتوفير حلول طاقة آمنة وموثوقة ّ
ّ
تتجسد
التي
قيمنا
ّتباع
إ
خالل
من
الهدف
هذا
تحقيق
إلى
ونطمح
ّ
في ّ
نشجع المواهب ونعتمد على
كل قرار وإجراءّنتخذه .كما ّ
ٍ
التميز في ّ
عمل
كل
مهارات فريقنا وإبداعه من أجل تحقيق ّ
نقوم به.

قيمنا
الحفاظ على البيئة:

نحن نفهم تأثيرنا على البيئة ونعمل نحو قطاع للطاقة
أكثر إستدامة.
السالمة كأولوية:
ّ

نحن نؤمن بضرورة إدارة أعمالنا بطريقة آمنة ومستدامة.
التميز:
السعي لتحقيق
ّ
ّ

ٍ
بالسعي لتحقيق التميز في ّ
عمل نقوم به.
كل
نحن نؤمن ّ
الّ تعاون والعمل الجماعي:

معا.
نحن نؤمن ّبأننا أفضل عندما نعمل ً
الّ تحسين المستمر والمعرفة:

دائما للتحسين ،ونشارك المعارف والخبرات واألفكار مع
نحن نسعى
ً
بعضنا البعضّ ،
ونطبق الدروس المستفادة.
الصدق والنزاهة والشفافية:
ّ

لقد طبقنا أعلى معايير الحوكمة.
نحــن منفتحــون وصادقــون مــع بعضنــا البعــض ومــع شــركائنا
ومســا همينا.
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مساهمي
نرباس للطاقة
تتمتع شركة نرباس للطاقة بدعم كامل
من مساهمني أقوياء ،ذوي أسس
ّ
وسجل حافل ،يستثمران إلمناء
متينة
الشركة ويتط ّلعان جاهدان إلحياء رؤيتها
واسرتاتيجيتها.
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شركة الكهرباء واملاء القطرية
شركة الكهرباء والماء القطرية شركة مساهمة
قطرية عامة تأسست عام  1990م طبقًا ألحكام
قانون الشركات التجارية القطري ،بغرض امتالك
وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع
منتجاتها.
وهي تعد من أوائل شركات القطاع الخاص في
المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء
وتحلية المياه .بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس
مليار ريال قطري موزع على مائة مليون سهم
بقيمة  10رياالت للسهم ،وبناء على قرار الجمعية
العامة غير العادية بتاريخ  25فبراير  2014م ،بتوزيع
عشرة ماليين سهم مجاني على المساهمين
بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم ،فقد تم
تعديل رأس مال الشركة ليصبح مليار ومائة مليون
ريال قطري مدفوع بالكامل موزع على مائة وعشرة
مليون سهم ،حيث تمتلك حكومة دولة قطر
والمؤسسات التابعة لها ما يقارب  60%من رأس
المال ويملك باقي المساهمين من الشركات
واألفراد حوالي  ،40%وبناء على قرار الجمعية العامة

غير العادية بتاريخ  6مارس  2019فقد تم تعديل القيمة
اإلسمية للسهم لتصبح ريال واحد بدال من  10رياالت
وبذلك أصبح عدد األسهم مليار ومائة مليون سهم،
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد
عشر عضوًا برئاسة سعادة المهندس /سعد بن
شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة.
ُ
عد شركة الكهرباء والماء القطرية من أكبر
وت ّ
الشركات في مجال انتاج الطاقة وتحلية المياه
المزود
بمنطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط ،فهي
ّ
الرئيسي للكهرباء والمياه المحالة في قطر ،وقد
شهدت الشركة نموًا ملحوظًا خالل العقد الماضي
تماشيًا مع النمو المضطرد لالقتصاد القطري وزيادة
عدد السكان والزيادة المقابلة لذلك في الطلب على
الكهرباء والماء ،حيث يبلغ إجمالي أصول الشركة
ما يقارب  18مليار ريال ،كما تبلغ القدرة اإلنتاجية
المتاحة من الشركة وشركات المشاريع المشتركة
ما يزيد عن  10,590ميجاواط من الكهرباء ،وأكثر من
 481.5مليون جالون من المياه المحالة يوميًا.

جهاز قطر لالستثمار
تأسس جهاز قطر لالستثمار في عام  ،2005بهدف
تعزيز اإلقتصاد القطري ،من خالل التنويع في
فئات جديدة لألصول بنا ًء على تراث اإلستثمارات
القطرية الممتد منذ أكثر من ثالثة عقود ،كما
تساعد محفظة الجهاز المتنامية من اإلستثمارات
اإلستراتيجية طويلة األجل على استكمال الثروة
الضخمة لدولة قطر في الموارد الطبيعية.
ويعد جهاز قطر لالستثمار أحد أهم المساهمين
في تحقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030الرامية إلى
خلق مستقبل مستقر ومزدهر لألجيال المقبلة.
ويتطلع إلى تأمين ما هو أبعد من العائدات قصيرة
األجل ،حيث يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة
والمبتكرة والمتوازنة للثروة.
يعمل أصحاب المصلحة وموظفي جهاز قطر
لالستثمار من كافة أرجاء العالم في التزام مطلق
ووفقًا ألعلى المعايير المالية ومبادئ االستثمار.
يتولى الجهاز تنفيذ استثمارات تلتزم بالمسؤولية
اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية ،ويصبو إلى توفير ما
هو أبعد من العائدات قصيرة األجل ،وذلك في إطار
جهوده لتحقيق نمو متوازن ومستدام.
لقد أسس جهاز قطر لالستثمار محفظة عالمية
كبرى تشمل مجموعة واسعة من فئات األصول
والمناطق .حيث يتمتع الجهاز بسجل حافل في
االستثمار في فئات أصول مختلفة ،بما في ذلك
األوراق المالية المدرجة ،والممتلكات ،واألصول
البديلة ،واألسهم الخاصة في كافة األسواق الرئيسية
على مستوى العالم.

لجهاز قطر لالستثمار وموظفي الشركة وعموم
ً
وفقا لخمسة قيم توجيهية:
الموظفين العمل
النزاهة :تطبيق أعلى معايير السلوك األخالقية
والمهنية في كافة جوانب األعمال
| التركيز على المهمة :في إطار تنفيذ كافة جوانب
األعمال ،تدرك إدارة جهاز قطر لالستثمار وطاقمها
المسؤولية النبيلة الملقاة على عاتقهم
والمتجسدة في تمثيل مصالح الشعب القطري
| روح المبادرة :على الرغم من النمو الذي تحققه
المنظمة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها ،يؤمن
جهاز قطر لالستثمار بالقوة الكامنة في تحفيز
روح المبادرة ،ولذلك تستمر في تشجيع المبادرات
وتبني نهج أكثر مرونة
| التميز :يسعى جهاز قطر لالستثمار دائمًا نحو
تحقيق التميز في كل جانب من جوانب أعماله
| االحترام :يدرك جهاز قطر لالستثمار بأن األفراد هم
أثمن أصوله ،ولذلك تسعى المنظمة إلى إيجاد
بيئة عمل تتسم باالحترام المتبادل وخالية من
المضايقة أو الترهيب

المهمة :تتمثل مهمة جهاز قطر لالستثمار في
استثمار وإدارة وتنمية احتياطيات دولة قطر لخلق
قيمة طويلة األجل للدولة ولألجيال المقبلة .ويدعم
تطوير تنافسية االقتصاد القطري ،وتسهيل التنوع
االقتصاد وتطوير المهارات المحلية.
الرؤية :يطمح الجهاز إلى أن يكون من بين أوائل
المؤسسات االستثمارية ،والشريك األفضل الختيارات
المستثمرين والممولين والشركاء اآلخرين.
الثقافة :يتبنى جهاز قطر لالستثمار القيم العالية
والمبادئ السامية .ويوقر الجهاز سمعته المتسمة
بالتميز والنزاهة.
القيم :المعايير األخالقية والمهنية التي يلتزم بها
جهاز قطر لالستثمار .يتعين على الهيئات اإلدارية
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كلمة رئيس
جملس اإلدارة
إنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أكون جز ًءا من
شركة نبراس للطاقة  -حيث يسرني العمل مع
هذا الفريق الموهوب والمخلص ،كما يشرفني
اتباع خطى رئيس مجلس اإلدارة السابق والمؤسس
السيد فهد بن حمد المهندي .وبالنيابة عن فريق
العمل ،أود أن أعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا
للسيد فهد على قيادته الديناميكية منذ تأسيس
الشركة .وقد وضعت رؤيته وقيادته وتوجيهاته شركة
نبراس للطاقة على درب النجاح واإلنجازات االستثنائية.
وبصفتي رئيس مجلس اإلدارة الجديد ،فقد توليت
مهمة توجيه الشركة إلى المرحلة المقبلة ،وهي
مرحلة الترسيخ وتحقيق النمو المتواصل .وبنا ًء
على اإلنجازات التي تحققت في السنوات القليلة
الماضية ،سنواصل تعزيز جهودنا الجماعية لنجعل
شركة نبراس للطاقة العبًا عالميًا رائدًا في االستثمار
والتطوير في قطاع الطاقة.
لقد كان لوباء كوفيد 19-تأثير شديد على الطلب
العالمي على الطاقة ونمو القطاع في عام .2020
حيث أثرت انقطاعات سلسلة التوريد والقيود
المفروضة على التنقل على إنجاز المشاريع ،وأدت
عمليات اإلغالق للحد من انتشار الفيروس إلى
انخفاض الطلب على الكهرباء ،مما أثر بدوره على
أداء كيانات توليد الطاقة .وعلى الجانب اإليجابي،
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ال يزال النمو االقتصادي قويًا في البلدان النامية
واألسواق الناشئة ،التي تشهد طلبًا متزايدا على
الكهرباء والمياه .وتعد هذه مؤشرات ايجابية لقطاع
توليد الطاقة ،ال سيما في مجال الطاقة المتجددة،
التي كانت المحرك الرئيسي لتوسيع القدرة على
توليد الطاقة .وعلى الرغم من التحديات التي أثرت
على االقتصاد العالمي في عام  ،2020والتي أحدثت
تباطؤ في وتيرة االستثمار العالمي ،فقد تمكنت
نبراس للطاقة من تحقيق عدة أهداف في العام
الماضي ،حيث وسعت الشركة استثماراتها في
هولندا والبرازيل ،وأغلقت تمويل مشروعين من
مشاريعها األربعة لتوليد الطاقة الشمسية في
البرازيل .وبالتزامن مع ذلك ،استهلت محطة أمين
للطاقة الشمسية في عمان عملياتها التجارية.
ومن خالل عمليات االستحواذ والشراكات هذه في
أسواق النمو الرئيسية ،تواصل الشركة اتخاذ خطوات
كبيرة نحو الريادة على المستوى العالمي.
وفي عام  ،2020واصلت شركة نبراس للطاقة اتباع
استراتيجيتها عبر التركيز على تلبية الطلب المتزايد
على مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية في أسواق
متنوعة مثل أستراليا وعمان وأوكرانيا وبنغالديش
والبرازيل وهولندا ،مع السعي وراء اقتناص الفرص
في آسيا الوسطى وجنوب أفريقيا وبولندا.

تتسارع وتيرة التحول في مصادر الطاقة على نطاق
عالمي ،وذلك بعيدًا عن الوقود األحفوري وتتجه نحو
مصادر الطاقة المستدامة ،ولذلك تشهد صناعة
توليد الطاقة نموًا هائالً في الفرص .وكجزء من هذا
التحول ،تساعد شركة نبراس للطاقة العديد من
قدما في جهودها لالنتقال إلى
البلدان على المضي
ً
مصادر الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح والدورة المركبة والطاقة المائية.
وتساعدهم شركتنا على تحقيق أهداف تنويع
مصادر الطاقة والطاقة النظيفة مع توفير الطاقة
التي يمكن االعتماد عليها للمنازل والصناعة مع
الحد األدنى من التأثير على البيئة.
وخالل عام  ،2020وقعنا على العديد من مذكرات
تفاهم مع شركات عالمية مرموقة إلنشاء تحالفات
استراتيجية .والهدف من هذه التحالفات هو السعي
إلى التطوير المشترك لفرص األعمال التجارية لتوليد
الطاقة ،سواء في المشاريع الجديدة أو من خالل
عمليات االندماج واالستحواذ.
وعبر استثماراتها في مشاريع متفرقة حول العالم،
تساعد شركة نبراس للطاقة المجتمعات المحلية
على تنشيط حياتهم وإنعاشها بالطاقة النظيفة
والمياه النظيفة .كما تدعم الشركة وتمول العديد
من البرامج المجتمعية التي لها تأثير إيجابي مباشر

على حياة اآلالف من الناس .مما يتماشى مع الغرض
من أي عمل تجاري ،وهو إضافة قيمة إلى المجتمع
الذي يخدمه ويمثل جز ًءا منه.
وانطالقًا من مكانتها الرائدة ،تحرص شركة نبراس
للطاقة ،على اثراء المجتمعات المحلية واالستثمار
في األفراد والمجتمعات في البلدان التي تستثمر
فيها .وفي الختام ،أود أن اتقدم بجزيل الشكر
لطاقم اإلدارة والموظفين في شركة نبراس للطاقة
على تفانيهم الذي ال يتزعزع ومهنيتهم في توسيع
عمليات الشركة والفرص المتاحة لها ،وكلي
ثقة بأنه تماشيًا مع رؤيتنا الهادفة إلى ريادة طاقة
المستقبل ،ستواصل نبراس للطاقة االستمرار في
تحديد تقنيات الطاقة المبتكرة واالستثمار فيها،
مما سيمنح المجتمعات التي نخدمها مستقبالً
أكثر اشراقًا.

محمد ناصر الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس
التنفيذي
استمرت شركة نبراس للطاقة في عام  ،2020في
العمل على تحقيق أهدافها الطموحة لتكون
الشركة واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم،
ولريادة طاقة المستقبل ،وخلق الحلول المبتكرة
التي من شأنها أن تنشط حياة الماليين حول العالم،
وتحقق النمو المستدام.
وعلى الرغم من تحديات العام المنصرم ،يسعدني
أن أعلن أن شركة نبراس للطاقة قد حققت أدا ًء
ممتا ًزا في عام  .2020ويعود ذلك في المقام األول
إلى قوة وتنوع محفظة أصولنا ،والطبيعة المرنة
لقطاع الطاقة ،والتدابير المتخذة من أجل التخفيف
من أثر الوباء على عملياتنا.
وبدوره ساهم الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة
والمتجددة في األسواق الرئيسية في تأمين نمو
جدير بالثناء كما تشهد على ذلك األرقام المتحققة.
حيث بلغت إيرادات الشركة للعام  2020ما قيمته
 1,253.2مليون ريال قطري مقارنة مع  978.9مليون
ريال قطري في عام  .2019كما شهدت حقوق
المساهمين زيادة كبيرة ،من  4,911.1مليون ريال
قطري إلى  5,153.8مليون ريال قطري في نهاية عام
 ،2020مما يعكس قوة محفظة استثماراتنا والعائد
الثابت لألصول المنتشرة .وبلغت األرباح العائدة
للشركة  280.8مليون ريال قطري في عام ،2020
وهو ما يمثل انخفاضا قدره  83.1مليون ريال قطري
مقارنة بأرباح عام  2019والتي بلغت  363.9مليون ريال
قطري .ونمت األرباح المعدلة للسنة العائدة لشركة
نبراس للطاقة بنسبة  402.1( 11%مليون ريال قطري
في عام  2020مقارنة مع  363.9مليون ريال قطري
في عام  .)2019وقد نما إجمالي األصول بشكل كبير
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في نهاية عام  2020وبلغ  808.4مليون ريال قطري.
ونما مجموع المطلوبات بمبلغ  565.7مليون ريال
قطري بسبب عمليات سحب الديون في الكيانات
البرازيلية الموحدة.
وفيما يتعلق بمشاريعنا الجاري إنشاؤها ،يسرني
أن أبلغكم بأن شركة نبراس للطاقة قد قطعت
أشواطا واسعة في عام  2020في عمليات تشييد
مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في
البرازيل وأستراليا.
وكما ندرك جميعًا بأن عام  2020كان عام الوباء
المدمر .ولكن كل شركة من شركاتنا تعاملت
بفعالية مع التحديات المتعلقة بكوفيد 19-من
خالل تنفيذ كافة بروتوكوالت السالمة المطلوبة.
وبالتالي ،لم يكن هناك أي تأثير كبير على صافي
الدخل جراء كوفيد ،19-باستثناء بعض التأخيرات في
توزيع األرباح من مشاريعنا في األردن .وعلى الرغم من
التحديات التي تواجهها شركة نبراس للطاقة بسبب
وباء كوفيد ،19-فإنها تواصل السعي لتحقيق هدفها
االستراتيجي للنمو ،لترسيخ مكانتها الرائدة في
قطاع الطاقة العالمي.
وكان من أبرز انجازاتنا في عام  2020االستحواذ على
حصة  49%في مزرعة ستوكيارد هيل للرياح في
أستراليا ،والتي أتمت تركيب  149توربي ًنا للرياح في
ديسمبر من عام  .2020ويمثل أضخم مشروع لطاقة
الرياح في البالد بمجرد أن يبدأ التشغيل التجاري .كما
وسعت نبراس للطاقة ً
أيضا من وجودها في هولندا
من خالل االستحواذ على حصة  40%في مشروع
لتوليد الطاقة الشمسية المركبة على األرض بقدرة

 60ميجاوات (،)Zonnepark Mosselbanken Terneuzen
وقرار شراء مشاريع إضافية لتوليد الطاقة الشمسية
قيد التطوير  /جاهزة للبناء .وتعمل نبراس للطاقة
ً
أيضا على ترسيخ تواجدها في البرازيل ،حيث صفقة
شراء حصة في مشروع للطاقة الكهرومائية ،والذي
من المتوقع أن يتم في عام  .2021كما تزدهر
الشركة بسرعة في منطقة أوروبا الشرقية ،وتم
إنهاء اتفاق لشراء محفظتين كبيرتين للطاقة
الشمسية التشغيلية في أوكرانيا .ومن المتوقع
أن تتم عمليات االستحواذ هذه والتي بدأت في أواخر
عام  ،2020في عام  .2021وفي المقابل ،ستواصل
نبراس للطاقة البحث عن المزيد من فرص توليد
الطاقة المتجددة في أوكرانيا.
لقد تحققت عمليات االستحواذ هذه بعد إجراء
تحليل مستفيض لضمان تحقيق أفضل عائدات
على االستثمارات ،وعلى الرغم من زيادة عمليات
ً
أيضا
االستحواذ هذه ،ينبغي أال ننسى أنها توفر
حلول توفير الطاقة المتجددة التي تعتبر أساسية
للتنمية المستدامة في عالم اليوم .وتستمر
مكاتبنا الدولية في أمستردام وساو باولو في
التركيز على تعزيز أصولنا األجنبية وتحديد الفرص
االستثمارية الجديدة في منطقتهما.
وأود التأكيد على أن نبراس للطاقة ملتزمة
بالمسؤولية االجتماعية للشركات التي تنبع
من إيماننا بوضع األفراد والمجتمعات في المرتبة
األولى .وعلى الرغم من القيود الناشئة عن الوباء،
فقد واصلنا تقديم برامج موجهة لألشخاص بهدف
المشاركة مع المجتمعات ودعمهم في المناطق
الجغرافية التي نعمل فيها حول العالم .كما تم

ً
وفقا للظروف المحلية  ،حيث يتم
تصميم البرامج
تنفيذ العديد منها بالتعاون الوثيق مع المنظمات
ً
خططا لتعزيز مشاريع
المحلية .كما أننا نضع
المسؤولية االجتماعية للشركات في دولة قطر في
السنوات القادمة ،وذلك ألن المسؤولية االجتماعية
للشركات مبنية في صميم عملياتنا التجارية ،وكل
مشروع طاقة نستثمر فيه يخلق وظائف مستقرة
وطويلة األجل لمئات من السكان المحليين .اننا
ندعم ونمول المبادرات التعليمية التي توفر الدعم
المالي وتنمية المهارات القيادية للطالب الصغار.
وندعم مشاريع تحسين البنية التحتية القائمة في
المجتمعات المحلية ونشارك في بناء العديد من
المرافق الجديدة ،ونستثمر في مشاريع إعادة التدوير
لتحقيق اهداف التنمية المستدامة .تعكس جميع
أنشطة خدمة المجتمع هذه مدى عزمنا كشركة
على االستثمار ليس فقط في الطاقة ،ولكن ً
أيضا
لالستثمار في األشخاص الذين من المفترض أن
يستفيدوا منها ،ورفع جودة حياتهم.
وفي الختام ،أود أن أعرب عن بالغ شكري وتقديري
لمجلس إدارتنا وكافة الموظفين وشركائنا في
المجتمع إلسهامهم في تحقيق اهدافنا .وأتطلع
إلى دعمكم لتحقيق المزيد من اإلنجازات في العام
المقبل.

خالد محمد جولو
الرئيس التنفيذي
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االنتفاع من اجتاهات الطاقة
االجتاهات العاملية للطاقة
يشهد العالم منذ سنوات تحوالت كبيرة في مجال
الطاقة .وعلى الصعيد العالم يقترب الطلب على
الطاقة في البلدان المتقدمة من مرحلة الركود ،في
حين يمثل الطلب المتزايد من قبل الدول النامية
معظم فرص النمو الجديدة .ويالحظ أن تباطؤ الطلب
على الطاقة في البلدان المتقدمة ال يقتصر لدوافع
اقتصادية فحسب ،ولكن لدوافع أخرى مرتبطة
بانخفاض استهالك الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها
وأيضًا تبنى التقنيات الموفرة للطاقة.
وتشير االتجاهات السكانية إلى أن ثالثة أرباع سكان
العالم سيعيشون في إفريقيا ومنطقة آسيا
والمحيط الهادئ بحلول عام  .2040ويتوافق النمو
السكاني المطرد في هذه المناطق مع تزايد الطلب
على الكهرباء .ويكتسب هذا االتجاه أهمية أكبر
عندما ندرك بأن حوالي  1.3مليار شخص في جميع
أنحاء العالم ما زالوا يعيشون دون كهرباء ،ومن
الواضح أن االقتصادات النامية ستكون مسؤولة عن
تعزيز النمو في مجال توليد الطاقة في المستقبل
القريب.
وعند تحليل مصادر الطاقة ،نجد أن هناك تحولًا
واضحا نحو مصادر الطاقة المتجددة ،حيث تمثل 26%
ً
من اجمالي الطاقة المولدة في جميع أنحاء العالم
في عام  .2020ويتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى
 30%بحلول عام  2024وتصل إلى  80%في السنوات
العشرين المقبلة .كما يتوقع أن يمثل توليد الطاقة
من الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية  42%من
اجمالي الطاقة المولدة في جميع أنحاء العالم
بحلول عام  .2030وكذلك يتوقع أن يشكل توليد
الطاقة الشمسية  60%من السعة الطاقة اإلضافية
بحلول عام .2050
وتفضل البلدان النامية بشكل متزايد مصادر الطاقة
المتجددة ،ال سيما لسهولة توليدها على مقربة من
األسواق المحلية ،مما ينهي الحاجة إلى شبكات
طاقة واسعة ومكلفة .كما تشكل جهود أصحاب
المصلحة الرئيسيين المتواصلة لتحسين فعالية
مصادر الطاقة المتجددة وتوزيعها من حيث التكلفة
حافز آخر.
وثمة عامل آخر يساهم في نمو مصادر الطاقة
المتجددة والمتمثل في التطور السريع في توفير
حلول تخزينها .وتعد إفريقيا واحدة من أكبر األسواق
لتوليد الطاقة ،والتي من المتوقع أن تتطور في
العقود المقبلة بسرعة تفوق التطور الذي شهدته
الصين في تسعينات القرن الماضي ،حتى جنوب
إفريقيا ،الدولة التي تمتلك احتياطات وفيرة من
الفحم وتعتمد عليه في توليد الطاقة بنسبة ،85%
نموا في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية
تشهد
ً
في السنوات األخيرة .ومن المثير لالهتمام أن إفريقيا
لديها  40%من إمكانات الطاقة الشمسية في
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العالم ولكن أقل من  1%فقط من األلواح الشمسية
في العالم.
وبينما ستهيمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
على مشهد توليد الطاقة في المستقبل ،لوحظ
ً
أيضا أن بعض مصادر توليد الطاقة التقليدية تشهد
بعض الطلب .ويعد الغاز الطبيعي من مصادر
الطاقة التي يتوقع أن تدفع عجلة توسيع القدرات
في المستقبل ،وال سيما لكونه مصدر سريع
ونظيف بالنسبة لقدرة الحمولة األساسية ،كما أنه
صديق للبيئة على عكس التحديات البيئية الناجمة
عن الفحم والتكنولوجيات النووية .ومن المتوقع
أيضًا أن يصبح الغاز الطبيعي ثاني أهم وقود في
سوق الطاقة العالمية ،على الرغم من أن الفحم
سيستمر في لعب دور رئيسي في آسيا وأفريقيا
بسبب توافره ونظرًا لتشكيله تحديات بيئية أقل.
وتمثل الالمركزية في توليد الطاقة اتجاها متصاعدا.
وتشير توقعات بلومبرج إلى أنه بحلول عام 2050
ستكون  10-40%من الطاقة اإلنتاجية أقل عن المتر
في االقتصادات الكبرى في العالم .وتعمل أستراليا
بالفعل على التحول إلى أحد أكثر أنظمة الطاقة
الالمركزية والمنخفضة الكربون في العالم .ومن
المتوقع أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة  57%من
الطلب بحلول عام  2030وستشكل  84%بحلول
عام  2050في أستراليا.
ومن الناحية الجغرافية ،هناك عدة مناطق في العالم
تظهر نموا في الطلب على الطاقة المتجددة.
ويوجد ً
أيضا اهتمام متزايد حول التطورات الجديدة
في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية ،وال سيما في
أسواق مثل أوكرانيا ،التي تشهد زيادة في توليد
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .وستحتاج بولندا،
وبلدان أوروبية أخرى ،إلى استبدال القدرات بسبب
وقف تشغيل محطات الفحم والطاقة النووية .وتعد
البرازيل سوق رئيسية أخرى لتوليد الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح .ومن المثير لالهتمام أن مصادر الطاقة
المتجددة تمثل بالفعل  79%من الكهرباء المولدة
في البرازيل ،حيث تساهم الطاقة الكهرومائية في
توليد  65%من الطاقة.
في شركة نبراس للطاقة ،تعتبر الرؤى المستمدة
من دراسة االتجاهات العالمية جوهرية لتحديد الفرص
واالستثمار في مشاريع الطاقة حول العالم .وتساهم
هذه الخطوات في تحقيق عوائد مثالية لمحفظة
ويعد
االستثمار مع توسيع قاعدة األصول العالميةُ .
التركيز على مصادر الطاقة المتجددة سمة أساسية
الستراتيجية االستثمار لشركة نبراس للطاقة  -فهي
ال تضمن عوائد مستقبلية فحسب ،بل تعمل
ً
أيضا على تمكين المجتمعات التي تخدمها ورفع
مستويات المعيشة ،وتنشيط المستقبل لشركة
نبراس للطاقة ولألفراد الذين نخدمهم.
التقرير السنوي 2 5 | 2020

االستثمار يف املستقبل
حتديد املسار
اإلسرتاتيجية
نحن نستثمر على الصعيد العالمي في توليد الطاقة ،باإلضافة
إلى توفير مصادر ومنشاءات توريد الوقود ،وتحلية ومعالجة
المياه ،وكذلك في مشاريع التبريد  /التدفئة المركزية.
مستثمرا استراتيج ًيا يسعى إلى خلق قيمة
تعتبر شركتنا
ً
َ
طويلة األمد وترمي إلى زيادة عائدات المساهمين في حدود
المخاطر المقبولة.
نهدف إلى تحقيق محفظة استثمارية متوازنة من حيث التنوع
التكنولوجي ،واألسواق ،والمضاربة ،وتطوير مشاريع جديدة
من خالل نهج االنددماج واالستحواذ.
نهدف إلى تأمين حقوق حوكمة هامة على اإلستثمارات
من خالل السيطرة المباشرة أو التأثير على اإلدارة والعمليات
والتدفقات النقدية.
نسعى إلى تطوير تنمية الكفاءات والخبرات التقنية والتجارية،
والتسويقية واإلدارية في جميع التقنيات واألسواق المستهدفة.
نعتمد سياسة االنضباط المالي مع مواصلة ّالنمو .فنحن
ٍ
تصنيف ائتماني
نهدف إلى الحفاظ ،في جميع األوقات ،على
ّ
مستقل.
استثماري
نطمح إلى بناء عالقات ناجحة طويلة األجل مع شركاء
استراتيجيين (شركات خدمات الطاقة ومطوري الطاقة،
ومزودي
ومقاولي اإلنشاءات ومصنعي المعدات الرئيسية
ّ
خدمات التشغيل والصيانة ،والمؤسسات المالية) من أجل
تطوير الفرص في األسواق المستهدفة.
نسعى إلى انتقاء حلول الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة أين
ومتى كان ذلك ممك ًنا ومن خالل ذلك نعزز اهداف االستدامة
طويلة المدى.
نتطلع إلى تطوير المشاريع ذات التأثير اإليجابي على
االقتصادات المحلية في جميع أنحاء العالم والتي تساعد
على خلق وظائف جديدة ،ودفع ضرائب األعمال المحلية ،ورفع
مستويات المعيشة ،وما إلى ذلك ،وبالتالي خلق انعكاس
مجتمعي إيجابي.
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جملس اإلدارة
السيد محمد ناصر الهاجري

رئيس مجلس اإلدارة

عبد المجيد الرياحي

عضو في مجلس اإلدارة

في يناير  ،2021تم تعيين السيد محمد ناصر عضوا لمجلس اإلدارة ومديرًا عامًا لشركة قطر للمياه
والكهرباء .كما تم تثبيت السيد الهاجري في السابق كمدير عام ومدير تنفيذي لشركة قطر
ستيل انضم السيد /محمد ناصر الهاجري إلى قطر للبترول عام  1991ويتمتع بخبرة  30عامًا
في قطاعي إنتاج النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية .وقد شغل السيد /الهاجري العديد
من المناصب القيادية في قطر للبترول ،منها نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع
البتروكيماوية والصناعية .وحصل السيد /محمد ناصر الهاجري على درجة الماجستير في هندسة
الغاز من جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة .وبكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة قطر.

محمد الحردان

عاما من الخبرة
تم تعيينه في مجلس اإلدارة في مايو  2017ويتمتع السيد الرياحي بأكثر من 25
ً
ّ
في مشاريع الطاقة والمياه بعد ّ
توليه مناصب مختلفة ،مثل رئيس التشغيل والصيانة ،ومدير
المحطة ،ومدير الصيانة ،ومدير اإلنتاج ،والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس اإلدارة المنتدب
في شركة “الكهرباء والمياه القطرية” .وفي الوقت الحاضر ،يشغل السيد عبد المجيد منصب
الرئيس التنفيذي لشركة “رأس قرطاس” للطاقة .حاز السيد  /الرياحي على شهادة بكالوريوس
علوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر عام .1992

سلطان السعدي

عضو في مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

تم تعيين السيد  /السعدي في مجلس اإلدارة في مايو  .2017وإنظم إلى جهاز قطر لالستثمار في
ّ
مارس عام  .2010وهو يشغل حال ًيا منصب مدير إدارة مشارك في قسم استثمارات قطر ،والذي
لديه التفويض برعاية استثمارات جهاز قطر لالستثمار داخل دولة قطر .ويتمثل دور السيد سلطان
في مساعدة رئيس قسم استثمارات قطر في تطوير استراتيجية اإلدارة باإلضافة إلى دعم
شركات المحفظة من حيث االستثمارات الجديدة ،وعمليات التصفية والتمويل االستراتيجية
والحوكمة المؤسسية بهدف زيادة عائدات االستثمارات إلى أقصى حد ممكن .يحمل السيد
تخصص ثانوي في الرياضيات من
السعدي شهادة بكالوريوس علوم في الهندسة اإللكترونية مع ّ
جامعة أريزونا في الواليات المتحدة األمريكية.

إنضم السيد  /الحردان إلى “جهاز قطر لإلستثمار” عام
تم تعيينه في مجلس اإلدارة في يونيو .2015
ّ
ّ
 2009حيث يعمل حال ًيا كمساعد إستثمار ّأول في قسم إستثمار التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت
السلكية والالسلكية .وقبل عام  ، 2017كان السيد الحردان جز ًءا من قسم اإلستثمار في البنية
التحتية والطاقة في “جهاز قطر لإلستثمار” .وهو ً
أيضا عضو في مجلس إدارة الشركة القطرية
الجزائرية لإلستثمار ( .)QAICيحمل السيد  /الحردان شهادة بكالوريوس علوم في إدارة األعمال
بتخصص في “التمويل والتخطيط” من جامعة “كارنيجي ميلون” .وهو ّ
محلل مالي معتمد
ّ
(.)CFA

عبداهلل علي عبداهلل الذياب

خالد محمد جولو

عضو في مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

عين في مجلس اإلدارة في ديسمبر  .2014لدى السيد /
تم انتخابه
ً
ّ
رئيسا تنفيذيًا في فبراير ّ .2014
عاما من الخبرة في قطاع الطاقة والمرافق .حيث ّ
ترأس فريق تطوير األعمال
جولو أكثر من 20
ً
ً
الهامة داخل
في شركة “الكهرباء والماء القطرية” وكان
مسؤول عن قيادة المشاريع التنموية ّ
وخارج قطر بما في ذلك رأس أبو فنطاس  -ب  ،1ورأس أبو فنطاس  -ب  ،2ورأس أبو فنطاس -
ّ
محطة ” ”IPP4في األردن .كما يشغل
حصة في
أ  1ومحطة “صور” في عمان ،باإلضافة إلى حيازة ّ
السيد/جولو رئاسة مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ُ(عمان) ،وشركة “شمس معان” لتوليد
الطاقة (األردن) .كما ّأنه عضو في مجلس إدارة شركة “رأس قرطاس للطاقة” (قطر) ،وشركة سراج
للطاقة (قطر) ،وشركة “رأس لفان للطاقة” (قطر) .ويحمل السيد جولو شهادة بكالوريوس في
الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة في جامعة قطر.

تم تعيينه في مجلس اإلدارة في  2019يتمتع السيد /الذياب بخبرة تزيد عن  25عامًا في قطاع
ّ
الطاقة في قطر ،ويشغل حاليًا مدير شؤون شبكات الكهرباء في المؤسسة العامة القطرية
للكهرباء والماء (كهرماء) ،وقد شغل عدة مناصب رفيعة في مسيرته المهنية ،وهو عضو بعدة
لجان ومجالس إدارات محلية و خارجية .بكالوريوس هندسة كهربائية جامعة قطر.

السيد عبد الهادي علي الهاجري

عبد الستار الرشيد

عضو في مجلس اإلدارة

عضو في مجلس اإلدارة

عاما في قطاع
يتمتع السيد  /الرشيد بخبرة تزيد عن 35
تم تعيينه في مجلس اإلدارة في فبراير ّ .2014
ً
ّ
الطاقة والمياه في قطر .ويشغل حال ًيا منصب مدير إدارة تطوير األعمال في شركة “الكهرباء
عدة مناصب رفيعة في مسيرته المهنية ،بما في ذلك
والماء القطرية” .وقد شغل السيد الرشيد ّ
مدير العمليات في محطة  ،Raf-Aومدير اإلنتاج في شركة “الكهرباء والماء القطرية” ،وعضو
منتدب لشركة قطر للطاقة ،والرئيس التنفيذي لشركة “رأس أبو فنطاس للطاقة والمياه”.
وهو يشغل حال ًيا منصب عضو في مجلس إدارة شركة “فينيكس للتشغيل والصيانة”،
وشركة “أم الحول للطاقة” وشركة “رأس قرطاس للطاقة” .حصل السيد الرشيد على شهادة
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة والية كاليفورنيا.

جمال الخلف

السيد خالد بن أحمد العبيدلي

عضو في مجلس اإلدارة

عضو في مجلس اإلدارة

تم تعيينه في مجلس اإلدارة في مايو  .2017بدأ السيد  /الخلف مسيرته المهنية في وزارة الكهرباء
ّ
تم تعيينه مديرًا للتشغيل في محطة “رأس أبو فنطاس” للطاقة والمياه .وفي
والماء ،حيث ّ
تم تعيينه إلدارة عمليات التشغيل بأكملها في جميع مرافق إنتاج الطاقة والمياه
عام ّ 2005
في شركة “الكهرباء والماء القطرية” .كما شغل منصب الرئيس عام  .2015يحمل السيد /
الخلف شهادة بكالوريوس علوم في الهندسة الميكانيكية من “جامعة قطر” .كما حصل
على شهادة إدارة السالمة والصحة المهنية ،دبلوم وطني في مجال الصحة والسالمة المهنية
 /OSHA NEBOSHعام .2011
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يشغل السيد الهاجري منصب مدير في قسم السلع في جهاز قطر لالستثمار .وقبل انضمامه
لجهاز قطر لالستثمار في  ،2015عمل السيد الهاجري في قطاع التعديين والقطاع العقاري .باإلضافة
إلى دوره كعضو مجلس إدارة لشركة نبراس للطاقة ،يشغل السيد الهاجري أيضًا عضوية
مجالس إدارة شركة الحصن لالستثمار ،وأكاديمية عمان للطيران ،وشركة منجم  QKRنامبيا
نافاشاب للذهب .وحصل السيد الهاجري على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة
جون كابوت في روما ،إيطاليا ،وعلى درجة الماجستير في إدارة وحدة األعمال االستراتيجية من
 HECباريس في قطر.

يشغل السيد العبيدلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين منذ تعيينه في عام .2018
بدأ حياته المهنية في قطاع النفط والغاز في شركة قطر للبترول لمدة ست سنوات قبل أن ينتقل
إلى دولفين للطاقة في قطر لمدة ثماني سنوات .وفي عام  ،2011انضم السيد العبيدلي لقطر
للتعدين في منصب رئيس قطاع االستثمار .باإلضافة إلى دوره كعضو مجلس إدارة شركة نبراس
للطاقة ،يشغل السيد العبيدلي أيضًا عضوية مجالس إدارة شركة قطر ستيل انترناشيونال
والشركة الجزائرية القطرية للصلب .وحصل السيد العبيدلي على درجة الماجستير في إدارة
األعمال من باريس ،فرنسا ،ودرجة البكالوريوس في هندسة التعدين والجيولوجيا من جامعة
أريزونا .باإلضافة إلى ذلك ،تشمل المؤهالت التعليمية للسيد العبيدلي شهادات في إدارة المشاريع
والقيادة وإدارة األزمات.
التقرير السنوي 2 9 | 2020

آفاق التغيري
نظرة عامة على احملفظة
يف غضون خمس سنوات فقط ،متكنت نرباس للطاقة
من بناء حمفظة إستثمارية راسخة يف خمس قارات
ومكونة من خمسة عشر من األصول التشغيلية لتوليد
الطاقة وذلك يف سبع دول .واليوم ،متتلك شركتنا حمفظة
استثمارية مذهلة مدعومة بهياكل تعاقدية متينة وقادرة
على توفري تدفقات نقدية واضحة ،وعائد مستقر على
االستثمار ،ووضع مايل قوي .ولضمان سالمة العمليات
وكفاءتها ،وملف تعريف خماطر مستدام ،وبالتايل حماية
القيمة األساسية حملفظتنا ،تخضع هذه االستثمارات
ملراقبة مستمرة من جانب إدارتنا التي تلتزم بأشد معايري
االمتثال الدولية واحمللية صرامة.

السعة اإلجمالية لنبراس

 6,519.87ميجاواط
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السعة الصافية لنبراس

 2,113.73ميجاواط

7
 15أصول
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شركة “شرق عمان” لتوليد الكهرباء -
األردن
تعتبر شركة شرق عمان لتوليد الكهرباء ّأول منتج
ْ
مستقل للطاقة في األردن
تمتلك شركة شرق عمان وتدير محطة لتوليد الطاقة
تعمل بالغاز بقدرة  381ميغاواط
ّ
توربينين غازَ يين وتوربين بخاري
تتكون المحطة من
َ
واحد ،وقد بدأت التشغيل التجاري عام 2009.
يتم شراء كل الكهرباء المنتجة والقدرات التي توفرها
محطة كهرباء شرق عمان من قبل شركة الكهرباء
الوطنية ( )NEPCOبموجب إتفاقية طويلة األمد لشراء
الطاقة لغاية عام 2034
تمتلك نبراس للطاقة حصة  23.4%من الشركة.
الشركاء اآلخرون هم شركة إيه إي أس بحصة 36.6%
وشركة ميتسوي وشركائه بحصة 40%
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حصة نبراس للطاقة
في شركة “شرق عمان” لتوليد
الكهرباء  -األردن

23.4%
القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

381

ميغاواط

الشركاء
شركة إيه إي أس 36.6%
ميتسوي وشركائه 40%

شركة ايه اي اس ليفانت هولدجنز بي.
يف - .األردن
شركة “ ”PPAهي رابع منتج مستقل للطاقة في األردن

حصة نبراس للطاقة
في شركة ايه اي اس ليفانت
هولدنجز بي .في  -األردن

تمتلك وتدير شركة “ ”PPAمحطة لتوليد الطاقة تعمل
بالغاز بقدرة  250ميغاواط

24%

ّ
تتكون المحطة من  16توربين “وارتسيال” ثالثي الوقود،
وقد بدأت التشغيل التجاري عام 2014

القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

توفرها
يتم شراء كل الكهرباء المنتجة والقدرات التي ّ
المحطة من قبل شركة الكهرباء الوطنية ()NEPCO
بموجب إتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة لغاية عام 2036
تمتلك نبراس للطاقة حصة  24%من الشركة .الشركاء
اآلخرون هم شركة إيه إي أس بحصة  36%وشركة
ميتسوي وشركائه بحصة 40%

250

ميغاواط

الشركاء
شركة إيه إي أس 36.6%
ميتسوي وشركائه 40%
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شركة شمس معان لتوليد الطاقة -
األردن

حصة نبراس للطاقة
في شركة شمس معان لتوليد
الطاقة  -األردن

شركة شمس معان هي أكبر منتج مستقل للكهرباء
من الطاقة الشمسية بتقنية الضوئية المستقلة في
األردن

35%

تمتلك شمس معان وتدير محطة طاقة شمسية تنتج
 66ميغاواط .ولقد بدأ التشغيل التجاري للمحطة عام
2016

القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

يتم شراء كل الكهرباء المنتجة والقدرات التي توفرها
شركة شمس معان من قبل شركة الكهرباء الوطنية
( )NEPCOبموجب إتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة
لغاية عام 2040
تمتلك نبراس للطاقة حصة  35%من الشركة .الشركاء
اآلخرون هم شركة متيسوبيشي بحصة  35%وشركة
قعوار بحصة 30%
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66

ميغاواط

الشركاء
متيسوبيشي 35%
قعوار 30%

شركة “ ”AM SOLARللطاقة
الشمسية  -األردن

حصة نبراس للطاقة
في شركة “ ”AM Solarللطاقة
الشمسية  -األردن

تمتلك شركة “ ”AM Solarللطاقة الشمسية محطة
لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة  52ميغاواط حيث بدء
التشغيل التجاري للمحطة في سبتمبر 2019

24%

توفرها
يتم شراء كل الكهرباء المنتجة والقدرة التي ّ
شركة “ ”AM Solarمن قبل شركة الكهرباء الوطنية
( )NEPCOبموجب إتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة
لغاية عام 2039

القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

تمتلك نبراس للطاقة حصة  24%من الشركة .الشركاء
اآلخرون هم شركة إيه إي أس بحصة  36%وشركة
ميتسوي وشركائه بحصة 40%

52

ميغاواط

الشركاء
شركة إيه إي أس 36%
ميتسوي وشركائه 40%
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شركة أمني للطاقة املتجددة -
سلطنة ُعمان
تمتلك شركة أمين للطاقة المتجددة أول محطة
للطاقة الشمسية ذات قدرة انتاجية عالية في ُعمان،
وهي محطة أمين للطاقة الشمسية .تبلغ الطاقة
االنتاجية لمحطة أمين للطاقة الشمسية  125ميجاواط.
ستبدء المحطة مرحلة التشغيل التجاري في الربع
الثاني من عام 2020
يتم شراء كل الكهرباء المنتجة والقدرات التي توفرها
محطة أمين للطاقة الشمسية من قبل شركة تنمية
نفط عمان بموجب اتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة
حتى عام 2043

حصة نبراس للطاقة
في شركة أمين للطاقة
المتجددة  -سلطنة ُعمان

9.9%
القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

125

ميغاواط

الشركاء
أكسيا باور القابضة 50.1%
شركة الغاز العمانية 30%
شركة بهوان للطاقة المتجددة 10%

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع -
سلطنة ُعمان
تمتلك شركة العنقاء للطاقة وتدير أكبر محطة مستقلة
للطاقة في سلطنة عمان :منشأة “صور”(  )Surلتوليد
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
وقد بدأت التشغيل التجاري عام 2014
يتم شراء كل الكهرباء المنتجة والقدرات التي توفرها
محطة كهرباء صور من قبل “الشركة العمانية لشراء
الطاقة والمياه” ( )OPWPبموجب إتفاقية طويلة األمد
لشراء الطاقة لغاية عام 2029
يتم تشغيل وصيانة المحطة من قبل شركة العنقاء
للتشغيل والصيانة
تمتلك نبراس للطاقة حصة  9.8%من الشركة .اصحاب
األسهم اآلخرون هم شركة ماروبيني بحصة  32.5%وشركة
شوبو بحصة  19.5%وشركة ملتي تك بحصة 3.25%
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حصة نبراس للطاقة
في شركة العنقاء للطاقة
ش.م.ع.ع  -سلطنة ُعمان

*

9.8%

القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

2,000

ميغاواط

الشركاء
ماروبيني 32.5%
شوبو 19.5%
ملتي تك 3.25%

* تـم طـرح األسـهم المتبقيـة والمقـدرة بنسـبة 35%
فـي سـوق مسـقط للأوراق الماليـة.
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شركة قرطاج للطاقة (رادس - )2
تونس

حصة نبراس للطاقة
في شركة قرطاج للطاقة (رادس -)2
تونس

تعتبر محطة رادس  2أكبر محطة لتوليد الكهرباء في
الجمهورية التونسية وتبلغ الطاقة االنتاجية للمحطة
 483ميغاواط (تمثل أكثر من  8%من القدرة االنتاجبة
للطاقة في تونس في عام )2019

60%

زودت محطة رادس  2أكثر من  15%من الطاقة المنتجة
في تونس في عام 2019

القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

ّ
تتكون المحطة من  2توربينات غازية وتوربين بخاري
واحد وقد بدأت التشغيل التجاري في عام 2002

483

يتم شراء كل الكهرباء المنتجة والطاقة االنتاجبة
التي توفرها محطة كهرباء رادس  2من قبل الشركة
التونسية للكهرباء والغاز بموجب إتفاقية طويلة األمد
لشراء الطاقة حتى عام 2022

الشركاء
شركة ماروبيني اليابانية 40%

ميغاواط

شركة بايتون للطاقة  -إندونيسيا
شركة بايتون للطاقة هي إحدى أكبر منتجي الطاقة
ّ
المستقلين في إندونيسيا .بقدرة  2,046.2ميغاواط
(تمثل متوسط  4%من قدرة الطاقة
من الطاقة ّ
المولدة ّ
في إندونيسيا) ،ومتوسط  13,500جيغاواط ساعي من
إنتاج الطاقة السنوي
تقوم شركة بايتون للطاقة بتشغيل ثالث وحدات
لتوليد الطاقة في مجمع بايتون للطاقة في جاوة
الشرقية (  P7, P8و )P3
باشرت في التشغيل التجاري ل  P7و  P8عام  1999أما P3
فقد بدأت التشغيل التجاري به عام 2012
يتم شراء كل الكهرباء المنتجة والقدرات التي توفرها
شركة بايتون من قبل شركة بيروساهان ليستريك
نيغارا بموجب اتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة لغاية
عام 2042
يتم تشغيل وصيانة المحطات من قبل شركة بايتون
للتشغيل والصيانة إندونيسيا ()POMI

حصة نبراس للطاقة
في شركة بايتون للطاقة -
إندونيسيا

35.5%

القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

2,046.2

ميغاواط

الشركاء
ميتسوي وشركائه 45.5%
جيرا 14%
توبا بارا إنرجي % 5

تمتلك نبراس للطاقة حصة  35.5%من الشركة .اصحاب
األسهم اآلخرون هم شركة ميتسوي وشركائه بحصة
 45.5%وشركة جيرا بحصة  14%وبي تي باتو هيتام
بيركاسا بحصة 5%
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زونبارك موسيل بانكني ترينوزن بي .ڤي.
()ZMT
هو مشروع للطاقة الشمسية وبقدرة إنتاجية تبلغ 60
ميجاواط ومساحة إجمالية تبلغ  30هكتار ،ويقع في مدينة

تيرنوزن بهولندا .ومن المخطط أن تبدأ أعمال االنشاء في
الربع الثاني/الثالث من عام  ،2021وأن يدخل المشروع حيز
التشغيل التجاري في عام .2021

ويستفيد المشروع من دعم الحكومة الهولندية الهادف إلى
تحفيز االنتقال إلى الطاقة المستدامة ( )+SDEوالذي منحته
في يناير  ،2020لتيسير تطوير مشاريع الطاقة المستدامة
والمتجددة في هولندا.

حصة نبراس للطاقة
في تيرنوزن

40%

القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

60

ميغاواط

الشركاء
جوتامي للطاقة الشمسية بي في 60%

شركة زون اكسبلويتاتي هولدينج بي .يف.
( - )ZENهولندا

حصة نبراس للطاقة
في شركة زون اكسبلويتاتي
هولدينج بي .في - )ZEN( .هولندا

تتولى شركة  ZENبتطوير وتمويل وتركيب وتشغيل
ألواح الطاقة الشمسية على األسطح والمرافق الكبيرة في
هولندا

75%

تمتلك  ZENحاليًا  46.2ميغاواط من الطاقة الشمسية
قيد التشغيل و  72ميغاواط إضافية تحت اإلنشاء أو جاهزة
لإلنشاء ،ومع  75%من أسهم زين ،فإن صافي السعة
المنسوبة إلى حصة نبراس للطاقة هو  73.5ميغاواط

القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

باإلضافة إلى ذلك ،تعمل  ZENفي مشاريع الطاقة الشمسية
الكهروضوئية على مستوى المرافق األرضية والمثبتة
على األرض في هولندا ،مع عدد كبير من الصفقات في خط
األنابيب
يتم شراء الكهرباء التي تنتجها  ZENمن قبل شركات
التوزيع الهولندية وجزئ ًيا من قبل مستأجري المبنى .تدار
المشاريع بموجب تعريفة تغذية مدتها  15عامًا مضمونة
من قبل الحكومة الهولندية (برنامج )SDE+

46.2

ميغاواط

الشركاء
مايكل بيك بيهير 25%

تمتلك نبراس للطاقة حصة  75%من الشركة ويمتلك
مايكل بيك بيهير بي .في 25%
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مشروع سالغويرو – الربازيل
سالغويرو هو مشروع للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية
تبلغ  114.3ميجاواط في بيرنامبوكو -البرازيل ،ومن
المتوقع أن يدخل المشروع حيز التشغيل التجاري في
عام 2020

حصة نبراس للطاقة
في مشروع سالغويرو  -البرازيل

80%

سالغويرو هو واحد من أربعة مشاريع للطاقة الشمسية
في البرازيل قامت نبراس للطاقة باالستحواذ على حصة
 80%منها في عام  ،2019وهي تشكل أكبر محفظة
للطاقة الشمسية ثنائية الوجه في أمريكا الالتينية
بسعة إجمالية تبلغ  482.6ميجاواط

114.3

استفاد مشروع سالغويرو من مزاد الحكومة االتحادية
البرازيلية للحصول على اتفاقية شراء الطاقة (“)”PPA
وسوف سيتم على أساسها بيع الطاقة من خالل التعاقد
مع غرفة تسويق الطاقة الكهربائية حتى عام 2040

الشركاء
كانديان سوالر 20%
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القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

ميغاواط

مشروع جايبا – الربازيل
جايبا هو مشروع للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ
 101.6ميجاواط في ميناس جيرايس -البرازيل ،ومن
المتوقع أن يدخل المشروع حيز التشغيل التجاري في
عام 2021

حصة نبراس للطاقة
في مشروع جايبا  -البرازيل

80%

جايبا هو واحد من أربعة مشاريع للطاقة الشمسية في
البرازيل قامت نبراس للطاقة باالستحواذ على حصة
 80%منها في عام  ،2019وهي تشكل أكبر محفظة
للطاقة الشمسية ثنائية الوجه في أمريكا الالتينية
بسعة إجمالية تبلغ  398ميجاواط ( 482.6ميجاواط)

101.6

استفاد مشروع جايبا من مزاد الحكومة االتحادية
البرازيلية للحصول على اتفاقية شراء الطاقة (“)”PPA
وسيتم على أساسها بيع الطاقة من خالل التعاقد مع
غرفة تسويق الطاقة الكهربائية حتى عام 2041

الشركاء
كانديان سوالر 20%

القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

ميغاواط
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مشروع الفراس – الربازيل
الفراس هو مشروع للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية
تبلغ  152.4ميجاواط في والية سيارا ،البرازيل ،ومن
المتوقع أن يدخل المشروع حيز التشغيل التجاري في
عام 2021

حصة نبراس للطاقة
في مشروع الفراس  -البرازيل

80%

الفراس هو واحد من أربعة مشاريع للطاقة الشمسية
في البرازيل قامت نبراس للطاقة باالستحواذ على حصة
 80%منها في عام  ،2019وهي تشكل أكبر محفظة
للطاقة الشمسية ثنائية الوجه في أمريكا الالتينية
بسعة إجمالية تبلغ  398ميجاواط ( 482.6ميجاواط)

152.4

استفاد مشروع الفراس من مزاد الحكومة االتحادية
البرازيلية للحصول على اتفاقية شراء الطاقة (“)”PPA
وسوف سيتم على أساسها بيع الطاقة من خالل التعاقد
مع غرفة تسويق الطاقة الكهربائية حتى عام 2041

الشركاء
كانديان سوالر 20%
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القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

ميغاواط

مشروع فرانسيسكو – الربازيل
فرانسيسكو هو مشروع للطاقة الشمسية بقدرة
 114.3ميجاواط في والية ميناس جيرايس ،البرازيل ،ومن
المتوقع أن يدخل المشروع حيز التشغيل التجاري في
عام 2021
فرانسيسكو هو واحد من أربعة مشاريع للطاقة
الشمسية في البرازيل قامت نبراس للطاقة باالستحواذ
على حصة  80%منها في عام  ،2019هي تشكل أكبر
محفظة للطاقة الشمسية ثنائية الوجه في أمريكا
الالتينية بسعة إجمالية تبلغ  398ميجاواط (482.6
ميجاواط)
استفاد مشروع فرانسيسكو من مزاد الحكومة
االتحادية البرازيلية للحصول على اتفاقية شراء الطاقة
(“ )”PPAوسوف سيتم على أساسها بيع الطاقة من
خالل التعاقد مع غرفة تسويق الطاقة الكهربائية حتى
عام 2041

حصة نبراس للطاقة
في مشروع فرانسيسكو  -البرازيل

80%

القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

114.3

ميغاواط

الشركاء
كانديان سوالر 20%
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مشروع ستوك يارد هيل – اسرتاليا
يقع مشروع ستوك يارد هيل على بعد  35كيلومتر
غرب باالرات بالقرب من نهر ياروي في فيكتوريا وهو
قيد اإلنشاء حاليا .يتكون المشروع من  149توربين
للرياح بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ  527.6ميجاواط ،مما
سيجعل المشروع عند اكتماله األكبر في نصف الكرة
الجنوبي
سيتم شراء كامل الطاقة المنتجة للمشروع من قبل
شركة “أوريجنن انرجي اليكتريستي” بموجب اتفاقية
شراء طويلة األجل حتى عام  2030م

حصة نبراس للطاقة
في مشروع ستوك يارد هيل -
استراليا

49%

القدرة اإلنتاجية اإلجمالية

527.6

ميغاواط

الشركاء
غولد ويند استراليا 51%
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لجايبا وسالغيرو .ومن المتوقع أن يتم االغالق المالي
لمشروع الفراس وفرانشيسكو في مرحلة مبكرة
من عام  .2021وقد حققت أعمال اإلنشاء في سالغيرو
وجايبا ( 88ميغاواط) ومزرعة ستوكيارد هيل للرياح
في أستراليا تقدمًا جيدًا ،وذلك على الرغم من
التأخيرات الناجمة عن جائحة كوفيد .19-وفي
مارس  ،2020شهدت الشركة بدء مرحلة التشغيل
التجاري لمشروع أمين للطاقة الشمسية في
سلطنة عمان .كما تابعت شركة نبراس للطاقة
العمل على تطوير محطات التوربينات الغازية ذات
الدورة المركبة على نطاق واسع في منطقة آسيا
الوسطى واالستحواذ على قدرات تشغيلية إضافية
في أوروبا الشرقية .وتتقدم الشركة ً
أيضا في العديد
من عمليات االستحواذ األخرى المتوقع إغالقها بنجاح
في عام .2021
وسنشهد في عام  ،2021استمرار الشركة في
سعيها لتأمين فرص استثمارية من شأنها تعزيز
محفظتها الحالية وزيادة توسيع نطاق تأثيرها
العالمي ليشمل أسواقًا رئيسية جديدة .وتبذل
جهود متواصلة لتحقيق المستوى األمثل لمحفظة
األعمال من حيث مزيج التكنولوجيا والمواقع
الجغرافية.
تستمر شركة نبراس للطاقة في تعزيز إطار
حوكمة االستثمار وعملية اتخاذ القرارات االستثمارية
من خالل إدخال التحسينات المستمرة للسياسة
واالستراتيجية االستثمارية للشركة ،مع العمل
بشكل استباقي مع لجنة االستثمار في الشركة.
كما طبق فريق تطوير األعمال في الشركة تدابير
العناية الواجبة بشأن عدد من الفرص االستثمارية
األخرى التي تشمل التقنيات التقليدية والمتجددة
التي تمر بمراحل ومناطق جغرافية مختلفة ،بما
في ذلك باكستان وبنغالديش وأوكرانيا وهولندا
وأوزبكستان.

أبرز اإلجنازات
تطوير األعمال
لقد كان عام  ،2020حافالً بالتحديات بالنسبة
لمعظم الشركات في جميع أنحاء العالم،
وبدورها ،واصلـت نبراس للطاقة العمل بدأب على
تحديد الفرص االستثمارية ،عبر اسـتحداث مشـاريع
جديـدة واالستحواذ على األصـول ،لتوسـيع محفظة
اسـتثماراتها وذلك بمـا يتماشـى مـع اسـتراتيجية
الشـركة وخطـط أعمالهـا .واستمر التركيز على
تحديد الفرص على األصول الموجودة في المناطق
الجغرافية المستهدفة ،في قطاعي توليد الطاقة
التقليدية والمتجددة على حد سواء.
وقد وسعت الشركة نطاق تواجدها في هولندا
خالل عام  ،2020وتابعت التعاون مع شركة محلية
مطورة للطاقة المتجددة من أجل إنشاء وتطوير
محطات للطاقة الشمسية على نطاق المرافق،
ومن المتوقع أن يكتمل عدد منها في عام .2021
وفي هذا الصدد ،أتمت شركة نبراس للطاقة عملية
االستحواذ على حصة نسبتها  40%في مشروع
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زونيبارك تيرنوزين للطاقة الشمسية وتقدر سعته
بنحو  60ميغاواط .ومن المقرر االنتهاء من هذا
المشروع إلى جانب مشروع آخر أصغر حجمًا في
يناير  ،2021ويتوقع أن يبدأ االنشاء في الربع الثاني من
عام  2021وأن يصل إلى مرحلة التشغيل التجاري قبل
نهاية عام  .2021كما تعمل الشركة على توسيع
نطاق وجودها في البرازيل ،وفي هذا اإلطار ،تم
التوقيع على وثائق صفقة تعود إلى مشروع للطاقة
الكهرومائية ،ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في
النصف األول من عام  .2021وباإلضافة إلى ذلك ،وقعت
الشركة في ديسمبر  ،2020على اتفاقية بيع وشراء
ميدكو اإلندونيسية حيث ستحصل ميدكو على
 9.5%من حصة نبراس في شركة بايتون للطاقة،
مما يخفض حصة نبراس للطاقة في شركة بايتون
للطاقة من  35.5%إلى  .26%ومن المتوقع أن يتم
االنتهاء من هذه الصفقة في الربع الثاني من عام
.2021
واصلت شركة نبراس تطوير أربعة مشاريع للطاقة
الشمسية في البرازيل ،وحققت إغالق مالي ناجح

الهيكل التنظيمي والمؤسسي
وعلى الرغم من القيود التجارية التي فرضتها جائحة
كوفيد 19-في عام  ،2020واصلت الشركة تعزيز
هيكلها التنظيمي على الصعيد العالمي في
جميع الجوانب التشغيلية لدعم التوسع اإلقليمي
في أسواق جديدة .وعالوة على ذلك ،واصلنا تركيزنا
على استقطاب وتطوير الخبرات القطرية في سوق
الطاقة الدولية.
وتم تحسين إجراءاتنا المتعلقة بالمشتريات لكي
يتم االمتثال لنظامنا المستكمل لتخطيط موارد
المؤسسة .ونجحنا في إعداد بعض العطاءات
الرئيسية في عام  ،2020وعملنا بشكل وثيق مع
فريق تطوير األعمال التجارية الذي يساعد في مشاريع
مختلفة .كما خفضنا العديد من نفقات العقود
وعملنا باستمرار على تعزيز اإلدارة الفعالة للعقود
والموردين ،وذلك لتحقيق أقصى قدر من المدخرات
واالستفادة من العقود الحالية وفرص العطاءات
المقبلة.

وفي عام  ،2020ركزت إدارة العالقات العامة جهودها
على اإلعالنات ،بينما تم تدعيم مكاتبنا الدولية
بالعالقات اإلعالمية ومساعي المسؤولية االجتماعية
للشركات .وورد ذكر نبراس للطاقة أكثر من 400
مرة في األخبار في عام  .2020وكانت هذه التغطية
إيجابية إلى حد كبير على الصعيدين المحلي
والدولي .وغطت معظم وسائل اإلعالم اإلخبارية
مشاريع الطاقة الشمسية في البرازيل والتشغيل
التجاري لمشروع أمين واستكمال مشروع
ستوكيارد هيل.
وفي العام الماضي ،وللمرة األولى ،قمنا بوضع
إعالنات ترويجية على التلفزيون مع أول حملة
تلفزيونية دولية لنا مع قناة الجزيرة الدولية وقناة
الجزيرة العربية .وشملت هذه الحملة رعاية برنامج
حواري يناقش الشؤون الراهنة باللغة العربية
وتحديثات سوق األوراق المالية باللغة اإلنجليزية.
وباإلضافة إلى ذلك ،تضمنت هذه المبادرة الترويجية
بث اإلعالنات التجارية لشركة نبراس للطاقة عدة مرات
في كل يوم .واستمرت حملتنا اإلعالنية لستة أشهر
على الخطوط الجوية القطرية في عام  .2020وأخيرًا،
تم تجديد مشاركتنا مع شركة تمويل المشاريع
الدولية عبر الرعاية الحصرية لحفل عشاء جوائز
الحفل السنوي في شهر فبراير ،والذي تضمن إعالنات
رقمية على موقع شركة تمويل المشاريع الدولية.
واختتمت إدارة العالقات العامة سنة  2020بإعالن من
صفحة واحدة في كتاب شركة تمويل المشاريع
الدولية السنوي.

تكنولوجيا المعلومات
مهما
حققت نبراس للطاقة في عام  ،2020إنجا ًزا
ً
في مجال تكنولوجيا المعلومات كجزء من رحلة
التحول الرقمي المتصورة للشركة .حيث استكمل
قسم تكنولوجيا المعلومات عملية تحويل
شاملة من خالل نقل جميع مستخدمي نبراس
للطاقة إلى الخدمات المستندة إلى Microsoft M365
 E5السحابية ،مما يضمن إمكانية وصول جميع
موظفي الشركة في جميع أنحاء العالم إلى أحدث
منتجات مايكروسوفت وأكثرها أمانًا .وقد أدى هذا
التحول إلى فوائد كبيرة ،بما في ذلك تعزيز وضع
األمان من خالل ميزات األمان المختلفة ،وتطبيقات
المحسنة من خالل تطبيقات
Microsoft Office
ّ
 ،Microsoft 365واالتصال السلس ،ومنصة التعاون
باستخدام  ،MS Teamsوزيادة اإلنتاجية باستخدام
 ،Microsoft OneDriveوعرض  360درجة باستخدام
 Power BIوأدوات  .MyAnalyticsوفي مجال تكنولوجيا
المعلومات ،بدأت شركة نبراس للطاقة أيضا بنجاح
في تقديم عطاءات لمشروع تحويل رقمي ضخم
آخر مع رؤية لتوفير نظام تخطيط موارد المؤسسات
قوي ومركزي في جميع شركات المجموعة على
مستوى العالم لوظائف التمويل والمشتريات
والموارد البشرية والرواتب من خالل تنفيذ تطبيقات
سحابة أوراكل فيوجن.
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ويعمل قسم تكنولوجيا المعلومات حاليًا
على تطيق مبادرات استراتيجية أخرى مثل أتمتة
العمليات التجارية لعمليات تطوير األعمال وعمليات
خدمات الشراء المتخصصة على منصة Microsoft
 .SharePointوعالوة على ذلك ،فإن نظام مراقبة أداء
وأوضاع محفظة أصول نبراس في الوقت الحقيقي /
الوقت القريب سيمكن فريق إدارة أصول من رصد أداء
الشركة على نحو استباقي.

االدارة المالية
بذلت الشركة جهو ًدا كبيرة لتعزيز قدراتها الداخلية
في مجال اإلدارة المالية وتطوير أفضل تنظيم
فعال لألهداف
مالي في فئتها ،بهدف تحقيق دعم ّ
االستراتيجية للشركة.
واستجابة للتحديات التي تفرضها جائحة كوفيد،19-
وضعت الشركة سالمة الموظفين وأصحاب
المصلحة على رأس أولوياتها .وطبقت تدابير
السالمة في جميع مكاتب نبراس للطاقة؛ وتم
تقديم تحديثات مستمرة للمقرضين وأصحاب
المصلحة اآلخرين .واستمر العمل كالمعتاد وقدمت
االدارة المالية دعمًا متواصال خالل الجائحة.
وتستمر شركة نبراس للطاقة في اتباع استراتيجيتها
الطويلة األجل المتعلقة بهيكل رأس المال والتمويل
المدمجة في خطة األعمال الخمسية التي أقرها
مجلس اإلدارة .وتهدف الشركة إلى الحصول على
تمويل غير قابل لالنتصاف من أجل تمويل مشاريعها
التنموية .كما تستخدم الشركة تمويل الشركات
لتحقيق أفضل تكلفة لرأس المال ،وضمان نمو
طويل األجل وتعظيم القيمة للمساهمين .ويتسق
المستوى المستهدف لديون الشركات مع الحفاظ
على تصنيف ائتماني قائم بذاته يتم تقييمه داخل ًيا.
وتعمل الشركة بنشاط على إقامة وتطوير العالقات
مع المؤسسات المصرفية المحلية والدولية
ووكاالت ائتمان التصدير والوكاالت المتعددة األطراف
في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا
الالتينية والواليات المتحدة .وتعد هذه األنشطة
أساسية في تعزيز صورة الشركة ومكانتها في
األسواق المالية المحلية والدولية ،فضالً عن إبراز قدرات
البنوك وعروض خدماتها دعمًا لجهود تنمية األعمال
التجارية الدولية التي تبذلها شركة نبراس.
وفي عام  ،2020عززت شركة نبراس للطاقة ادارتها
المالية في البرازيل لتسهيل إنشاء أربعة مشاريع
للطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ وذلك وفق
سياسات وإجراءات وضوابط المجموعة .وحقق
مشروعان من المشاريع وهما سالغيرو وجايبا،
إغالقًا ماليًا ،وأجريا عمليات سحب الحقة من
الديون واألسهم مع تقدم أعمال البناء في هذين
المشروعين وفقا للخطة .وقد تعززت قدرة االدارة
المالية في هولندا بصورة أكبر بتعيين موظفين
ذوي خبرة إلدارة عمليات الشركات القابضة ومراقبة
االستثمارات.
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وتواصل وظيفة التأمين الجماعي االستفادة من
الحجم المتنامي لالستثمارات .مما سيكفل
الوصول إلى منتجات التأمين التي لم تكن متوفرة
ً
سابقا واالستراتيجيات العالمية لضمان النقل الفعال
للمخاطر .ومن المتوقع أن تشتد حدة سوق التأمين
في عام  2021وما بعده ،والتي تفاقمت بسبب أزمة
كوفيد .19-وتتمتع وظيفة التأمين الداخلي بوضع
جيد يمكنها من المساعدة وإسداء المشورة ألصول
نبراس لوقايتها من أشد التأثيرات في السوق.
تدرك نبراس للطاقة أهمية إدارة الشؤون الضريبية
بطريقة حكيمه ومسؤولة اجتماع ًيا وفعالة .ومن
بين أهدافنا ضمان السمعة اإليجابية للشركة كدافع
ضرائب وتعزيز عالقة بناءة وشفافة مع السلطات
الضريبية والمجتمعات المحلية في جميع الواليات
القضائية التي تعمل فيها المجموعة.
كذلـك ،تهـدف الشـركة إلـى تحقيـق أفضـل مسـتوى
فـي إدارة المخاطـر الضريبيـة وضمـان توزيـع القيمـة
ٍ
بشـكل عـادل إسـتنا ًدا إلـى قوانيـن الواليـات
الضريبيـة
القضائيـة المعمـول بهـا بشـكل شـفاف وفعـال.
ومـن أجـل تحقيـق األهـداف الرئيسـية المذكـورة أعلاه،
تسـعى الشـركة إلـى تحسـين الضوابـط الضريبيـة
الداخليـة وبالتالـي ،قمنـا بتطويـر إطـار الرقابـة
الضريبيـة وتطبيقـه فـي عـام  .2020إن إطـار الرقابـة
الضريبيـة هـو منهجيـة إدارة المخاطـر الضريبيـة
والرقابـة الضريبيـة التـي:
• تمكن المجموعة من تحقيق األهداف الضريبية
وتنفيذ االستراتيجية الضريبية بطريقة يمكن
التحكم فيها وإدارتها؛
• يوجه سلوك موظفينا في االتجاه الصحيح فيما
يتعلق بالضرائب؛
• يدعـم المجموعـة للتواصـل بطريقـة شـفافة
وواضحـة فيمـا يتعلـق بالضرائـب مـع أصحـاب
المصلحـة الداخلييـن والخارجييـن (المدققيـن،
السـلطات الضريبيـة ،البنـوك ،إلـخ).
يخضع إطار الرقابة الضريبية للتطوير المستمر.
وفي عام  ،2021سيتم طرح المزيد من إطار الرقابة
الضريبية داخل مجموعة نبراس للطاقة.
وبما أن نبراس مجموعة دولية ،فإنها تتبنى أفضل
الممارسات في إدارة العالقات والمعامالت الضريبية
الدولية المعقدة على حد سواء .وقد تحقق هذا
من خالل بناء خبرة متينة في مجال إدارة الضرائب
الداخلية ،من خالل تفصيل العمليات والحلول
الضريبية لتناسب ثقافة الشركة والرغبة في
المخاطرة وحجم االستثمارات .وتحافظ الشركة
على أعلى مستوى من الخبرة في إدارة الضرائب
الداخلية من خالل االستثمار المستمر في المعرفة
الضريبية وتوعية موظفيها فيما يتعلق بالتطورات
الضريبية الجارية.
وندرك أهمية الحفاظ على أعلى معايير الرقابة
الداخلية على االدارة المالية .وخالل عام  ،2019واصلت

مجموعتنا توسيع وتحسين الضوابط الداخلية
وأتمتتها لضمان ضوابط فعالة على الجوانب
الرئيسية إلدارة الشؤون المالية.
وكجزء من مبادرة نبراس لبناء صورة وسمعة
إيجابية ،وتعزيز عالمتها التجارية ،شارك فريق القيادة
المالية للمجموعة خالل العام في عدد من الندوات
عبر اإلنترنت المتعلقة بالقطاع واالقتصاد .ويستمر
الفريق في بذل جهوده الرامية إلى بناء عالمة تجارية
قوية وتطوير عالقات رئيسية عبر القطاع واألسواق
المالية الدولية من خالل تقاسم معارفه ورؤيته مع
غيره من القيادات الصناعية والمالية العالمية.

إدارة األصول
ً
وفقا لخطط
تعمل محفظة نبراس للطاقة
مشاريعها والميزانيات المعتمدة لها .وأدارت كل
شركة عملياتها التجارية اليومية بشكل استباقي
استجابة لاللتزامات الناشئة والمتعلقة بإدارة أزمة
جائحة كوفيد -19داخل األسواق التي خدمتها ،وقد
تغلبت جميع الشركات على تحديات لوجستية
معقدة وصعبة للغاية.
وقدمت المشورة والتوجيهات المبكرة إلى
الموظفين الرئيسيين وقادة األعمال التجارية.
ً
ووفقا الحتياجات أصحاب المصلحة المحليين ،إلى
جانب االلتزامات القانونية المتطورة لألسواق التي
تخدمها ،تم نشر ترتيبات إدارة الجائحة بطريقة
متوافقة .وقد اعترفت وكاالت الدولة بأعمال بايتون
لنهجها المنضبط واالبتكاري واإلبداعي في االستجابة
للتحديات التي تشكلها الجائحة.
شكلت جائحة كوفيد 19-إطار تبادالت أصحاب
المصلحة في جميع الشركات .وفي جميع الحاالت،
كانت عمليات التبادل ودية ومهنية ومتفهمة
تمامًا لالحتياجات والمتطلبات المجتمعية .وكانت
الشركات تستجيب للتحديات على نحو استباقي
وتسعى إلى إشراك أصحاب المصلحة للحفاظ على
المواءمة والترخيص المجتمعي .وقد ركز هذا
الحوار أساسا على المؤسسات والهياكل األساسية
المحلية.
ومن بين اإلجراءات التي اتخذتها الشركات ،اعتبرت
تطبيقات العمليات المعدلة حسب المخاطر
والصيانة المعدلة حسب المخاطر أكثر فعالية في
تقديم أداء األعمال .وعمومًا ،كان اإلنجاز المالي
والتقني والتجاري في مستوى الخطة أو تجاوزها.
وفي عام  ،2020قدم كل مشروع تجاري أداء تشغيليًا
خاليًا من التأخير وتم تكريم شركة بي بي سي
(شركة العنقاء للطاقة) ،عمان ،مرة أخرى بجوائز
ذهبية من .RoSPA
وتولى فريق إدارة أصول في الشركة توحيد العمليات
والخدمات اللوجستية من أجل تمكين الدعم
االستباقي والمتعمق لتطوير أعمال الشركة .وعالوة
على ذلك ،وعلى مستوى األعمال التجارية ،اعتمد
نظام منهجي لتحقيق أقصى قدر من التعلم لدى
الشركات ،وتوفير القدرة على االستفادة من معارف

الشركات للمرحلة التي تواجهها .وقد أبلغت جميع
الشركات ،وفقًا لمتطلبات شركة نبراس للطاقة،
عن تمكين تقديم التقارير في الوقت المناسب إلى
مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة.
وخالل هذه الفترة ،أدى االستخدام المتزايد لسياسات
إدارة المخاطر المؤسسية إلى توفير مزيد من
المعلومات حول المخاطر الناشئة داخل المحفظة.
وقد بدأت عملية تعزيز الضوابط وأصبح تعزيز
الحوكمة ممكنًا .وعبر لوائح إعداد تقارير االستدامة
الناشئة ،تتمتع نبراس للطاقة بفرصة التركيز
بشكل أكبر على التنوع واالمتثال وإدارة المخاطر
وإشراك أصحاب المصلحة .وتبين السجالت أن سالمة
جدا واعترفت
المحفظة واألداء البيئي كانا جيدين ً
بهما الوكاالت الحكومية المعنية في األسواق التي
قدمت الخدمات.
ولقد طورت إدارة األصول التابعة للشركة ،تقارير
مؤشرات أداء رئيسية شبه آلية وتنشر في إطار
توضيحي ،مستندة إلى معلومات ذكاء األعمال
مع باور بي آي وهي خدمة لتحليل األعمال تقدمها
مايكروسوفت .إن عملية الحصول على البيانات
التشغيلية للمحفظة في أقرب وقت مع نظام
مراقبة األداء وإدارته “ ”EtaProهي في مرحلة التنفيذ.
والهدف من ذلك هو تمكين إدارة أداء قابلة للتطوير
والتكرار بما يتماشى مع توسع أعمال نبراس
للطاقة.
وال تزال المخاطر قيد االستعراض النقدي وذلك
بالتعاون مع شركاء المشروع ،من أجل توفير فرص
التخاذ قرارات واعية .وقد مكنت هذه النُ ُهج فريق إدارة
األصول من إدارة المخاطر من خالل اعتماد سجل
مخاطر الشركة الذي يوثق اإلدارة العامة لمخاطر
محفظة نبراس للطاقة .ويجري اآلن تحديد المخاطر
الرئيسية للمحفظة مع معالجات المخاطر المقابلة
التي تحددها المهام التجارية لكل منها.
وتظهر النتائج أن احتياجات األعمال التشغيلية تتم
مراجعتها باستمرار مع تقييم المخاطر الناشئة
للسماح باتخاذ قرارات متعمقة .وبنا ًء على ذلك ،فإن
الشركة في وضع يمكنها من معالجة المخاطر
بطريقة موحدة .وتستند هذه الممارسات على تعزيز
المهارات والمعرفة والتعلم ،بحيث يعتبر قسم إدارة
ً
مركزا للتميز فيما يتعلق
األصول التابع للشركة
بقضايا الحوكمة ،وقضايا التكنولوجيا ،والتغيرات
التنظيمية ،وتطورات السوق والمخاطر.
وخالل هذه الفترة ،طور فريق إدارة األصول ً
توجيها
أيضا
ً
رقم ًيا للشركة وأنشأ مسائل معززة تتعلق بالعناية
الواجبة الرقمية بحيث يمكن دمج األعمال التجارية
وعمليات االستحواذ الجديدة المتوقعة بسهولة في
المحفظة بطريقة آمنة ومتوافقة .ودعمًا لذلك ،طور
الفريق ً
أيضا المواصفات الوظيفية والمهام القابلة
للتسليم لجميع الواجهات الرقمية .وباعتماد
هذه األساليب تتحقق الثقة في البيانات ،األمر الذي
يضمن بدوره قدرتنا على العمل الجماعي والتوفيق
والتعاون في تطوير وتنفيذ أعمال شركة.
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ملتزمون بخدمة
اجملتمعات حول العامل
املسؤولية االجتماعية للشركات
تلتزم شركة نرباس للطاقة باملسؤولية االجتماعية للشركات،
وقد تعني عليها التكيف والتطور خالل عام  ،2021من أجل إدارة
وتنفيذ أهداف وغايات احملفظة ،حيث ألقت اجلائحة بظاللها
السلبية على كافة القطاعات .وتويل شركة نرباس للطاقة
اهتمامًا كبريًا الحتياجات املوظفني وأصحاب املصلحة .وترتكز
مبادرات املسؤولية اإلجتماعية للشركة إىل نهج إداري قائم على
ثالثة حماور :الناس والكوكب واالزدهار ،ونؤمن أن دور مواطنة
الشركات هو لرد اجلميل إىل اجملتمعات التي نخدمها.
وتركز جهودنا حمليًا يف قطر على التعليم والبحث ودعم احلمالت
احمللية التي تهدف إىل تعزيز برامج االستدامة واحلفاظ على
البيئة والصحة واملعافاة .وعلى صعيد احملفظة االستثمارية،
مت تعزيز التعاون والتنسيق على املستوى احمللي مع الوكاالت
احلكومية واجلهات التنظيمية لتلك األسواق التي نخدمها
لضمان تلبية االحتياجات الناشئة .وقد بُذلت جهود إضافية لتلبية
احتياجات املوظفني والعائالت واجملتمع احمللي واملؤسسات
العامة والعاملني يف جمال الرعاية الصحية.
وعلى الصعيد الدويل ،تنصب جهودنا يف دعم السكان احملرومني
من خالل احلرص على تنفيذ املشاريع واملبادرات االجتماعية
واالقتصادية والبيئية يف أعمال اليومية.
ونحقق كل هذا من خالل ضمان التأثري اإليجابي لربامج
مسؤوليتنا االجتماعية البعيدة املدى ،وإدراكًا للبصمة البيئية
التي متثلها الشركات ،وعالقات العمل ،وباالمتثال ملعايري األداء
املصريف وااللتزامات التنظيمية احمللية.
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ملتزمون باملسؤولية االجتماعية للشركات يف قطر

حملة عامة
لقد تم تصميم إطار برامج االستدامة داخل شركة نبراس للطاقة بشكل استراتيجي لتتماشى مع حوكمة
األعمال واألداء البيئي وجهود المسؤولية االجتماعية .وأظهرت االستجابة لجائحة كوفيد .19-إن شركة نبراس
للطاقة تقدم مشاركة سريعة ومطلعة وفعالة في التصدي للتحديات التي تجلبها إدارة الجائحة .وبنيت
هذه االستجابة حول تخطيط أكثر فعالية ،والتفكير المسبق ،وتوقع القضايا .وقد أخذ ذلك في االعتبار على
وجه التحديد قضايا االتصاالت والخدمات اللوجستية لدعم استجابة األعمال.
وقد تطلبت االستجابة لجائحة كوفيد ،19-تعديل مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات ،حيث حدت
من العمل التطوعي من جانب الموظفين ،ومتطلبات توسيع نطاق ارتباط المجموعات خارج بيئة األعمال
المباشرة .وحيثما أمكن ،اتخذت مبادرات افتراضية لتمكين زخم اإلنجاز.
إن الوعي بالمسؤولية االجتماعية للشركات متواجد في كافة سمات ثقافتنا التنظيمية .وخالل عام ،2020
أصبحت شركة نبراس للطاقة تدرك بشكل متزايد اآلثار المترتبة على جدول أعمال ما بعد الجائحة .وقد
أدركنا أن هناك فرصًا لتعزيز الجهود التي تركز على القضايا االجتماعية والرعاية والصحة .ومن المرجح إدراج
قضايا جديدة ترتبط بالبرامج الجارية .وقد تشمل االستعانة بالمصادر الرسمية داخل المجتمعات المحلية،
ودعم إدارة الخدمات اللوجستية المحلية ،ودعم نظم الرعاية الصحية المحلية واإلقليمية .وفي هذا السياق،
يصبح تعلم الشركة من نجاح بايتون للطاقة في الحصول على موافقة ( SATGASهيئة الصحة اإلندونيسية)
للمنشأة المخصصة لعزل ومعالجة مرضى كوفيد 19-يعد أمرًا بالغ األهمية.
ويكفل نهجنا اإلداري والقائم على ثالثة محاور -الناس والكوكب واالزدهار – أن نتمكن من تقديم ضمانات
عامة واضحة ومسؤولة في االوقات الحرجة ونحدد استجابة ما بعد الجائحة لشركاتنا.

التزامنا نحو الناس والمجتمع
وفي إطار جهودنا المستمرة للتأثير بشكل إيجابي
على الناس والحياة والمجتمع وخاصة في المناطق
المحيطة بأعمالنا:
• نحن ندعم بقوة التنمية االجتماعية واالقتصادية
المتوازنة للمناطق التي نتواجد فيها.

• نحن نتبع أفضل الممارسات العالمية في إعداد
تقارير إدارة األداء البيئي بصيغة منفتحة وشفافة
ووفق متطلبات التمويل المعمول بها واألنظمة
التنظيمية لألسواق التي نخدمها.
• نحن نجري تقييمات شاملة لألثر البيئي لجميع
مشاريع تطوير الحقول الخضراء واألراضي الملوثة
وكذلك لجميع عمليات االستحواذ التجارية.

• نحن نعمل على إزالة الحواجز التي تحول دون
اإلدماج االجتماعي للفئات المحرومة.

ً
ووفقا ألعلى
• نحن نتبنى أنظمة إدارة متكاملة
المعايير البيئية ،ويتم اعتمادها بشكل دوري من
قبل مستشارين مستقلين معتمدين.

• نحن نشجع اإلدماج والثقة واالحترام المتبادل وال
نتسامح مع التمييز.

تنفيذ مبادئ المسؤولية االجتماعية
للشركات عبر استثماراتنا

• نحن ندعم التعليم والرعاية الصحية والتنمية
الثقافية.

• نحن نوفر ظروف عمل عادلة مع الحفاظ على بيئة
عمل آمنة وصحية.
وفي هذا الصدد:
• نحن نستثمر في تقنيات الطاقة والمياه
المتقدمة ،وبالتحديد في مصادر الطاقة المتجددة،
وتقنيات الطاقة عالية الكفاءة التي تعمل بالغاز
والفحم.

 | 5 4نبراس للطاقة

تدأب كافة شركاتنا في العمل مع المساهمين
على المستوى المحلي لالتفاق على أساس
مستمر حول البرامج المالئمة التي من شأنها أن
تدعم المؤسسات والبنى التحتية المحلية.
ونستعرض فيما يلي أبرز مبادرات المسؤولية
االجتماعية للشركات خالل عام 2020

انطالقًا من التزام شركة نبراس للطاقة الراسخ
تجاه المسؤولية االجتماعية الملقاة على عاتقها،
حرصت الشركة على وضع برامج صلبة بعيدة
المدى لخدمة المجتمعات .وفي قطر ،يتمثل
هدفنا في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين
والمقيمين ومساعدتهم وتثقيفهم على التوالي.
وتحقيقًا لهذه الغاية ،انصب تركيزنا على العمل
مع األطفال وتوعيتهم حول أهمية توليد الطاقة
المتجددة والحفاظ عليها .ونؤمن إيمانًا راسخًا بأن
الشباب هم المحرك الرئيسي لتحقيق التكامل
الناجح والمستمر لمصادر الطاقة المستدامة في
المستقبل ،من السكن إلى الصناعة ومن العمل
إلى الترفيه.
وكذلك ،نحرص على المشاركة في المناسبات التي
تركز على األسرة مثل يوم قطر الوطني ونستفيد
من هذه الفرص للتواصل مع األطفال وتثقيفهم
حول السمات العديدة للطاقة المتجددة وما يحمله
المستقبل في هذا القطاع المتنامي .ولكوننا
الرواد في مجال تنمية الطاقة ،فقد تعاونا مع
األوساط األكاديمية من خالل تحديد المؤتمرات التي
تعزز تقاسم المعارف في مجال البحوث واالبتكارات
المتعلقة بالمياه والحفاظ عليها وحلول الطاقة
المستدامة في المناخات الصحراوية والمساهمة
فيها.

وتظل نبراس ملتزمة التزامًا راسخًا بصحة ورفاهية
جميع أفراد المجتمع ،وعلى هذا النحو ،فقد عقدنا
شراكة مع جهات بارزة في مجال الرعاية الصحية مثل
مؤسسة حمد الطبية ،لتقديم المعلومات ذات
الصلة والحاسمة وزيادة الوعي حول سرطان الثدي
وأمراض النساء .وعلى نحو متطابق ،فقد ساعدنا
ً
ً
ضعفا في المجتمع من خالل
أيضا الفئات األكثر
الوصول إلى األطفال المرضى في المستشفيات
المحلية ورفع معنوياتهم بتقديم الهدايا خالل شهر
رمضان المبارك في احتفال “القرنقعوه”.
وعلى الرغم من هذه األوقات الصعبة ،فإننا نحدد
باستمرار التحديات المحلية ونسلط الضوء عليها
ونسعى إلى إيجاد الفرص التي يمكن أن نقدم
فيها الخدمات الخيرية ،وحيث يمكننا أن ننقل القوة
التحويلية للطاقة المستدامة والفوائد العديدة التي
تجلبها لبلدنا وللعالم .ومع تجاوزنا عام ،2020
تركز الشركة على تعزيز التعليم والبحث في
مجال الحفاظ على البيئة ،وابتكار منصات لألطفال
والعائالت للتعرف على الطاقة النظيفة ،وتعزيز
الثقافة والتقاليد المحلية التي جعلت من قطر
الدولة العظيمة التي هي عليها اليوم.
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• يهدف برنامج التمكين المستدام للصيادين إلى
تحسين اقتصاد الصيادين من خالل التمكين
الفعال وإدخال أساليب جديدة .ويدعم البرنامج
الصيادين في قرية بينور المجاورة لمحطة بايتون
للطاقة .وقدم البرنامج  400قطعة من الشعاب
المرجانية االصطناعية في بحر بينور منذ عام 2017
إلدخال زراعة جراد البحر .وبلغ متوسط الدخل من
الشعاب المرجانية االصطناعية  4مليارات روبية في
عام  .2018وفي عام  ،2019قدمت الشركة قفص
أسماك عائم كجزء من زراعة الهامور المتكاملة
مع السياحة البيئية .كما دعم البرنامج مجموعة
تيلوغو ميراك لسمك السلور ،التي تعمل في
استزراع سمك السلور .ودعمت شركة بايتون

بايتون للطاقة (إندونيسيا)

للطاقة المجموعة من خالل إدخال أساليب زراعة
أكثر فعالية تسرع نمو األسماك .وينصب تركيز
التمكين الحالي على “إنشاء أسواق جديدة”
بخالف األسواق التقليدية من خالل إدخال خط جديد
من األعمال (سمك السلور المدخن) .وتصنع بايتون
للطاقة معدات معالجة األسماك مصنعة وتوفرها
للمشاركين في البرنامج.
الطاقة واالستدامة البيئية – ويتضمن برامج تعزز
الحفاظ على البيئة (مثل الحفاظ على الطيور
المهددة باالنقراض وأشجار المنغروف (منطقة بليك
وبانيوغلوغور) ،ومخزن الكربون في سيلوبانتينغ،
قرية واحدة.

شركة العنقاء للطاقة (عمان)

تولي شركة بايتون للطاقة اهتمامًا كبيرًا
بالمجتمع ،وتحرص على تعزيز روابطها المتينة مع
المجتمع من خالل مواصلة مبادراتها المجتمعية
المتمثلة في االستثمارات المستدامة والتي تعود
بالنفع على شريحة واسعة من السكان .ويسهم هذا
النهج المتبع على الحفاظ على الدعم المجتمعي
ألنشطتنا ،ويدعم جهودنا األمنية من خالل شبكات
الشرطة والجيش والمجتمع الحيوية .وخالل الفترة،
تم تنظيم المبادرات مع األخذ في االعتبار التأثيرات
الناشئة عن انتشار فيروس كوفيد.19-
والجدير بالذكر ،تجري شركة بايتون للطاقة في
كل ثالث سنوات دراسة استقصائية لرسم الخرائط
االجتماعية من قبل أطراف خارجية ،وتحدث داخليًا
على أساس سنوي .وبنا ًء على هذه الخرائط ،يتم
التخطيط لمجموعة من البرامج المجتمعية.
وباإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة أيضًا بمواءمة
البرنامج مع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة على النحو المطبق في القطاع داخل
إندونيسيا .وتعمل شركة بايتون للطاقة ،على
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية - 1 :القضاء
على الفقر - 3 ،الصحة الجيدة والعافية - 4 ،التعليم
الجيد - 6 ،المياه النظيفة والمرافق الصحية - 7 ،الطاقة
النظيفة وميسورة التكلفة - 12 ،االستهالك واالنتاج
المسؤوالن - 13 ،العمل ألجل المناخ.
إن برامج المسؤولية االجتماعية والتي تركز على
المؤسسات والبنية التحتية ،تخطط وتنفذ ضمن
الفئات التالية :تحسين إدراك المجتمع تجاه شركة
بايتون للطاقة والعمليات ،وذلك تواصل اإلدارة مع
المجتمع بشكل مباشر ،وتنظيم جوالت ميدانية
ألفراد المجتمع وزيارة الجامعات الخ.
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تحسين العالقات بين شركة بايتون للطاقة
والموظفين والمجتمعات المحيطة .وقد يشمل
ذلك االنخراط في األعمال الخيرية وحمالت التبرعات
وتقديم المنح وتوفير مرافق االجتماعات وتنظيم
المسابقات الرياضية والفعاليات الثقافية وما إلى
ذلك .وتنظيم برنامج تمكين للمجتمع المحلي،
يركز على العناصر التي تعزز المنفعة المستدامة
مثل تنمية المجتمع وبرنامج توليد الدخل وتطوير
المهارات الشخصية وبناء قدرات المؤسسات وتنمية
المعرفة .وترد أدناه تفاصيل العديد من البرامج
الرئيسية.
استدامة األعمال  -تتضمن البرامج في هذا المسار
البرامج التي تدعم توافر الموارد التقنية (مثل برنامج
اإلثراء ،ورشة العمل المهنية ،ودعم المدرسة المهنية
الثانوية) وإدارة النفايات على سبيل المثال ،استخدام
رماد أسفل فرن  FABAوإعادة تدوير النفايات النباتية
األخرى) .ومن األمثلة على ذلك ما يلي:
• يهدف برنامج  3Rإلدارة النفايات ،إلى تحويل رماد
قاع الفرن إلى مواد بناء .وتم دعم البرنامج بأبحاث
ُأجريت باالشتراك مع معهد سورابايا للتكنولوجيا
وأسفرت عن قدرات على إنتاج كتل الرصف بجودة
السوق.
االستدامة االجتماعية واالقتصادية  -يشمل ذلك
البرامج التي تدعم جائزة ريادة األعمال المستدامة
(على سبيل المثال ،تمكين األسواق التقليدية
وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة) ،ودعم
اإلنتاج الغذائي المستدام (الزراعة العضوية ،والتنمية
المتكاملة للصيادين والزراعة المعمرة) وكذلك دعم
رفاه المجتمع (على سبيل المثال ،حملة الوقاية
من فيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز والحمالت
الصحية) .ومن األمثلة على ذلك ما يلي:

واصلت شركة العنقاء للطاقة تقديم الدعم
لمجموعة من المبادرات المختلفة ،وذلك في سياق
البنية التحتية المحلية واالحتياجات المؤسسية .وقد
تم تخفيف ذلك اسم ًيا من خالل تأثيرات COVID-19
مع مساهمات في االحتياجات المحددة في مجاالت
الثقافة والتعليم والتدريب والصحة والسالمة .وجراء
القيود المفروضة للحد من انشار الجائحة ،لم تكن
هناك مبادرات رعاية بيئية ممكنة .ويرد أدناه وصف
ألبرز هذه البرامج.

شديدا على عملية التعلم .وقد عالجت العديد
من المدارس هذا األمر من خالل تقديم التعليم
والفصول الدراسية عبر اإلنترنت .واستجابة لطلب
وزارة التعليم ،قدمت شركة العنقاء للطاقة أجهزة
كمبيوتر محمولة للوصول إلى نظام التعليم
عبر اإلنترنت وحضور دورات التدريس .وتم تقديم
تبرع مباشر لوزارة المتابعة في الشرقية لدعم األسر
ذات الدخل المنخفض ودعم شراء أجهزة الحواسيب
المحمولة.

وقد وجهت وزارة الصحة العمانية العديد من
المناشدات إلى المؤسسات التجارية والمواطنين،
لدعم جهود الوزارة في مكافحة الجائحة .وبدورها،
قدمت شركة العنقاء للطاقة تبرعين مباشرة إلى
وزارة الصحة في منطقة صور في أبريل وديسمبر
من عام .2020

وقدمت شركة العنقاء للطاقة المساعدات المادية
لصالح األسر المحتاجة ،وذلك خالل شهر رمضان
المبارك ،مما مكنها من أحياء تقاليد الشهر الكريم
وكفى االحتياجات المعيشية.

حال الوباء دون التحاق العديد من األطفال في سن
الدراسة بانتظام بالمدارس ،مما قد يؤثر تأثيرا

كما دعمت شركة العنقاء للطاقة مجموعة من
المشاريع الهادفة الستكشاف فرص االستثمار مع
الشركات الكبرى في منطقة صور .حيث طورت
مداين مشروعًا الستكشاف فرص جذب األعمال
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الصغيرة إلى مدينة صور من خالل دراسة متطلبات
األعمال للشركات الكبيرة التي تتخذ من منطقة
صور الصناعية مقرا لها .وسيوفر ذلك فرص العمل
التي تشتد الحاجة إليها لألشخاص الذين يعيشون
في صور .وتم تنفيذ المشروع من قبل شركة
متخصصة في تحليل متطلبات األعمال والدعم.
وقدمت شركة العنقاء للطاقة الدعم التمويلي
للمشروع كجزء من مجموعة من الشركات الراعية
التي تتخذ من منطقة صور الصناعية مقرًا لها.

ودعمت شركة العنقاء للطاقة إنتاج مجلة سواعد
التي يصدرها االتحاد العام لعمال عمان .ويصدر االتحاد
العام لعمال عمان مجلة دورية (مجلة سواعد) توفر
من خاللها المشورة لقرائها فيما يتعلق بالقوانين
مهما
واألنظمة في القطاع الخاص .ويمثل ذلك دو ًرا
ً
في ربط الهيئات الحكومية واألفراد بالقطاع الخاص.

شمس معان (األردن)

ويوفر دعم المجلة الوعي لجمهور شركة العنقاء
للطاقة وأهميتها لقطاع الكهرباء العماني ،كما
يعمل على زيادة الوعي بفرص العمل خالل جائحة
كوفيد.19-

حمطة إيه إم للطاقة الشمسية ،وحمطة  IPP4لتوليد
الكهرباء وشركة شرق عمان لتوليد الكهرباء (ألردن)

قامت شركة شمس معان لتوليد الطاقة منذ
تأسيسها بتطوير برنامج مستدام للمسؤولية
االجتماعية للشركات في منطقة األعمال والذي
يركز على البنية التحتية والمؤسسات .وشملت
مجاالت االستثمار الشباب والتعليم من خالل دعم
المنظمات غير الحكومية المحلية والمراكز
المجتمعية النشطة .وتهدف الجهود المحددة إلى

تلبية احتياجات أصحاب المصلحة والمجتمع والبيئة
المدارة .وفي هذا اإلطار ،أكملت الشركة مجموعة
من األنشطة والبرامج التي تم دعمها على مدار
الفترة من عام  ،2015والتي شملت عدة مجاالت
منها :التعليم والرياضة (الكاراتيه وفرق كرة القدم
وفرق ركوب الدراجات) والخدمات االجتماعية (مركز
رعاية األيتام) والصحة والثقافة والقضاء على الفقر.

شركة قرطاج للطاقة  -رادس ( 2تونس)
واصلت الشركات برنامج المنح الدراسية السنوي
من خالل تقديم منحتين دراسيتين في عام .2020
ويستمر نجاح البرنامج مع تزايد أعداد الخريجين
المقيمين في القرية المجاورة.

للفلسطينيين (منظمة غير حكومية) وتهدف إلى
مساعدة هذه المنظمة في دعم االحتياجات الطبية
لالجئين في األردن .وقد تم إطالق مبادرات جديدة
لتركيب  200سخان مياه يعمل بالطاقة الشمسية
لمنازل القرية المجاورة بالشراكة مع وزارة الطاقة
ووزارة التنمية ومحافظ منطقة سحاب والمجتمعات
المحلية ،وتم استكمال جزء كبير من هذه المبادرة.
وقد نفذت هذه المبادرات لمساعدة القرويين على
خفض فاتورة الكهرباء الشهرية وتحقيق درجة أكبر
من االستقاللية في مجال الطاقة.

وكذلك ،استمر الدعم المقدم من السنوات
السابقة لجمعية البيئة األردنية الستكمال الفعاليات
في مختلف األماكن لتحسين الوعي ،مثل إحياء
يوم البيئة العالمي ويوم إعادة التدوير وما إلى ذلك.
وقد نجحت هذه الفعاليات في زيادة وعي الطالب
وأهمية استدامة الحمالت.

كما تم دعم شركتين تجاريتين ناشئتين في قرية
المناخر من خالل إنشاء مصنعين صغيرين لتصنيع
منتجات األلبان والخبز والصابون الطبيعي والعديد
من المنتجات األخرى التي تمكن من تحقيق النمو
المستدام وخلق فرص عمل وتمكين دور المرأة في
مجتمع .وقد تمت أدارة هذا البرنامج بالشراكة مع
وزارة التنمية ومحافظ منطقة سحاب.

وكجزء من الدعم المستمر للبنى التحتية
التعليمية ،تلقت مدارس القرية المحلية في
المناخر والخنساء الدبوبي دعمًا يلبي مجموعة
من االحتياجات مثل صيانة المباني وتوفير المواد
التعليمية والقرطاسية وأجهزة الكمبيوتر وخدمات
اإلنترنت.

وقدمت تبرعات مختلفة لمنظمة المعونة الطبية
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واصلت شركة قرطاج للطاقة رعايتها لمدرسة
ابتدائية بمنطقة رادس من خالل توفير المستلزمات
المدرسية الالزمة للتالميذ في بداية العام الدراسي
وفقا لقائمة قدمها مديرو المدرسة ومديرها.

وقد دعمت الشركة مجددًا جمعية “المنقذ الصغير”
التي يديرها أعضاء مكافحة الحرائق الوطنية ،الهادفة
إلى تعزيز اإلسعافات األولية لألطفال بطريقة ممتعة
ومشاركة.
التقرير السنوي 5 9 | 2020

وحرصت شركة قرطاج لتوليد الطاقة على اتباع
تقاليدها خالل عيد الفطر وعيد األضحى ،حيث قدمت
الحلوى والوجبات الغذائية لمركز شرطة منطقة
رادس البترولية ،امتنان للخدمات الجليلة التي
يقدمها أفراد الشرطة حرصًا على أمن ورفاه المجتمع.
ويهدف هذا الجهد الذي تبذله شركة قرطاج للطاقة
إلى تعزيز التزامات جميع أصحاب المصلحة بسالمة
وأمن منطقة األعمال االستراتيجية هذه في تونس.
ويهدف هذا الجهد الذي تقوم به شركة قرطاج للطاقة
إلى تعزيز التزامات جميع أصحاب المصلحة بسالمة
وأمن هذه المنطقة التجارية الحاسمة واالستراتيجية
في تونس.

كما قدمت شركة قرطاج للطاقة تبرعات لصالح
الجمعية التونسية للمكفوفين .وال تزال الشركة
عضوًا في مجلس إدارة مجموعة “( ”GMGمجموعة
إدارة وصيانة منطقة البترول حيث تقع شركة قرطاج
للطاقة) التي تقدم الدعم القيادي واإلداري.

ستوكيارد هـيـل لـطـاقـة الـريـاح (أسرتاليا)

وتستمر عضوية الشركة في مجلس إدارة الوكالة
الطبية المهنية في محافظة بن عروس .وتعتبر
شركة قرطاج للطاقة مثاال ً على قيادتها الفعالة
وإدارتها الجيدة من حيث الصحة المهنية والسالمة
والنظافة الصحية.

شركة أمني للطاقة املتجددة ( ُعمان)

في عام  ،2020ظلت مزرعة ستوكيارد هيل للرياح
ملتزمة ببرنامجها العالقات المجتمعية حتى خالل
هذه األوقات الصعبة.
عقدت المجموعة المرجعية المجتمعية للبرنامج
المؤتمرات عبر تقنية الفيديو .وركزت أنشطة
التوعية على تقديم المعلومات للمجتمع
المحلي عبر واجهتي متجر مقرهما في بوفورت
وسكيبتون ،مما اتاح فرص المشاركة المباشرة مع
السكان والشركات .وعالوة على ذلك ،وزعت رسالتان
إخباريتان للبرنامج على المجتمع المحلي ،باإلضافة
إلى عدة عروض إيضاحية.

نظرا لآلثار السلبية الناجمة عن فيروس كوفيد،19-
ً
لم تقم شركة  ARECبأية أنشطة رئيسية
للمسؤولية االجتماعية للشركات .وذلك حرصًا على
صحة ورفاهية الموظفين والمجتمعات المحلية.
ودعمًا لتطوير المعرفة والتعلم عن قطاع الطاقة
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المتجددة ،تبرعت شركة أمين للطاقة المتجددة
بوحدات توليد الطاقة الشمسية للجامعة األلمانية
للتكنولوجيا في عمان ،ومن المقرر استخدام هذه
الوحدات لألغراض التعليمية.

طورت ستوكيارد هـيـل لـطـاقـة الـريـاح برنامجها
المتعلق باالستثمار المجتمعي في قطاع التعليم
عبر تقديم الدعم إلى مدرسة سكيبتون االبتدائية
المحلية لتوظيف معلم إللقاء دروس عن االستدامة.

كبيرا وقدره  270ألف دوالر
التزاما مال ًيا
قدم البرنامج
ً
ً
أسترالي ،لصالح نادي بوفورت للجولف والبولينج.
ومنحت هذه المساهمة النقدية السخية حياة
جديدة للنادي ،حيث يتوقع أن يجتذب النادي أعضاء
جدد وكبرى فعاليات البولينج اإلقليمية.
كما ساهم البرنامج المجتمعي بمبلغ 30,000
دوالر أسترالي ،في ملتقى لينتون وديستريكت
للرجال ،بهدف مساعدة المنظمة في تحديث األلواح
الشمسية للحفاظ على الطاقة وتوليد الكهرباء
عبر مصدر طاقة مستدام.
وحرص البرنامج أيضًا على التواصل مع أفراد المجتمع
المحلي للرد على أي أسئلة تتعلق ببرنامج
ستوكيارد هيل أو البرامج المجتمعية.
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مشاريع سالغريو وجايبا
وفرانشيسكو سا والفراس (الربازيل)

وخالل عام  ،2020نفذ مشروع سالغيرو وجايبا
وفرانشيسكو سا والفراس لتوليد الطاقة الشمسية
العديد من البرامج المجتمعية المحلية.
وكانت أهداف هذه البرامج هي إنشاء قنوات اتصال
مفتوحة وإقامة عالقات إيجابية مع المجتمعات
المحلية وتعزيزها ،باإلضافة إلى إبقائها على اطالع
على التقدم المحرز في بناء مشاريعنا األربعة
للطاقة الشمسية .وأجريت زيارات شهرية لتنظيم
حوارات مفتوحة .وأجريت برامج توعوية بيئية موجهة
لكافة العاملين في المشاريع لتعزيز جهود الحفاظ
على البيئة ولترسيخ اإلدراك التام واالحترام لتاريخ
وثقافة المجتمعات المحيطة بكل مشروع.
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وعلى وجه التحديد ،بالنسبة لمزرعة جايبا للطاقة
الشمسية ،شهد برنامج التعاقد مع العمالة المحلية
توظيف  156فرد يمثلون  70في المائة من مجموع
العمال الذين تم حشدهم لمشاريع البناء في شهر
أغسطس .كما استشيرت كيانات عامة عديدة
لتقديم خبرتها في مجال التوعية المجتمعية،
بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،مجلس
مدينة جايبا ،ووزارات التعليم والصحة والبيئة.
وفي مجمع الفراس للطاقة الشمسية ،تمت دعوة
إدارة الصحة البلدية إلى المجتمع المحلي لتقييم
االحتياجات الصحية للسكان المحليين.
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تقرير احلوكمة املؤسسية
تلتزم شركة نرباس للطاقة بتطبيق أعلى معايري احلوكمة املؤسسية .وتؤمن بتعزيز
الشفافية والعدالة يف كافة جوانب نظام احلوكمة واإلدارة.
ويتوىل الرئيس التنفيذي للشركة مسؤولية إدارة وتوجيه وتشغيل أعمال
الشركة ،ويشرف على القرارات التشغيلية التي تؤثر على األعمال.
ويف عام  ،2020تابعت الشركة تعزيز نظام احلوكمة املؤسسية والضوابط
الداخلية وتطبيق أفضل املمارسات .حيث نفذت العديد من السياسات
واإلجراءات اإلضافية ،الهادفة إىل تعزيز الشفافية والعدالة يف إدارة األعمال
وحتسني الضوابط الداخلية ،وقد مت إعداد سياسات وإجراءات إضافية يف
عام :2020
 .1دليل التواصل وهو خمطط مت تصميمه لتحقيق أهداف الشركة
من خالل االستفادة من قنوات اتصاالتنا املتعددة .ويتم حتقيق
ذلك من خالل تقدمي خطة تبني على نقاط قوتنا احلالية مع
حتديد الفرص اجلديدة؛
 .2سياسة إدارة األصول توفر إطار عمل للتخطيط الفعال واآلمن

إلدارة األصول؛
 .3إجراءات إدارة األصول توفر عمليات حمددة إلدارة األصول وتعني
أدوارًا ومسؤوليات حمددة متوافقة مع سياسة إدارة أصول الشركة
وسياسة الصحة والسالمة والبيئة.
وباإلضافة إىل ذلك ،خضعت معظم السياسات واإلجراءات احلالية للتحديث
الدوري لتحسينها ولزيادة الضوابط .وواصلت جلان جملس اإلدارة (جلنة
االستثمار وجلنة التدقيق وجلنة املكافآت) تول أدوارها يف اإلشراف على عملياتنا
وفرص االستثمار والرقابة الداخلية.
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نهجنا للحوكمة

لجنة التدقيق

يستند إطار حوكمة الشركات التابع للشركة
على أفضل الممارسات المحلية والدولية ،ويهدف
إلى تعزيز الشفافية واإلنصاف في الطريقة التي
ننفذ بها أعمالنا ،مع خلق قيمة طويلة األجل
لمساهمينا .وفي هذا االطار ،نأخذ في االعتبار
مصالح جميع المساهمين اآلخرين المشاركين في
أعمالنا :الموظفين ،والعمالء ،والموردين ،والشركاء،
والممولين ،والحكومات والسلطات العامة األخرى،
ً
فضال عن المجتمعات المحلية في المناطق حيث
ننفذ أعمالنا.

تتولى لجنة التدقيق مراقبة نزاهة البيانات المالية
واكتمالها ودقتها ،ومراجعة مدى موثوقية وفعالية
أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وحماية
استقاللية المدققين الخارجيين .كما تقدم لجنة
التدقيق المشورة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق
بااللتزام بالقانون واللوائح والسياسات الداخلية.
ويتم تعيين أعضاء لجنة التدقيق من قبل مجلس
اإلدارة ومدة خدمتهم هي ثالث سنوات .ويحدد ميثاق
لجنة التدقيق المتطلبات المهنية والخبرة المطبقة
على أعضاء اللجنة ،وينص على أن يكون عضو واحد
على األقل خبيرا في الشؤون المالية أو المحاسبة
أو التدقيق.

يناقش اجتماع المساهمين القرارات األكثر صلة
بالشركة ،مثل تعيين الهيئات االعتبارية ،واعتماد
القوائم المالية السنوية وتخصيص صافي الدخل.

لجنة االستثمار

اجتماع المساهمين

مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة هو الهيئة اإلدارية المسؤولة أمام
المساهمين والمكلفين بإدارة الشركة .ويتولى
تنفيذ كافة األنشطة المناسبة لتحقيق أهداف
الشركة .ويتكون مجلس إدارة” نبراس” من عشرة
أعضاء ،يمتلكون مجموعة واسعة من الخلفيات
والخبرات الفنية والعملية التي تلعب دو ًرا حاسما
في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل
في أعمالنا وعملياتنا .وقد أجرى مجلس اإلدارة أربعة
اجتماعات خالل عام .2020

لجان المجلس
لدى مجلس اإلدارة ثالث لجان :لجنة التدقيق ولجنة
االستثمار ولجنة المكافآت .وقد تم إنشاء كل من
هذه ّاللجان بناء على قرار من مجلس اإلدارة وتم
اعتماد ميثاقًا كتابيًا يحدد نطاقها ومسؤولياتها.
وتعمل اللجان كهيئات استشارية لمجلس اإلدارة
وال تتولى مهام اإلدارة التي تظل مسؤولية الرئيس
التنفيذي وفريق اإلدارة التنفيذية.
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وفعالة ،والضوابط الداخلية للشركة هي عبارة عن
عمليات مصممة خصيصًا لتحقيق فعالية وكفاءة
العمليات وموثوقية التقارير المالية واالمتثال
للقوانين واللوائح .وتجدر اإلشارة إلى أن إدارة التدقيق
الداخلي هي المسؤولة عن التصميم واإلشراف
والتنفيذ والمراجعة لعمليات الرقابة الداخلية واختبار
مدى التزام أعمالنا وعملياتنا بإطار الرقابة الداخلية.
وتقدم إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها مباشرة إلى
لجنة التدقيق التي تكون مدعومة بميثاق تدقيق
رسمي معتمد من مجلس اإلدارة يحدد دورها
ومسؤولياتها.

المدققون الخارجيون
للمساهمين
يقترح مجلس اإلدارة خالل االجتماع العام
ً
تعيين مدقق حسابات خارجي بناء على توصية لجنة
التدقيق .وخالل اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ
 31/3/2020وبناء على توصية مجلس اإلدارة ،قرر
المساهمون تعين شركة  KPMGكمدقق حسابات
خارجي ،وتمت الموافقة على رسومهم السنوية
والبالغة  300,000ريال قطري .ولم تتولى أي شركة
أخرى سوى شركة  KPMGوالشركات التابعة لها دور
المدقق الخارجي للشركة خالل عام  .2020وباإلضافة
إلى رسوم التدقيق ،تم دفع  193,930ريال قطري نظير
الخدمات االستشارية.

يتركز نشاط لجنة االستثمار على مساعدة مجلس
اإلدارة في وضع إستراتيجية الشركة االستثمارية
ومراجعة مقترحات االستثمار .ويتم تعيين أعضاء
لجنة االستثمار من قبل مجلس اإلدارة ،ومدة
خدمتهم هي ثالث سنوات.

لجنة المكافآت
لجنة المكافآت هي هيئة استشارية ثابتة لمجلس
إدارة الشركة .تضمن لجنة المكافآت أيضا أن
تكون مستويات المكافآت العامة لموظفي
الشركة شفافة ،بما يتماشى مع أهداف الشركة
االستراتيجية ،وبما يتماشى مع ثقافة” االستناد
إلى األداء“ .كما تهدف هذه اللجنة إلى الحفاظ على
المركز التنافسي للشركة في سوق العمل من
حيث القدرة على جذب المواهب واالحتفاظ بها ،ومن
حيث التوافق مع معايير األجور الداخلية والخارجية.

الضوابط الداخلية
تقع المسؤولية النهائية لتشغيل نظام الرقابة
الداخلية على عاتق مجلس إدارة الشركة بدعم من
لجنة التدقيق .ولدى الشركة إدارة رقابة داخلية قوية
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املراجعة املالية
حققت شركة نرباس للطاقة (“الشركة” أو “نرباس”
أو “اجملموعة”) أدا ًء ماليًا قويًا للسنة املنتهية يف 31

ديسمرب  ،2020وبلغ ربح السنة  280.8مليون ريال
قطري ،مسجالً انخفاض وقدره  83مليون ريال قطري
مقارنة بـ  363.9مليون ريال قطري حققته الشركة يف
عام  .2019ومنا الربح املعدل (باستثناء تعديل القيمة
العادلة ملرة واحدة يف بايتون يف عام  )2020بنسبة 11%
( 402.1مليون ريال قطري يف عام  2020مقارنة بـ 363.9

مليون ريال قطري يف عام  .)2019ومقارنة بالعام املاضي،
ارتفع إجمايل األصول يف نهاية عام  2020ليقدر بـ 808.4

مليون ريال قطري .كما منا إجمايل املطلوبات مبقدار
 565.7مليون ريال قطري نتيجة لسحب الديون يف كيانات
املشاريع الربازيلية املوحدة؛ ومت حتقيق تقدم كبري يف
عام  2020مع إنشاء مشاريع توليد الطاقة الشمسية
يف الربازيل .ولقد تعاملت كل شركة بشكل فعال مع
التحديات املتعلقة بجائحة كوفيد 19-من خالل تنفيذ
بروتوكوالت السالمة .ومت استخدام العمليات والصيانة
املعدلة وفق اخملاطر يف تقدمي أداء األعمال .ومل يكن
هناك تأثري كبري على صايف الدخل بسبب كوفيد19-؛
باستثناء بعض التأخريات يف توزيعات األرباح من الشركات
األردنية.
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منونا

اللتين تمتلك فيهما نبراس للطاقة حصة غير
مسيطرة كشركات مستثمرة فيها بطريقة حقوق
الملكية.

الدخل التشغيلي
مليون ريال قطري

2020
2019
2018
2017
2016

1253.2
979
495
477
173

الدخل الصافي
العائد إلى نبراس
مليون ريال قطري

2020
2019
2018
2017
2016

280.8
364
345
333
116

مجموع الممتلكات
مليون ريال قطري

2020
2019
2018
2017
2016

8009.8
7,201
6,826
6,098
5,785

وفي عام  ،2020أظهرت الشركة أدا ًء مال ًيا قويًا
مدعوما بمحفظة األصول المتنوعة لشركة نبراس
ً
للطاقة.
وخالل العام ،استحوذت الشركة على حصة49%
من األسهم في ستوك يارد هيل لطاقة الرياح،
وهو مشروع قيد اإلنشاء يقع في أستراليا ،كما
تم االستحواذ على حصة  40%في مشروع زونبارك
موسيل بانكين تيرنوزن وهو مشروع لتوليد الطاقة
الشمسية قيد التطوير تقع في هولندا (جزء من
محفظة جوتامي للطاقة الشمسية) .وفي البيانات
المالية للمجموعة يتم التعامل مع كال الشركتين
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وفي عام  ،2020بلغ إجمالي الدخل التشغيلي
 1،253.2مليون ريال قطري مقارنة بـ  978.9مليون
ريال قطري في عام  .2019ويرجع النمو السنوي
البالغ  28%بشكل أساسي إلى نتائج السنة األولى
الكاملة الموحدة من سي بي سي .وتشمل
العوامل األخرى التي ساهمت في هذا النمو ارتفاع
حصة الدخل من الشركات الزميلة – والتي ساهمت
فيه شركة بايتون للطاقة بشكل رئيسي نتيجة
النخفاض معدل ضريبة دخل الشركات في إندونيسيا
(من  25%إلى  ،)22%وقابله جزئ ًيا انخفاض دخل الفائدة
من المتوسط األدنى الرصيد النقدي ،ومعدالت الفائدة
المنخفضة على الودائع ألجل (تتراوح من  1.15%إلى
 3.75%في عام  2020مقارنة بـ  3.00%إلى  4.30%في
عام  ،)2019وانخفاض الدخل اآلخر المرتبط بالمكاسب
الناتجة عن االستحواذ على سي بي سي المعترف
بها في عام .2019
بلغ الربح التشغيلي للسنة  354.2مليون ريال قطري
مقارنة بـ  442.8مليون ريال قطري في عام  .2019ويعزى
االنخفاض المقدر بنسبة  20%على أساس سنوي إلى
العوامل الموضحة أعاله والتي تم تعويضها بتوحيد
السنة الكاملة لمصاريف تشغيل الشركة وتعديل
القيمة العادلة المسجلة على األصول المحتفظ بها
للبيع (جزء من االستثمار في بايتون للطاقة) في عام
 .2020ويرجع ارتفاع النفقات العامة واإلدارية إلى حد
كبير إلى أنشطة تطوير األعمال والنمو في قاعدة
األصول .ويتم تفسير االنخفاض في المصروفات األخرى
من خالل مخصص المطالبات الضريبية المستحقة
الدفع لبائع بايتون والذي تم االعتراف به في عام .2019
بلغت التكلفة المالية في عام  ، 2020مبلغ 71.7
مليون ريال قطري مقارنة إلى تكاليف السنة السابقة
والتي تقدر بـ  82.9مليون ريال قطري .ويعزى هذا
االنخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الفائدة.
وبلغ صافي ربح السنة العائد إلى نبراس  280.8مليون
ريال قطري مقارنة بـ  363.9مليون ريال قطري في عام
( 2019انخفاض بنسبة  23%على أساس سنوي).
بلغ صافي الربح السنة المنسوب إلى شركة نبراس
المعدلة لبيع بايتون  402.1مليون ريال قطري (نمو
 11%على أساس سنوي) .وفي نهاية عام ،2020
بلغ إجمالي األصول  8،009.8مليون ريال قطري،
بزيادة تصل إلى  808.4مليون ريال قطري أو بارتفاع
بنسبة  11%مقارنة بعام  .2019وبلغت األصول غير
المتداولة  3،863.5مليون ريال قطري ،بزيادة قدرها
 15%عن العام الماضي .بلغ االستثمار في الشركات
الزميلة والمشاريع المشتركة  2.980.0مليون ريال
قطري (تغيير  0%إلى رصيد  .)2019وقد تم تعويض
االستثمارات في ستوك يارد هيل لطاقة الرياح وفي
مشروع زونبارك موسيل بانكين تيرنوزن (جزء
من محفظة جوتامي للطاقة الشمسية) ،وحصة
األرباح من الشركات الزميلة من خالل إعادة تصنيف
جزء من االستثمار في بايتون للطاقة إلى األصول
المحتفظ بها للبيع واألرباح المعلنة من الشركات
الزميلة خالل العام .إن الزيادة البالغة  448.1مليون ريال
قطري في األعمال الرأسمالية الجارية تفسر بشكل
أساسي من خالل أنشطة البناء والتطوير لمشاريع

الطاقة الشمسية في البرازيل والتي من المتوقع
أن تستهل عملياتها خالل عام  .2021وبلغت األصول
المتداولة  4،146.3مليون ريال قطري ،أي بزيادة قدرها
 304.8مليون ريال قطري مقارنة بـ  .2019ويرجع التغيير
إلى حد كبير إلى إعادة تصنيف جزء من االستثمار في
بايتون للطاقة إلى أصول محتفظ بها للبيع قابلته
جزئ ًيا حركات أخرى .وتفسر الزيادة في مستحقات
التجارة والمستحقات األخرى بشكل رئيسي من
خالل التقدم المحقق فيما يتعلق بإنشاء مشاريع
الطاقة الشمسية في البرازيل وانخفاض ميزان
 2019لمستحقات التجارة في سي بي سي بسبب
توقيت الصيانة الرئيسية .وتصنف الودائع بنكية ذات
فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل وتلك التي يمكن
سحبها بدون غرامات كبيرة على أنها نقد وما يعادله.
بلغ إجمالي المطلوبات  2.856.0مليون ريال قطري
بزيادة قدرها  565.7مليون ريال قطري (أعلى بنسبة
 25%عن العام الماضي) .وترجع الزيادة في القروض
والتسهيالت إلى تمويل إنشاء مشاريع سالجيرو
وفرانشيسكو وجايبا في البرازيل .والزيادة في
التجارة والذمم الدائنة األخرى بشكل رئيسي إلى بناء
وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية في البرازيل ً
أيضا.
كما بلغ إجمالي حقوق الملكية في نهاية عام
 2020مبلغ  5،153.8مليون ريال قطري مقارنة بـ 4،911.1
مليون ريال قطري في نهاية عام  .2019ويعزى التغيير
اإليجابي بشكل رئيسي إلى الدخل الشامل للعام.
وفي نهاية عام  ،2020بلغ إجمالي السيولة (النقدية
والودائع والتسهيالت االئتمانية المتاحة)  3،504مليون
ريال قطري مقارنة بـ  4،675مليون ريال قطري في نهاية
عام  .2019ويعزى هذا االنخفاض إلى االستثمارات في
صندوق مياه الشرب والصرف الصحي في أستراليا،
والمساهمات الرأسمالية في المشاريع في البرازيل
واالستثمار في مشروع زونبارك موسيل بانكين
تيرنوزن في هولندا.
بلغ صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
في عام  2020ما قيمته  286.3مليون ريال قطري
مقارنة بـ  490.9مليون ريال قطري في عام .2019
ويعزى االنخفاض في المقام األول إلى انخفاض
توزيعات األرباح من شركة بايتون للطاقة ،حيث
تضمنت أرقام العام السابق توزيعات األرباح لشهر
ديسمبر  2018بسبب التحول في التوقيت؛ كما
تم تأجيل توزيعات األرباح المقررة للنصف الثاني من
عام  2020من األصول األردنية بسبب تأخير مدفوعات
اإليرادات من قبل المتعهد .يرجع التغيير في تحركات
رأس المال العامل بشكل أساسي إلى تحصيل
الذمم المستحقة من سي بي سي المسجلة في
وقت االستحواذ في عام  2019إلى جانب انخفاض رصيد
الذمم التجارية المدينة في نهاية عام  2019بسبب
توقيت الصيانة الرئيسية.
وفي عام  ،2020بلغ صافي التدفقات النقدية
الخارجة من األنشطة االستثمارية  575.8مليون ريال
قطري .ويرتبط اإلنفاق النقدي إلى حد كبير ببناء
مشاريع الطاقة الشمسية في البرازيل ،واالستحواذ
على  49%من األسهم في ستوك يارد هيل لطاقة
الرياح في أستراليا و  40%من األسهم في مشروع
زونبارك موسيل بانكين تيرنوزن للطاقة الشمسية
في هولندا (جزء من محفظة جوتامي للطاقة
الشمسية) .العوامل المذكورة أعاله يتم تعويضها

جزئ ًيا عن طريق إعادة تصنيف الودائع إلى نقد وما
يعادله.
في عام  ،2019بلغ التدفق النقدي من األنشطة
االستثمارية  2938.5ريال قطري .التدفقات النقدية
الداخلة هي بشكل عام تغيير في تصنيف الودائع.
ويتم تصنيف الودائع التي يمكن سحبها في أي
ً
وفقا لتقدير اإلدارة على أنها نقدية
وقت دون غرامة
وما يعادلها ،بينما في السابق ،تم تصنيف الودائع
التي يقل تاريخ استحقاقها األصلي عن  3أشهر على
هذا النحو .ويعزى اإلنفاق النقدي بسبب االستحواذ
على  60%من األسهم في سي بي سي في
تونس ،ونسبة  80%من األسهم في مشاريع الفراس
وسالغويرو وفرانسيسكو وجايبا للطاقة الشمسية
في البرازيل ،وحصة  9.9%في شركة أمين للطاقة
المتجددة في عمان.
وقد كان صافي التدفقات النقدية من األنشطة
التمويلية في عام  2020تدفقًا داخليًا قدره 335.2
مليون ريال قطري ،نتج في الغالب عن سحب ديون
المشاريع لبناء مشاريع سالجيرو وفرانشيسكو
وجايبا في البرازيل .وبلغ صافي التدفقات النقدية
الخارجة من األنشطة التمويلية في عام  2019ما
قيمته  275.9مليون ريال قطري؛ ويفسير التدفق
النقدي الخارج بسداد تسهيالت قرض بنك الدوحة.

2020

مليون ريال قطري
الدخل التشغيلي

1253.2

مليون

الدخل الصافي
العائد إلى نبراس

280.8

مليون

مجموع السيولة

3504.4

مليون

مجموع الممتلكات

8009.8

مليون

حقوق المساهمين

5153.8

مليون

نمو الدخل الصافي
على أساسا سنوي

28%

التقرير السنوي 7 1 | 2020

البيـانات املالية
املوحدة
 31ديسمرب 2020

تقرير مدقق احلسابات املستقل
إىل السادة املساهمني يف نرباس للطاقة ش.م.خ.ق.
الدوحة ،دولة قطر
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة نبراس للطاقة ش.م.خ.ق“( .الشركة”) وشركاتها
التابعة (يشار إليهم جميعًا بــ “المجموعة”) والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما
في  31ديسمبر  2020وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد ،وبيان التغيرات في حقوق
الملكية الموحد ،وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات
التي تشتمل على السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية األخرى.
برأينا ،فإن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من كافة الجوانب الجوهرية،
المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر  2020وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها
النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق .قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا
وفقًا لتلك المعايير في الجزء الخاص بـ “مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة”
في هذا التقرير .نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين
المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين (قواعد السلوك
األخالقي) ،والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات المالية
للمجموعة في دولة قطر .لقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك المتطلبات
وقواعد السلوك األخالقي .إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين
أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

املعلومات األخرى
مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى .المعلومات األخرى .تتضمن المعلومات األخرى
المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للشركة للمجموعة لعام  ،2020ولكنها ال تتضمن
البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابـات حـولها .قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات
حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة والذي يشكل جز ًءا من التقرير السنوي ويتوقع أن يتم تقديم
األقسام الباقية من التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ.
رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى ونحن لم ولن نعبر بأي شكل
من األشكال عن أي نتيجة تأكيد بخصوص تلك المعلومات األخرى.
فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على
المعلومات األخرى واألخذ في االعتبار ،خالل ذلك ،ما إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير
منسجمة على نحو جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو المعرفة التي حصلنا عليها خالل
أعمال التدقيق ،أو أنها تبدو كأخطاء مادية.
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تقرير مدقق احلسابات املستقلني (تابع)

تقرير مدقق احلسابات املستقلني (تابع)

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة (تابع)

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة (تابع)

املعلومات األخرى (تابع)

مسؤوليات مدقق احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة (تابع)

عند اطالعنا على األقسام الباقية من التقرير السنوي ،إذا توصلنا إلى نتيجة بأن هناك أخطاء
جوهرية به فإنه يطلب منا اإلبالغ عن تلك الحقيقة .ليس لدينا ما نبلغ عنه في هذه المرحلة
استنادًا إلى العمل الذي قمنا بأدائه.

• إبداء نتيجة حول مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي ،واستنادًا
إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها ،ما إذا كانت هناك شكوكًا جوهرية ذات صلة
بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وفقًا
لمبدأ االستمرارية .إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكًا جوهرية ،فإننا مطالبون بلفت االنتباه في
تقرير مدقق الحسابات إلى االفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة ،أو إذا
كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي ،بتعديل رأينا .إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد
على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات .ومع ذلك ،فإن
األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في أن تتوقف الشركة عن مواصلة أعمالها وفقًا
لمبدأ االستمرارية.

مسؤوليات جملس اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا
للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس اإلدارة أنها
ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة
سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية ،فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة الشركة على مواصلة
أعمالها وفقًا لمبدأ االستمرارية ،واإلفصاح ،كلما كان ذلك ممكنا ،عن األمور المتعلقة بمبدأ
االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقًا لمبدأ االستمرارية ما لم يرغب مجلس اإلدارة إما
في تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.

مسؤوليات مدقق احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل
خالية من األخطاء الجوهرية ،سوا ًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وإصدار تقرير مدقق الحسابات
الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى عال ،ولكن ال يضمن أن عملية
التدقيق التي تتم وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائمًا عن أخطاء جوهرية عندما
تكون موجودة .يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ ،وتعتبر هامة إذا كان من الممكن،
بشكل فردي أو جماعي ،أن يتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها
المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ،فإننا نمارس حكمًا مهنيًا ونبقى
على الشكوك المهنية في جميع أعمال التدقيق .كما إننا نقوم بـ:
• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سوا ًء كانت ناتجة عن
غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على
أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا .إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية
ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ ،نظرًا ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ
وتزوير ،أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه ،أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها ،بما في ذلك االفصاحات،
وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي
تحقق العرض العادل.
• الحصول على إثبات تدقيق كافي بخصوص المعلومات المالية للكيانات أو األنشطة التجارية
داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة .نحن مسؤولون عن توجيه واإلشراف
على وأداء عملية التدقيق للمجموعة .سنظل المسؤولون الوحيدون عن رأي تدقيقنا.
نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق ،ضمن أمور أخرى ،بالنطاق المخطط للتدقيق وتوقيت
التدقيق ونتائج التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية
التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق .تحتفظ
الشركة بسجالت محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجالت .إضافة
إلى ذلك فقد تم إجراء الجرد الفعلي لمخزونات الشركة وفقًا لألصول المرعية .اطلعنا على
تقرير مجلس اإلدارة الذي سيتم إدراجه ضمن التقرير السنوي وتتفق البيانات المالية الواردة
فيه مع دفاتر وسجالت الشركة .لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لقانون الشركات التجارية
القطري رقم  11لسنة  2015أو لبنود النظام األساسي للشركة والتعديالت عليه خالل السنة
يمكن أن يكون لها أثر جوهري على بيان المركز المالي الموحد للشركة أو أدائها كما في
وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020

• فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة
حسب الظروف ،ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية
واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذها مجلس اإلدارة.
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بيان املركز املايل املوحد

بالريال القطري

كما يف  31ديسمرب 2020

إيضاحات 2020
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
عقارات وآالت ومعدات
موجودات حق انتفاع
إنشاءات قيد التنفيذ
الشهرة
شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
استثمارات حقوق ملكية القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
أدوات مالية مشتقة
موجودات غير متداولة أخرى
موجودات ضريبة مؤجلة

( 15ب)
9
26

الموجودات المتداولة
المخزون  -بالتكلفة
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
ودائع ألجل
نقد وأرصدة لدى البنوك
موجودات محتفظ بها للبيع

10
( 20ج)
11
12
14

إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي التحوط
احتياطي صرف العمالت األجنبية
االحتياطيات القانونية
أرباح مدورة
حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
حصص غير مسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة
أدوات مالية مشتقة
قروض وتسهيالت تحمل فوائد
التزامات إيجار
مطلوبات غير متداولة أخرى
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات متداولة
قروض وتسهيالت
التزامات إيجار
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة الدفع إلى أطراف ذات عالقة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

5
6
7
21
8

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

2019

99,055,934
33,304,245
481,338,138
148,031,209
2,980,023,478

82,923,327
10,294,137
33,227,556
167,272,551
2,984,026,861

506,944

506,944

2,097,028
98,343,475
20,776,880
3,863,477,331

5,105,049
58,780,268
17,765,985
3,359,902,678

6,833,911
322,195,054
586,427
3,284,951,472
531,740,962
4,146,307,826
8,009,785,157

9,465,306
103,599,287
481,317
468,661,518
3,259,298,889
3,841,506,317
7,201,408,995

13
( 15أ)

3,650,000,000 3,650,000,000
)(20,422,841
)(71,385,739
)(1,613,424
)(23,690,702
486,838
1,217,932,521 1,498,444,660
4,845,896,256 5,053,855,057
65,202,312
99,947,346
4,911,098,568 5,153,802,403

( 15ب)
16
17

57,834,921
2,258,884,144
28,411,292
42,770
3,748,291
2,348,921,418

23,177,686
1,948,164,943
5,090,435
3,113,712
1,979,546,776

16
17
19
( 20ج)

60,310,553
7,573,215
437,708,086
1,469,482
507,061,336
2,855,982,754
8,009,785,157

28,297,799
5,606,602
276,859,250
310,763,651
2,290,310,427
7,201,408,995

18

بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد

إيراد بيع كهرباء
إيراد من اتفاقيات امتياز خدمة
حصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة
إيراد فائدة
رسوم إدارة وخدمات فنية
إيرادات أخرى
إجمالي إيرادات التشغيل
تكاليف توليد كهرباء
مصروفات عمومية وإدارية
تكاليف تشغيلية أخرى
استهالك
تكلفة انخفاض نتيجة موجودات محتفظ بها للبيع
إجمالي تكاليف التشغيل
ربح التشغيل
مصروفات التمويل
الربح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل
الربح بعد الضريبة
ربح السنة المنسوب إلى:
مالكي الشركة
مساهمات غير مسيطرة

بالريال القطري

إيضاحات 2020
22
14,500,576
22
684,029,161
8
453,517,533
24
100,119,300
1,055,994
1,253,222,564
23
)(646,983,841
23
)(98,158,455
23
)(19,414,018
23
)(13,194,552
)(121,249,514
)(899,000,380
354,222,184
25
)(71,683,070
282,539,114
26
)(116,756
282,422,358
280,809,243
1,613,115
282,422,358

الدخل الشامل اآلخر:
بنود التي يعاد أو قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة خالل فترات الحقة
الحصة في الدخل الشامل اآلخر من شركات مستثمر فيها
8
بطريقة حقوق الملكية
تحوطات التدفق النقدي  -الجزء الفعال من تغييرات القيمة
العادلة
العمليات األجنبية  -فروق تحويل عمالت أجنبية
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى:
مالكي الشركة
مساهمات غير مسيطرة
العائدات على السهم:
العائدات األساسية والمخففة للسهم

27

2019
10,613,162
392,329,413
371,598,677
135,078,898
3,198,634
66,129,760
978,948,544
)(397,114,477
)(75,245,858
)(50,610,121
)(13,174,227
)(536,144,683
442,803,861
)(82,900,530
359,903,331
)(7,317,209
352,586,122
363,853,427
)(11,267,305
352,586,122

)(18,093,576

)(28,697,391

)(34,657,235

)(23,116,083

)(22,077,278
)(74,828,089
207,594,269

)(1,560,542
)(53,374,016
299,212,106

205,981,154
1,613,115
207,594,269

310,479,411
)(11,267,305
299,212,106

0.77

0.99

تم اعتماد البيانات المالية الموحدة والتصريح بإصدارها من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ  9مارس  2021ووقعها بالنيابة
عن المجلس كل من:

حممد ناصر الهاجري

رئيس مجلس اإلدارة

خالد جولو

الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  74إلى  122جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  74إلى  122جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التدفقات النقدية املوحد

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

رأس
المال

احتياطي
تحوط

المنسوبة لمالكي الشركة

احتياطي
تحويل
عمالت

												
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

في  1يناير 2019

3,650,000,000

31,390,634

)(52,883

إجمالي الدخل الشامل

في  31ديسمبر 2020

االحتياطيات
القانونية

الربح

الدخل الشامل اآلخر

أرباح
مدورة

-

-

اإلجمالي

-

)(51,813,475

3,650,000,000

التغيرات في مساهمات الملكية

)(71,385,739

إجمالي الدخل الشامل

)(23,690,702

مساهمات
غير
مسيطرة

-

)(1,560,541

282,422,358

الربح بعدالضريبة
تعديالت للبنود التالية:
حصة نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية -
بالصافي من الضريبة المحتجزة
مخصص مكافأت نهاية الخدمة للموظفين
ربح شراء ناتج من اقتناء شركة تابعة
استهالك عقارات وآالت ومعدات
إهالك أصول حق انتفاع

8
18
21
23
23

ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
مخصص عالوة تأثيث
مخصص مطالبة إنجي الضريبية
إيرادات فوائد
مصاريف فوائد

24
25

الخسارة في أول اعتراف من أصول محتفظ بها للبيع

)(453,517,533
1,352,124
7,887,240
5,307,312
)(300,893
171,574
)(100,119,301
71,683,070
121,249,514

352,586,122
)(371,598,677
1,392,187
)(51,900,000
8,027,157
5,147,070
197,632
34,919,837
)(135,078,898
82,900,530
-

التغيرات في:
 المخزون -ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

486,838

2020

2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 مبالغ مستحقة من أطرف ذات عالقة ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى مبالغ مستحقة ألطرف ذات عالقة النقد الناتج من ( /المستخدم في) العمليات توزيعات أرباح مستلمةتشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  74إلى  122جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

إجمالي
حقوق
الملكية

-

-

855,464,036

363,853,427

-

4,536,801,787

363,853,427

)(53,374,016

457,632

)(11,267,305

-

4,537,259,419

352,586,122

)(53,374,016

إجمالي الدخل الشامل

الناتجة من تجميع أعمال (إيضاح )19

الزيادة في رأس مال شركات تابعة

تعديالت أخرى

-

-

-

-

)(51,813,475

-

-

-

)(1,560,541

-

-

-

-

-

363,853,427

-

-

)(1,384,942

310,479,411

-

-

)(1,384,942

)(11,267,305

55,235,896

17,262,999

3,513,090

299,212,106

55,235,896

17,262,999

2,128,148

الربح

الدخل الشامل اآلخر

إجمالي الدخل الشامل

الزيادة في رأس مال شركة تابعة بمساهمة
غير مسيطرة

كما في  31ديسمبر  1 /2019يناير 2020

-

-

-

-

تعديالت أخرى

3,650,000,000

-

)(52,750,811

)(52,750,811

-

-

)(20,422,841

-

)(22,077,278

)(22,077,278

-

1,787,913

)(1,613,424

-

-

-

-

-

-

280,809,243

-

280,809,243

-

486,838

1,217,932,521

280,809,243

)(74,828,089

205,981,154

-

)(297,104

65,202,312 4,845,896,256

1,613,115

-

1,613,115

32,713,067

1,977,647

4,911,098,568

282,422,358

)(74,828,089

207,594,269

32,713,067

418,852

إيضاحات

99,947,346 5,053,855,057 1,498,444,660

2,396,499

5,153,802,403

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

بالريال القطري
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بالريال القطري

فوائد مستلمة
فوائد مدفوعة
عالوة تأثيث مدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

18

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

2,631,395
)(220,601,900
)(105,110
203,270,573
)(1,469,482
)(80,139,059
333,552,258
115,446,401
)(81,696,360
)(98,896
)(717,545
286,346,799

34,706,941
394,901,498
137,237,413
)(75,770,987
)(112,725
)(45,768
490,916,372

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
اقتناء عقارات وآالت ومعدات

5

إضافات إلى أعمال البناء الجارية
العائدات من الممتلكات والمنشآت والمعدات
االستحواذ على شركة تابعة ،بالصافي من النقد المستحوذ عليه
استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
الحركة في موجودات غير متداولة أخرى باستثناء احتياطي خدمة الديون
والقروض المقدمة إلى األطراف ذات الصلة
ودائع بنكية ،صافي الحركة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من ( /المستخدمة في) األنشطة االستثمارية

)(19,872,484
)(2,063,937
)- (461,306,203
498,000
)(19,578,198
)(25,870,460) (565,297,459
)(16,252,082

)(41,422,383

468,661,517
)(575,760,164

3,045,249,949
2,938,506,424

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
القروض المقدمة إلى األطراف ذات الصلة  ،صافي الحركة
العائدات من قروض وسلف
سداد القروض واالقتراض
مدفوعات التزامات إيجار

16
16
17

االستحواذ على مساهمة غير مسيطرة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد وما يعادل النقد
النقد وما يعادل النقد في  1يناير
أثر تحركات أسعار الصرف على النقدية المحتفظ بها
النقد وما يعادل النقد في  31ديسمبر

12

13,342,775
)(23,311,125
194,285,263 1,077,315,441
)(497,436,124) (744,551,162
)(5,435,640
)(6,986,638
19,391,146
32,713,067
)(275,852,580
335,179,583
3,153,570,216
45,766,218
105,728,673 3,259,298,889
)(20,113,635
3,259,298,889 3,284,951,472

تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  74إلى  122جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .1الكيان الصادر عنه التقرير

 .1الكيان الصادر عنه التقرير (تابع)

تأسست نبراس للطاقة ش.م.خ.ق“( .الشركة”) وفقا لنصوص قانون الشركات التجارية القطري رقم
 11لسنة  2015كشركة مساهمة قطرية خاصة وهي مسجلة لدى وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر
بالسجل التجاري رقم  64383المؤرخ في  6يناير  .2014مقر الشركة هو دولة قطر وعنوانها المسجل
الطابق  ،29برج الدوحة ،الخليج الغربي ،الدوحة ،دولة قطر.

لدى المجموعة الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية التالية كما في تاريخ التقرير الحالي
وتاريخ المقارنة:

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

أسهم الشركة كما في التاريخ الحالي وتاريخ المقارنة محتفظ بها من جانب الشركات القطرية التالية:
المساهمة

اسم المساهم
شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق.
قطر القابضة ذ.م.م.

60%
40%
100%

تتم السيطرة المشتركة على الشركة من جانب المساهمين المذكورين أعاله وهما كيانان
استراتيجيان ذوي عالقة بحكومة دولة قطر ،وذلك استنادًا إلى االتفاقية المؤرخة في  6فبراير .2017
لدى الشركة الشركات التابعة التالية المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهي شركات غير
مدرجة كما في تاريخي التقرير الحالي والمقارن.
اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

نبراس باور نيذرالند بي في
نبراس باور إنفستمنت مانجمنت بي في
زون إكسبلوتاتي نيدرالند هولدينجز بي في
زون إكسبلوتاي نيدرالند بي في
زوون إكسبلوتاتي نيدرالند  2بي في
زونهانديل بي في
زون برابانت بي في
بي تي يو ريدس
بي تي يو إنترناشيونال (برمودا) ليمتد
كارتاج باور كامباني س.أ.ر.ل
نبراس نيذرالند برازيل انفستمنتس  1بي في
نبراس باور التين أميركا ليمتد
نبراس دو برازيل انفستمنتس  1ليمتد
سالجيرو سوالر هولدنج إس أيه
جايبا سوالر هولدنج إس أيه
فرانسيسكو إس ايه سوالر هولدنج إس أيه
الفراس سوالر هولدنج إس أيه
سالجيرو  1إينرجايس رينوفافيس إس أيه
سالجيرو  2إينرجايس رينوفافيس إس أيه
سالجيرو  3إينرجايس رينوفافيس إس أيه
جايبا  3إينرجايس رينوفافيس إس أيه
جايبا  4إينرجايس رينوفافيس إس أيه
جايبا  9إينرجايس رينوفافيس إس أيه
فرانسيسكو إس ايه  1إينرجايس رينوفافيس إس أيه
فرانسيسكو إس ايه  2إينرجايس رينوفافيس إس أيه
فرانسيسكو إس ايه  3إينرجايس رينوفافيس إس أيه
الفراس سوالر  1إينرجايس رينوفافيس إس أيه
الفراس سوالر  2إينرجايس رينوفافيس إس أيه
الفراس سوالر  3إينرجايس رينوفافيس إس أيه
الفراس سوالر  4إينرجايس رينوفافيس إس أيه
الفراس سوالر  5إينرجايس رينوفافيس إس أيه

هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
هولندا
كايمان
برمودا
تونس
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
البرازيل
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نسبة المساهمة الفعلية

2020
100%
100%
75%
75%
75%
75%
37.5%
100%
100%
60%
100%
100%
100%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

2019
100%
100%
75%
75%
75%
75%
37.5%
100%
100%
60%
100%
100%
100%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

اسم الشركة المستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية

بلد التأسيس

فينيكس باور إس أيه أو جي

ُعمان

فينيكس أوبريتنج آند مينتنانس إل إل سي

ُعمان

أيه إي إس أواسيز ليمتد

جزر كيمان

أيه إي إس بالتيك هولدينج بي في

هولندا

بي تي بايتون إنرجي بي تي ئي ليمتد

إندونيسيا

آي بي إم أيشيا بي تي ئي ليمتد

سنغافورة

ميناجاسا كابيتال بي في

هولندا

أيه إي إس جوردن سوالر بي في

هولندا

شمس معان سوالر يو كي ليمتد

المملكة المتحدة

نبراس آي بي سي باور ديفيلوبمينتس ليمتد

إنجلترا

ستوك يارد هيل ويند فارم ليمتد

استراليا

زوني بارك ماسل بانكن ترنيوزن بي في

هولندا

نسبة المساهمة الفعلية

2020
9.84%
15.00%
38.89%
40.00%
35.51%
35.00%
35.51%
40.00%
35.00%
50.00%
49.00%
40.00%

2019
9.84%
15.00%
38.89%
40.00%
35.51%
35.00%
35.51%
40.00%
35.00%
50.00%
-

تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة على الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعة بـ
“المجموعة“ ومنفردة بـ“شركات المجموعة”) ومساهمة المجموعة في شركات مستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية.
النشاط الرئيسي للمجموعة والذي ظل بدون تغيير منذ السنة الماضية هو تطوير واقتناء وإدارة
وتشغيل مرافق الطاقة والماء والموجودات المتجددة عالميًا.
تعمل المجموعة بانسجام استراتيجي مع رؤية قطر  2030لتنويع االقتصاد وتحقيق نمو مستدام في
البالد.

 .2أساس اإلعداد
(أ) بيان االلتزام
أعدت هذه البيانات المالية الموحدة المرفقة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس
المعايير المحاسبية الدولية.

(ب) أساس القياس
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء األدوات المالية المشتقة حيث
يتم قياسها بالقيمة العادلة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .2أساس اإلعداد (تابع)

 .2أساس اإلعداد (تابع)

(ج) العملة الوظيفية وعملة العرض

(د) استخدام التقديرات واألحكام

البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة تقاس باستخدام عملة البيئة
االقتصادية األساسية التي تعمل فيها الشركة (“العملة الوظيفية”) .الريال القطري هو العملة الوظيفية
للشركة .الشركات التابعة التالية للشركة والتي تعمل في بلدان أجنبية لديها العمالت الوظيفية التالية:

عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها في التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف.
قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
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اسم الشركة التابعة
نبراس باور نيذرالند بي في
نبراس باور إنفستمنت مانجمنت بي في
زون إكسبلوتاتي نيدرالند هولدينجز بي في
زون إكسبلوتاي نيدرالند بي في
زوون إكسبلوتاتي نيذرالند  2بي في
زونهانديل بي في
زون برابانت بي في
بي تي يو ريدس
بي تي يو إنترناشيونال (برمودا) ليمتد
كارتاج باور كامباني س.أ.ر.ل
نبراس نيذرالند برازيل انفستمنتس  1بي في
نبراس باور التين أميركا ليمتد
نبراس دو برازيل انفستمنتس  1ليمتد
سالجيرو سوالر هولدنج إس أيه
جايبا سوالر هولدنج إس أيه
فرانسيسكو إس ايه سوالر هولدنج إس أيه
الفراس سوالر هولدنج إس أيه
سالجيرو  1إينرجايس رينوفافيس إس أيه
سالجيرو  2إينرجايس رينوفافيس إس أيه
سالجيرو  3إينرجايس رينوفافيس إس أيه
جايبا  3إينرجايس رينوفافيس إس أيه
جايبا  4إينرجايس رينوفافيس إس أيه
جايبا  9إينرجايس رينوفافيس إس أيه
فرانسيسكو إس ايه  1إينرجايس رينوفافيس إس أيه
فرانسيسكو إس ايه  2إينرجايس رينوفافيس إس أيه
فرانسيسكو إس ايه  3إينرجايس رينوفافيس إس أيه
الفراس سوالر  1إينرجايس رينوفافيس إس أيه
الفراس سوالر  2إينرجايس رينوفافيس إس أيه
الفراس سوالر  3إينرجايس رينوفافيس إس أيه
الفراس سوالر  4إينرجايس رينوفافيس إس أيه
الفراس سوالر  5إينرجايس رينوفافيس إس أيه
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العملة الوظيفية
الدوالر األمريكي
الدوالر األمريكي
اليورو
اليورو
اليورو
اليورو
اليورو
اليورو
اليورو
اليورو
الدوالر األمريكي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي
الريال البرازيلي

عملة العرض للمجموعة هي الريال القطري وهو أيضًا العملة الوظيفية للشركة.
يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريال القطري ،وهو عملة العرض والعملة المستخدمة ألعمال
المجموعة.
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تم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر .يتم االعتراف بالتعديالت على
التقديرات بأثر مستقبلي.
فيما يلي المعلومات عن المجاالت الهامة التي تنطوي على درجة عالية من األحكام أو التعقيدات أو
المجاالت التي تنطوي االفتراضات أو التقديرات فيها على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تعديل جوهري
على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة :
األحكام

المساهمات في الشركات األخرى
يطلب إجراء أحكام عند تقييم مستوى السيطرة الذي يتم الحصول عليه في معاملة القتناء مساهمة
في كيان آخر اعتمادا على حقائق وظروف كل حالة وقد تحصل المجموعة على سيطرة أو سيطرة
مشتركة أو نفوذ هام على كيان أو ترتيب آخر .ينطوي هذا التقييم على وضع اعتبار لمختلف العوامل
متضمنة حقوق تصويت المساهمين وتمثيل مجلس اإلدارة وحقوق وضع القرارات ووجود ترتيبات
تعاقدية ومؤشرات على السيطرة بحكم الواقع.
لمثل هذه التصنيفات أثر هام على البيانات المالية الموحدة بسبب المعالجات المحاسبية المختلفة
على نحو كبير للشركات التابعة والزميلة والترتيبات المشتركة.

التزامات اإليجار
تقوم اإلدارة بتقييم ما إذا كانت العقود التي أبرمتها المجموعة الستئجار أصول متنوعة تحتوي على
عقد إيجار .إن تحديد اإليجار ،بما في ذلك ما إذا كانت المجموعة قد تعاقدت على جميع المنافع االقتصادية
هاما .قد يمثل ً
أيضا تحديد مدة اإليجار تحديات
حكما
التي يستند عليها األصل ذو الصلة أم ال ،قد يتطلب
ً
ً
عندما يكون العقد لمدة غير محددة أو يخضع لتجديد تلقائي أو توجد خيارات تجديد من غير الواضح ما
إذا كان سيتم ممارستها في تاريخ الخيار .يؤثر تمديد مدة عقد اإليجار بشكل كبير على قيمة التزام
ً
ممارسة لألحكام.
اإليجار واألصل ذي الصلة بحق االستخدام ،والتوصل إلى نتيجة يتطلب في بعض األحيان
عالوة على ذلك ،بمجرد تحديد مدة عقد اإليجار ،تحتاج اإلدارة إلى تقدير التدفقات النقدية المستقبلية
المستحقة على مدة عقد اإليجار وخصمها باستخدام معدل االقتراض اإلضافي الذي يتعين على
المستأجر أن يدفعه لالقتراض على مدة مماثلة وبضمان مماثل لألموال الالزمة للحصول على أصل ذي
قيمة مماثلة ألصل حق االنتفاع في بيئة اقتصادية مماثلة .وهذا يتطلب ً
هاما ويؤثر في كل
حكما
أيضا
ً
ً
من التزامات عقود اإليجار التمويلي والقيمة العادلة المستندة لألصل.
التقديرات

العمر اإلنتاجي والقيم الباقية للعقارات واآلالت والمعدات وموجودات حق االنتفاع
یتم إهالك بنود العقارات واآلالت والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجیة المقدرة الفردیة .تقوم اإلدارة
بوضع تقديرات وأحكام هامة لتحدید طرق اإلهالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم الباقیة لتلك الموجودات
متضمنًا االستخدام المتوقع لألصول على مدى أعمارها اإلنتاجیة ومعدل التلف والتقادم الفعلي
والتقادم التقني والتجاري .قد یكون لهذه التقدیرات أثر هامًا على مصروف اإلهالك السنوي المعترف به
في الربح أو الخسارة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .2أساس اإلعداد (تابع)

 .2أساس اإلعداد (تابع)

(د) استخدام التقديرات واألحكام (تابع)

(د) استخدام التقديرات واألحكام (تابع)

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (بخالف المخزون)

المخصصات والمطلوبات األخرى (تابع)

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة بخالف الشهرة (العقارات واآلالت والمعدات
وأصول حق االنتفاع) في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في قيمتها.
يتطلب ذلك التقييم أحكامًا .كما في تاريخ التقرير الحالي وتاريخ تقرير فترة المقارنة لم تحدد اإلدارة
وجود أي دليل من التقارير الداخلية يشير إلى انخفاض قيمة أصل أو فئة أصول .في حالة وجود مثل هذا
المؤشر عندها تقوم اإلدارة بإجراء اختبار النخفاض القيمة .يتم اختبار الشهرة سنويًا النخفاض القيمة.
يتطلب تحديد المبالغ القابلة لالسترداد من الموجودات غير المالية (قيمها العادلة ناقصًا تكاليف
االستبعاد وقيمتها قيد االستخدام ،أيهما أعلى) من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات هامة .على
وجه الخصوص فإن تقييم “القيمة قيد االستخدام” يتطلب من اإلدارة إجراء تقدير للتدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة من األصل أو من الوحدة المنتجة للنقد وأيضًا اختيار معدل خصم مناسب لخصم
هذه التدفقات النقدية إلى قيمتها الحالية.

حيث أن التدفقات النقدية الخارجة الفعلية قد تحدث في سنوات الحقة ُتراجع القيم الدفترية للمخصصات
وااللتزامات بصورة منتظمة ُ
وتعدل لوضع اعتبار للحقائق والظروف المتغيرة .سينتج عن التغيير في
تقدير المخصص أو االلتزام المعترف به مصروف أو رصيد يحمل على الربح أو الخسارة في بيان الدخل
الشامل الموحد في الفترة التي يحدث فيها التغيير.
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انخفاض قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
يتطلب نموذج انخفاض القيمة “الخسارة االئتمانية المتوقعة” معلومات مستقبلية تستند إلى
افتراضات للتغيرات المستقبلية في مختلف المحركات االقتصادية وكيفية تأثير كل واحد من هذه
المحركات على المحركات األخرى .كما يتطلب من اإلدارة أيضًا إسناد ترجيح وحجم التعثر لمختلف فئات
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة (القروض المدينة ،والذمم التجارية المدينة ،والذمم
المدينة من أطراف ذات عالقة واألرباح الموزعة المستحق والذمم المدينة األخرى والنقد بالصندوق ولدى
البنوك) .يشكل احتمال التعثر مدخالً رئيسيًا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة وهو يستدعي
إجراء أحكام هامة ،وهو تقدير لمدى ترجيح التعثر على فترة زمنية محددة ويتضمن احتسابه بيانات
تاريخية وافتراضات وتوقعات للظروف المستقبلية .يعتبر حجم الخسارة أيضا في حالة وجود تعثر إجراء
تقدير للخسارة الناتجة من التعثر وهي تستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة
وتلك التي تتوقع المجموعة استالمها.

مخصص المخزون بطيء الحركة والقديم
عندما يصبح المخزون بطيء الحركة أو قديما يتم وضع تقدير لصافي القيمة القابلة للتحقق .بالنسبة
للمبالغ الهامة بصفة فردية يتم أداء هذا التقدير على أساس فردي .المبالغ غير الهامة بصفة فردية
ولكنها قديمة أو بطيئة الحركة يتم تقييمها جماعيًا ويتم وضع مخصص وفقا لنوع المخزون ودرجة
عمره أو قدمه استنادًا إلى أسعار البيع التاريخية .إن الحاجة ووضع مخصص للمخزون بطيء الحركة
والقديم يتطلب درجة كبيرة من األحكام.

القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
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(هـ) المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
يسرد الجدول أدناه التغييرات األخيرة على المعايير الدولية للتقارير المالية والتي يتعين تطبيقها من
قبل منشأة تبدأ مدة تقريرها السنوي في أو بعد  1يناير :2020
•
•
•
•

التعديالت على إطار العمل المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية.
تعريف األعمال (التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .)3
اإلصالحات على مقارنات أسعار الفائدة (التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 9األدوات
المالية”.
تعريف األهمية (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم “ 1عرض القوائم الماليه” ومعيار
المحاسبة الدولي رقم “ 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء”
لتعريف المواد).

المتطلبات الجديدة الفعالة حاليًا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي
ليس للمعايير والتعديالت الجديدة المذكورة أعاله أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة
للمجموعة ،باستثناء اإلفصاحات الموسعة على  IBORكما هو مذكور في المالحظتين  3و .4
واعتبارًا من  1يناير  ،2020نفذ الفريق تعديالت على الصكوك المالية  9للمعايير الدولية لإلبالغ المالي،
والصكوك المالية  39لمعيار المحاسبة الدولي :االعتراف والقياس ،والصكوك المالية  7للمعايير الدولية
لإلبالغ المالي :اإلفصاحات المتعلقة باإلصالحات المرجعية ألسعار الفائدة .وتتناول التعديالت (المشار إليها
بالمرحلة األولى من مشروع  IBORاالنتقالي) متطلبات المحاسبة التحوطية الناشئة قبل  IBORواقترحت
تخفيفًا تحوطيًا لمثل هذه التحوطات.
وقد طبق الفريق التخفيف التحوطي المتاح بموجب التعديالت مثل التخفيف على التحليل الترقبي خالل
فترة عدم التأكد.

(هـ) المعايير المصدرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد ولكن متاحة للتطبيق
المبكر
الجدول أدناه يوضح أحدث التغييرات على المعايير الدولية للتقارير المالية والتي يجب تطبيقها من قبل
منشأة تبدأ فترة تقريرها السنوي في أو بعد  1يناير .2021

تستخدم بعض الشركات الشقيقة ومشروع مشترك للمجموعة أدوات مالية إلدارة تعرضها لتقلبات
القروض البنكية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة .يتم تسجيل جميع هذه المشتقات بالقيمة
العادلة .يتم تقدير القيم العادلة باستخدام نماذج وطرق تقييم بسبب غياب األسعار المدرجة أو البيانات
األخرى بالسوق التي يمكن مالحظتها .يتم تقييم هذه العقود باستخدام نماذج ذات مدخالت تتضمن
منحنيات أسعار لكل منتجات مختلفة مكونة من بيانات أسعار السوق النشطة ويتم استقرائها حتى
نهاية فترة العقود باستخدام أقصى حد متوفر من معلومات التسعير الخارجية.

ساري المفعول للسنة التي تبدأ في
 1يونيو 2022

• تعديالت على “عقود إيجار“ المعايير الدولية لإلبالغ المالي  16بشأن
امتيازات اإليجار المتعلقة بـ COVID-19

ساري المفعول للسنة التي تبدأ في
 1يناير 2022

• تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (التعديالت
على معيار المحاسبة الدولي )1

المخصصات والمطلوبات األخرى

ساري المفعول للسنة التي تبدأ في
 1يناير 2023

• ( IFRS17عقود التأمين)

يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى خالل الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر فيه اإلدارة أنه من
المحتمل أن توجد تدفقات نقدية مستقبلية خارجة لألموال ناتجة من العمليات أو األحداث الماضية
ويمكن تقدير مبلغ التدفق النقدي الخارج بصورة موثوق بها .إن توقيت االعتراف وتحديد مقدار االلتزام
يتطلب تطبيق أحكام على حقائق وظروف قائمة وقد تخضع إلى التغيير.
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متاحة للتطبيق االختياري /تاريخ سريان
المفعول مؤجل إلى أجل غير مسمى

• بيع أو المساهمة في الموجودات بين المستثمر والشركة
الزميلة أو المشروع المشترك (التعديالت على المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم “ 10القوائم المالية الموحدة“ ومعيار
المحاسبة الدولي رقم “ 28استثمارات في شركات زميلة
ومشاريع مشتركة“)
التقرير السنوي 8 5 | 2020

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .2أساس اإلعداد (تابع)

 .3ملخص السياسات احملاسبية الهامة
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(هـ) المعايير المصدرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد ولكن متاحة للتطبيق
المبكر (تابع)
ولم تعتمد المجموعة في وقت مبكر أيًا من المعايير الجديدة أو المعدلة في إعداد هذه البيانات المالية
الموحدة.
ال تتوقع االدارة أن لتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة أعاله والتفسيرات لهذه المعايير أثر جوهري على
البيانات المالية المالية الموحدة للمجموعة ،باستثناء ما هو موضح أدناه:
إصالح معايير أسعار الفائدة  -المرحلة ( 2تعديالت على )IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7, IFRS 4, IFRS 16
وتتناول التعديالت المسائل التي قد تؤثر على اإلبالغ المالي نتيجة إلصالح معيار سعر الفائدة ،بما في
ذلك آثار التغييرات في التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط الناشئة عن االستعاضة عن معيار
سعر الفائدة بسعر مرجعي بديل .توفر التعديالت تخفيفا عمليا من متطلبات معينة في المعايير
الدولية لإلبالغ المالي  9و  IAS 39و  IFRS 7و  IFRS 4و  IFRS 16المتعلقة بـ:

أ -التغير في األساس لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية والخصوم
المالية وخصوم اإليجار
وستقتضي التعديالت أن يراعي حدوث تغيير في األساس لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل
المالي أو االلتزامات المالية التي يتطلبها اإلصالح المعياري ألسعار الفائدة عن طريق تحديث سعر الفائدة
الفعلي لألصل المالي أو الخصوم المالية .وشرع الفريق في إجراء تقييم أولي لألثر المحتمل على
بياناته المالية الموحدة.

ب  -محاسبة التحوط
توفر التعديالت استثناءات لمتطلبات محاسبة التحوط في المجاالت التالية:
• السماح بتعديل تسمية عالقة التحوط بحيث تعكس التغييرات التي يتطلبها اإلصالح.
• عندما يتم تعديل بند التحوط في التحوط من التدفق النقدي ليعكس التغييرات التي يتطلبها اإلصالح،
سيعتبر المبلغ المتراكم في احتياطي التحوط من التدفق النقدي مستندًا إلى السعر المرجعي
البديل الذي يتم على أساسه تحديد التدفقات النقدية المستقبلية التحوطية.
• عندما يتم تعيين مجموعة من البنود كبند تحوطي ويتم تعديل بند في المجموعة ليعكس
التغييرات التي يتطلبها اإلصالح ،يتم تخصيص البنود التحوطية مجموعات فرعية على أساس المعدالت
المرجعية التي يتم تحوطها.
• إذا كانت المنظمة يتوقع بشكل معقول أن يتم تحديد سعر مرجعي بديل بشكل منفصل خالل فترة
 24شهرًا ،فال يحظر تسمية السعر كعنصر خطر غير محدد تعاقديا إذا لم يتم تحديده بشكل منفصل
في تاريخ التعيين.
وشرع الفريق في إجراء تقييم أولي لألثر المحتمل على بياناته المالية الموحدة.

ت -اإلفصاح
وستقتضي التعديالت من الفريق الكشف عن معلومات إضافية عن تعرض الكيان للمخاطر الناشئة
عن إصالح معايير أسعار الفائدة وما يتصل بها من أنشطة إلدارة المخاطر.
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السياسات المحاسبية الرئيسية للمجموعة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة واردة
أدناهُ .طبقت هذه السياسات بصورة منتظمة لكال السنتين المعروضتين في هذه البيانات المالية
الموحدة.

(أ) أساس التوحيد
تجميع األعمال
تحاسب المجموعة عن األعمال المجمعة باستخدام طريقة االقتناء عندما يتم تحويل السيطرة إلى
المجموعة (أنظر قسم “الشركات التابعة” أدناه) .عمومًا ُيقاس المقابل المحول في االقتناء بالقيمة
العادلة وكذلك صافي األصول القابلة للتحديدُ .تختبر كل شهرة تنشأ عن ذلك سنويًا النخفاض القيمة
(كما هو موضح في السياسة المحاسبية “الشهرة”)ُ .يعترف بأي ربح عن شراء المساومة في بيان الربح
او الخسارة على الفورُ .تدفع مصاريف المعاملة عند تكبدها فيما عدا في الحالة التي تتعلق بإصدار أوراق
دين أو حقوق ملكية غير مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.

الشركات التابعة
الشركات التابعة هي كيانات تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على الكيان عندما تكون
معرضة إلى أو لديها الحقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الكيان ولديها المقدرة على
التأثير على تلك العائدات من خالل سلطتها على الكيان .يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في
البيانات المالية الموحدة للمجموعة من التاريخ الذي تبدأ فيه السيطرة وإلى تاريخ انتهاء تلك السيطرة.

المساهمات غير المسيطرة
تقاس المساهمات غير المسيطرة بحصتها التناسبية في صافي أصول الشركة المقتناة المحددة في
تاريخ االقتناء .التغييرات في مساهمة المجموعة في شركة تابعة ال ينتج عنها فقدان للسيطرة تتم
المحاسبة عنها على أنها معاملة حقوق ملكية.

فقدان السيطرة
عند فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة تلغي االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة
التابعة وأية مساهمات غير مسيطرة ومكونات أخرى في حقوق الملكيةُ .يعترف بأي ربح أو خسارة
ناتجة عن ذلك في بيان الدخل الشامل الموحد .أية مساهمة ُيحتفظ بها في الشركة التابعة سابقًا
ُتقاس بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

المساهمات في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
تشتمل حصة المجموعة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية على مساهمات في
شركات زميلة ومشروع مشترك.
الشركات الزميلة هي الكيانات التي يوجد للمجموعة نفوذ هام وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة
على سياساتها المالية والتشغيلية .المشروع المشترك هو تنظيم فيه يكون للمجموعة سيطرة
مشتركة بحيث يكون للمجموعة الحقوق في صافي أصول الترتيب بدال من الحقوق في موجوداته أو
التزامات في مطلوباته.
تتم المحاسبة بالمساهمات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق
الملكية .يتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة والتي تتضمن تكاليف المعاملة .في أعقاب االعتراف
المبدئي تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية حتى التاريخ الذي يتوقف فيه النفوذ الهام أو
السيطرة المشتركة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .3ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تابع)

 .3ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تابع)

المساهمات في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (تابع)

النفقات الالحقة

في حالة تجاوز حصة المجموعة في الخسائر لمساهمتها في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية فإن القيمة الدفترية للمساهمة يتم تخفيضها إلى الصفر ويتوقف االعتراف بأي خسائر جديدة
فيما عدا إلى الحد الذي يكون فيه للمجموعة التزام تجاه الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية أو أنها قامت بمدفوعات ألطراف ثالث بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية.

تتم رسملة النفقات الالحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة
للنفقات إلى المجموعة.
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المعامالت المستبعدة عند التوحيد
ُتستبعد األرصدة والمعامالت فيما بين شركات المجموعة وأي دخل أو مصروفات غير محققة تنشأ
من المعامالت فيما بين شركات المجموعة .تستبعد األرباح غير المحققة الناشئة من التعامالت مع
الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في مقابل االستثمار إلى حد مساهمة المجموعة
في الشركة المستثمر فيها .يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة
ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على انخفاض القيمة.

(ب) العمالت األجنبية
المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية لشركات المجموعة بأسعار الصرف
السائدة في تواريخ المعامالت.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية بسعر
الصرف السائد في تاريخ التقرير .الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة بعملة
أجنبية يتم تحويلها للعملة الوظيفية بسعر الصرف في وقت تحديد القيمة العادلة .البنود غير النقدية
التي تقاس استنادًا إلى التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها بسعر الصرف في وقت المعاملة.
يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية عموما في بيان الربح أو الخسارة الموحد وعرضها في تكاليف
التمويل.

العمليات األجنبية
يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية ،متضمنة الشهرة ،إن وجدت ،وتسويات القيمة
العادلة الناشئة عن االستحواذ إلى الريال القطري بأسعار الصرف في تاريخ التقرير .يتم تحويل إيرادات
ومصروفات العمليات األجنبية إلى الريال القطري بأسعار الصرف في تواريخ المعامالت.
يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر وتجميعها في احتياطي التحويل ،فيما عدا
إلى الحد الذي يخصص فيه فرق التحويل إلى حصة غير مسيطرة.
عندما يتم استبعاد عملية أجنبية بشكل كلي أو جزئي إلى الحد الذي تزول فيه تلك السيطرة أو
النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة ،تتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي التحويل ذي
الصلة بتلك العملية األجنبية ضمن الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند االستبعاد .إذا قامت
المجموعة باستبعاد جزء من مساهمتها في شركة تابعة مع احتفاظها بالسيطرة ،تتم إعادة توزيع
الجزء ذي الصلة بالمبلغ المتراكم إلى المساهمة غير المسيطرة .عندما ال تستبعد المجموعة سوى
جزء من شركة زميلة أو مشروع مشترك مع االحتفاظ بنفوذ هام أو سيطرة مشتركة ،تتم إعادة
تصنيف النسبة ذات الصلة من المبلغ المتراكم ضمن الربح أو الخسارة.
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اإلهالك
يحتسب اإلهالك لشطب تكلفة بنود العقارات واآلالت والمعدات ناقصا قيمها الباقية المقدرة باستخدام
طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة ويتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
يتم تسجيل العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وأية خسارة انخفاض في
القيمة .يحتسب اإلهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات أو فترات
االتفاقيات التعاقدية “بناء ،امتالك ،تشغيل وتحويل” آلالت والمعدات للسنة الحالية وسنة المقارنة على
النحو التالي:
موجودات طاقة تعمل بالغاز
موجودات ألواح شمسية علوية
أثاث وتركيبات
أجهزة كمبيوتر
معدات مكتبية
سيارات
برمجيات كمبيوتر

األعمار اإلنتاجية

اتفاقية االستهالك

 30سنة
 20سنة
 5سنوات
 3سنوات
 3سنوات
 5سنوات
 3سنوات

 30سنة
 16سنة
ال تنطبق
ال تنطبق
ال تنطبق
ال تنطبق
ال تنطبق

ُتراجع طرق اإلهالك والقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير وتعديلها ،إن كان ذلك مناسبًا.

إلغاء االعتراف
ُيلغى االعتراف عن بند العقارات اآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يكون من المتوقع وجود منافع
اقتصادية مستقبلية من استخدامهُ .تحدد أرباح وخسائر بيع أو استبعاد بنود العقارات واآلالت والمعدات
ويعترف بها بالصافي ضمن الربح أو الخسارة.
بمقارنة متحصالت استبعادها مع قيمها الدفترية ذات الصلة ُ

(د) .موجودات حق االنتفاع
االعتراف والقياس
يتم االعتراف موجودات حق االنتفاع في تاريخ بدء اإليجار بالتكلفة ،والتي تشتمل على المبلغ األولي
اللتزامات اإليجار (أنظر السياسة المحاسبية “التزامات اإليجار“) المعدلة بأي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها
في أو قبل تاريخ البدء ،باإلضافة إلى أية تكاليف مبدئية مباشرة يتم تكبدها وتقدير تكاليف تفكيك
مخصوما
وإزالة األصل األساسي أو إعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يوجد عليه إلى وضعه السابق،
ً
منه أي حوافز اإليجار مستلمة.

القياس الالحق
تقاس موجودات حق االنتفاع الحقا بالتكلفة ناقصًا اإلهالك المتراكم وأية خسائر انخفاض في القيمة
متراكمة.

ُتقاس بنود العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحا منها اإلهالك المتراكم وأية خسائر انخفاض
في القيمة متراكمة.

يحتسب اإلهالك لشطب تكلفة موجود حق االنتفاع باستخدام طريقة القسط على مدى فترة اإليجار
وعمره اإلنتاجي المقدر ،أيهما يأتي أوالً .يتم إهالكه على مدى عمره اإلنتاجي إذا كانت اتفاقية اإليجار
تنص إما على انتقال ملكية موجود حق االنتفاع للمجموعة بنهاية مدة اإليجار أو تعكس أن المجموعة
سوف تمارس خيار الشراء في نهاية فترة اإليجار .يتم تحديد األعمار اإلنتاجية لموجودات حق االنتفاع بنفس
طريقة األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات.

لو كان ألجزاء هامة من العقارات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة عندها تتم المحاسبة عنها
كبنود مختلفة (مكونات رئيسية) للعقارات واآلالت والمعدات.

باإلضافة إلى ذلك ،قد يتم تعديل موجود االنتفاع بشكل دوري لبعض عمليات إعادة القياس المعينة
اللتزام اإليجار ذي الصلة (أنظر السياسة المحاسبية “التزامات اإليجار“).

(ج) العقارات واآلالت والمعدات
االعتراف والقياس
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 .3ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تابع)

 .3ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تابع)

(د) .موجودات حق االنتفاع (تابع)

(و) األدوات المالية (تابع)

إلغاء االعتراف

التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية (تابع)

ُيلغى االعتراف عن بند موجود حق االنتفاع في نهاية مدة العقد أو إلغاء عقد اإليجار أو نقل السيطرة على
الموجود األصلي؛ أيها يأتي أوال .في حالة انتقال السيطرة على الموجود األصلي إلى المجموعة يعاد
تصنيف القيمة الدفترية لموجود حق االنتفاع إلى العقارات والمعدات.

التصنيف عند االعتراف المبدئي (تابع)
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(هـ) الشهرة
القياس المبدئي
يتم قياس الشهرة الناتجة من اقتناء أعمال على أنها الزيادة في مبلغ المقابل المحول على القيمة
العادلة لصافي الموجودات المحددة المقتناة .في الحالة التي يكون فيها المقابل المحول أقل من
القيمة العادلة للموجودات المحددة المقتناة عندها يتم االعتراف بالفرق مباشرة في الربح أو الخسارة
كشراء مساومة.
في حالة تأجيل سداد أي جزء من المقابل المحول يتم خصم المقابل الذي سيتم تحويله في فترات
مستقبلية إلى القيمة الحالية كما في تاريخ المعاملة .معدل الخصم المستخدم هو معدل االقتراض
اإلضافي للمجموعة كونه المعدل الذي يمكن الحصول على اقتراض مماثل به من ممول مستقل تحت
شروط وأحكام مماثلة .قامت المجموعة بتحويل كل المقابل عن اقتناء أعمال في تاريخ المعاملة.

القياس الالحق
ال يتم إطفاء الشهرة ولكن يتم اختبارها النخفاض القيمة على أساس سنوي أو لمرات أكثر لو أشارت
األحداث والظروف إلى أنه قد انخفضت قيمتها (أنظر السياسة المحاسبية “انخفاض القيمة”).

(و) األدوات المالية
االعتراف والقياس المبدئي
يتم االعتراف مبدئيًا بالذمم التجارية المدينة عند نشوئها .يتم االعتراف بجميع الموجودات المالية
والمطلوبات المالية األخرى مبدئيا عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
يتم قياس موجود مالي ،ما لم يكن ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير ،أو مطلوب مالي
مبدئيا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى ،لعنصر غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف
المعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ عليها .يتم قياس الذمم المدينة بدون مكون
تمويلي كبير مبدئيا بسعر المعاملة.

التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية
التصنيف عند االعتراف المبدئي
عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف الموجود المالي:
• بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين التاليين وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:
 كان محتفظ به في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ،و تؤدي شروطه التعاقدية في تواريخ محددة إلى نشوء تدفقات نقدية ليست سوى مدفوعات للمبلغاألصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
• بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -إذا استوفى كال الشرطين التاليين وكان غير مصنف
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 كان محتفظ به في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية ،و تؤدي شروطه التعاقدية في تواريخ محددة إلى نشوء تدفقات نقدية ليست سوى مدفوعات للمبلغاألصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
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• بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -جميع الموجودات المالية غير المصنفة باعتبارها تقاس
بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو موضح أعاله.
عند االعتراف المبدئي ،قد تقوم المجموعة بتصنيف ال رجعة فيه لموجود مالي إما يستوفي المتطلبات
الواجب قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،إذا كان القيام بذلك
يزيل أو يقلل من عدم التطابق المحاسب الذي قد ينشأ على خالف ذلك.
ال يتم تصنيف الموجودات المالية الحقًا على أساس االعتراف األولي ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها
إلدارة الموجودات المالية ،وفي هذه الحالة يتم تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم
األول من أول فترة مشمولة بتقرير بعد التغيير في نموذج األعمال.
صنفت المجموعة عند االعتراف المبدئي قروضها المدينة وذممها التجارية المدينة ومستحقاتها
من أطراف ذات عالقة وتوزيعات أرباحها المدينة وذممها المدينة األخرى ونقدها لدى البنوك بالتكلفة
المطفأة .ال تحتفظ المجموعة بأي موجودات مالية أخرى.

الموجودات المالية  -تقييم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه بموجود مالي على مستوى محفظة
ألن هذا يعكس بشكل أفضل الطريقة التي تدار بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة .المعلومات
التي تؤخذ في االعتبار تتضمن:
• السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات في الممارسة العملية .وهي تشمل
ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على جني تدفقات نقدية تعاقدية أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل
بيع موجودات؛
• كيفية تقييم أداء المحافظ وتقديم التقارير إلدارة المجموعة:
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا نموذج
األعمال) وكيفية إدارة تلك المخاطر؛
• كيفية تعويض مديري األعمال  -على سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة
لألصول المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
• وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة ،وأسباب هذه المبيعات
والتوقعات حول نشاط المبيعات في المستقبل.
إن عمليات نقل الموجودات المالية ألطراف أخرى في معامالت غير مؤهلة إللغاء االعتراف ال تعتبر مبيعات
لهذا الغرض ،وذلك بما يتفق مع اعتراف المجموعة المستمر بالموجودات.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف “أصل الدين“ بأنه القيمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف المبدئي.
يتم تعريف “الفائدة“ بأنها مقابل عن القيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ
األصلي القائم خالل فترة معينة من الزمن وغيرها من المخاطر األساسية لإلقراض والتكاليف (مثل
مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،وكذلك هامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست سوى مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه،
تأخذ المجموعة بالشروط التعاقدية لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على
شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يمكنه الوفاء بهذا
الشرط .عند إجراء هذا التقييم ،تأخذ المجموعة في االعتبار ما يلي:
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .3ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تابع)

 .3ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تابع)

(و) األدوات المالية (تابع)

(و) األدوات المالية (تابع)

التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية (تابع)

التصنيف والقياس الالحق للمطلوبات المالية (تابع)

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه (تابع)

يتم قياس المطلوبات المالية األخرى (قروض بنكية ،التزامات إيجار ،محتجزات مستحقة لمقاولين،
ودائع مستلمة من عمالء ،ذمم تجارية دائنة ،مستحقات لمقاولين ومستحقات ألطراف ذات عالقة) الحقًا
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم االعتراف بمصاريف الفوائد وأرباح وخسائر
سعر صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة.

• الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال
مميزات عدم حق الرجوع).

إلغاء االعتراف
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• األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛
• الشروط التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدية ،بما في ذلك مميزات األسعار المتغيرة؛
• المدفوعات مقدما ومميزات التمديد؛ و

تتوافق ميزة المدفوعات مقدمًا مع المدفوعات فقط ألصل الدين ومعيار الفائدة إذا كان المبلغ المدفوع
مقدمًا يمثل إلى حد كبير المبالغ غير المسددة من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم،
والتي قد تشمل تعويض إضافي معقول عن اإلنهاء المبكر للعقد .باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة لموجود
مالي تم الحصول عليه بخصم أو عالوة على قيمته االسمية التعاقدية ،فإن الميزة التي تسمح أو تتطلب
الدفع مقدمًا بمبلغ يمثل بشكل كبير المبلغ اإلسمي التعاقدي المستحق (غير المدفوع) والفائدة
التعاقدية (التي قد تشمل أيضًا تعويض إضافي معقول عن اإلنهاء المبكر) تتم معاملتها وفقا لهذا
المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة المدفوعات مقدما غير ذات أهمية عند االعتراف المبدئي.

القياس الالحق واألرباح والخسائر
• الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  -يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام
طريقة الفائدة الفعلية .يتم تقليل التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة .يتم االعتراف بإيرادات
الفوائد ،وأرباح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف
بأي ربح أو خسارة عن إلغاء االعتراف في الربح أو الخسارة.
• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -يتم قياس هذه الموجودات الحقًا
بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر ،بما في ذلك الفائدة أو إيراد األرباح الموزعة ،في
الربح أو الخسارة .ال تمتلك المجموعة هذا النوع من األصول.
• أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة
العادلة .يتم االعتراف بإيراد الفائدة الذي يحتسب باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،وأرباح وخسائر
تحويل عمالت أجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر
األخرى في الدخل الشامل اآلخر .عند إلغاء االعتراف ،تتم إعادة تصنيف األرباح والخسارة المتراكمة في
الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة .ال تمتلك المجموعة هذا النوع من األصول.
• االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -يتم قياس هذه
الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيراد في الربح أو الخسارة ما لم تمثل
توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر
األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم استبعادها أبدا من الربح أو الخسارة .ال تمتلك المجموعة هذا
النوع من األصول.

التصنيف والقياس الالحق للمطلوبات المالية
ُتصنف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة.
ُيصنف مطلوب مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفه على أنه محتفظ به
للمتاجرة ،أو مشتق أو تم تصنيفه كذلك عند االعتراف المبدئيُ .تقاس المطلوبات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر ،بما في ذلك
أي مصروف فائدة ،في الربح أو الخسارة .ليس لدى المجموعة مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.
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الموجودات المالية
ُتلغي المجموعة االعتراف عن موجود مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من
الموجود أو عند تنازلها عن الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية من الموجود من خالل معاملة
يتم فيها نقل كافة مخاطر وعوائد ملكية الموجودات المالية ،أو أنها ال تقوم بالتنازل عن وال االحتفاظ
بجميع مخاطر وفوائد الملكية كما أنها ال تحتفظ بالسيطرة على الموجود المالي.
في حالة دخول المجموعة في معامالت تقوم بموجبها بنقل الموجودات المعترف بها في بيان مركزها
المالي ،لكنها تحتفظ إما بجميع أو جزء كبير من المخاطر والعوائد من الموجودات المنقولة .في هذه
الحاالت ،ال يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المنقولة.

المطلوبات المالية
تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتها التعاقدية أو عند إلغائها أو انتهاء
مدتها .كما ُتلغي المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وإذا كانت
التدفقات النقدية للمطلوب المعدل مختلفة اختالفا كبيرًا ،وفي هذه الحالة يتم االعتراف بمطلوب
مالي جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.
عند إلغاء االعتراف بمطلوب مالي ،يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمبلغ المدفوع
(بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متكبدة) في الربح أو الخسارة.

المقاصة
ال تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وال يتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز
المالي الموحد إال عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني ملزم في مقاصة المبالغ ،وتنوي إما
تسويتها على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
تحتفظ نبراس للطاقة ش.م.خ.ق وبعض الشركات الزميلة والمشروع المشترك للمجموعة بأدوات
مالية للتحوط من تعرضها لمخاطر معدالت الفائدة .يتم فصل المشتقات المضمنة من العقد المضيف
وتتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة لو لم يكن العقد المضيف موجودا ماليا وعند استيفاء معايير
معينة.
تقاس المشتقات مبدئيًا بالقيمة العادلة .في أعقاب االعتراف المبدئي تقاس المشتقات بالقيمة العادلة
ويتم االعتراف بأي تغييرات من ذلك عمومًا في الربح أو الخسارة.
يتم تخصيص بعض المشتقات كأدوات تحوط للتحوط من التدفقات النقدية لمصاحبة للمعامالت
المتوقعة والتي يكون من المرجح على نحو كبير أن تنشأ من التغيرات في أسعار الفائدة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .3ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تابع)

 .3ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تابع)

(و) األدوات المالية (تابع)

(ز) انخفاض القيمة

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط (تابع)

الموجودات المالية غير المشتقة

تحوطات التدفقات النقدية

تعترف المجموعة بمخصص الخسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من موجوداتها المالية المقاسة
بالتكلفة المطفأة (القروض المدينة ،الذمم التجارية واألخرى المدينة ،المستحقات من أطراف ذات
عالقة والنقد لدى البنك) .ال تحتفظ المجموعة بموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر أو استثمارات دين أو استثمارات في حقوق ملكية تقاس الحقا بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.
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عند تخصيص مشتقة على أنها أداة تحوط تدفق نقدي يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في
القيمة العادلة للمشتقة في الدخل الشامل اآلخر وتجميعه في احتياطي التحوط .الجزء الفعال من
التغيرات في القيمة العادلة للمشتقة الذي ُيعترف به في الدخل الشامل اآلخر محدود بالتغير التراكمي
في القيمة العادلة للبند المتحوط له والمحدد على أساس القيمة الحالية ،منذ بدء التحوط .أي جزء غير
فعال في التغيرات في القيمة العادلة للمشتقة يتم االعتراف به بصورة منفصلة في الربح أو الخسارة.
فقط التغيرات في القيمة العادلة للعنصر اآلني من عقود صرف العمالت اآلجلة يتم تخصيصه كأداة
تحوط في عالقات تحوطات التدفق النقدي .التغيير في القيمة العادلة للعنصر اآلجل من عقود صرف
العمالت اآلجلة (الخيارات اآلجلة) تتم المحاسبة عنه بصورة منفصلة كتكلفة تحوط واالعتراف به في
التكاليف في احتياطي التحوط ضمن حقوق الملكية.
الحقا عندما ينتج عن معاملة متوقعة متحوط لها اعتراف ببند غير مالي مثل مخزون ،فإن المبلغ
المتراكم في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي التحوط يتم إدراجهما مباشرة في التكلفة المبدئية
للبند غير المالي عند االعتراف به.
بالنسبة لجميع المعامالت المتوقعة المتحوط لها فإن المبلغ المتراكم في احتياطي التحوط وتكلفة
احتياطي التحوط يعاد تصنيفهما إلى الربح أو الخسارة في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المتحوط على الربح أو الخسارة.
في الحالة التي ينتفي فيها استيفاء التحوط لمعايير محاسبة التحوط أو عند بيع أداة التحوط أو إنتهاء
مدتها أو إنهائها أو ممارستها عندها يتم إيقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي .عند إيقاف محاسبة
التحوط لتحوطات التدفقات النقدية فإن المبلغ المتراكم في احتياطي التحوط سيظل في حقوق
الملكية ،بالنسبة لتحوط المعاملة الذي ينتج عنه االعتراف بموجود غير مالي ،يتم إدراجها في تكلفة
البند غير المالي عند االعتراف المبدئي به ،أو ،بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي األخرى ،يعاد تصنيفه إلى
الربح أو الخسارة في نفس الفترات أو الفترات التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
المتحوط على الربح أو الخسارة.
في حالة عدم توقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها عندها يعاد تصنيف المبالغ
المتراكمة في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي التحوط مباشرة في الربح أو الخسارة.

تحوطات تتأثر مباشرة بإصالح معايير أسعار الفائدة
ولغرض تقييم ما إذا كانت هناك عالقة اقتصادية بين البنود المحوطة وأدوات التحوط  ،يفترض الفريق أن
سعر الفائدة المرجعي ال يتغير نتيجة إلصالح معايير أسعار الفائدة.
بالنسبة للتحوط من التدفق النقدي للمعاملة المتوقعة ،تفترض المجموعة أنه لن يتم تغيير سعر
الفائدة القياسي نتيجة إلصالح معيار سعر الفائدة لغرض تقييم ما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة
للغاية وتعرض للتغيرات في التدفقات النقدية التي يمكن أن تؤثر في النهاية على الربح أو الخسارة .عند
تحديد ما إذا كان من المتوقع حدوث معاملة متوقعة محددة سابقا في تحوط توقف التدفق النقدي،
تفترض المجموعة أن التدفقات النقدية المرجعية لسعر الفائدة المعينة كتحوط لن يتم تغييرها نتيجة
إلصالح معيار سعر الفائدة.
ستتوقف المجموعة عن تطبيق السياسة المحددة لتقييم العالقة االقتصادية بين البند التحوطي وأداة
التحوط ( )iعلى البند التحوطي أو أداة التحوط عندما ال يكون عدم اليقين الناجم عن إصالح معيار سعر
الفائدة موجودا فيما يتعلق بتوقيت ومقدار الفائدة
التدفقات النقدية القائمة على أساس معدل المعيار للبند أو الصك المعني أو عند وقف عالقة التحوط.
ومن أجل تقييمها المحتمل جدا للبند المحوط  ،لن تقوم المجموعة بعد اآلن بتطبيق السياسة المحددة
عندما ال تكون حالة عدم اليقين الناشئة عن إصالح مؤشر أسعار الفائدة بشأن توقيت ومقدار التدفقات
النقدية المستقبلية للبند المحوط ومقدارها ،أو عندما تتوقف عالقة التحوط.
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تقيس المجموعة مخصص الخسارة إما بمبلغ يعادل:
• الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة وهي تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع
حاالت التعثر الممكنة على مدى عمر األدوات المالية؛ أو
• الخسائر االئتمانية المتوقعة لـ  12شهرًا وهي تتضمن حصة من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج
عن أحداث تعثر ممكنة خالل  12شهرًا بعد تاريخ التقرير (أو فترة أقصر لو كان العمر المتوقع لألداة أقل
من  12شهرًا).
تعتبر المجموعة أنها غير معرضة ألي مخاطر ائتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة من الحكومات أو
الكيانات التي تسيطر عليها الحكومات.
بالنسبة للموجودات المالية ،باستثناء النقد الموجود في البنك ،طبقت المجموعة المنهج المبسط
لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة الذي يعترف بموجبه الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة لهذه
األصول والتي تعكس زيادة مخاطر االئتمان .الحد األقصى للفترة التي يتم أخذها في االعتبار عند تقدير
الخسائر االئتمانية المتوقعة هو الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر
االئتمان.
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي قد ازدادت بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي وعند
تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تضع المجموعة في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات
الصلة والمتاحة دون تكلفة أو جهد ال لزوم له .يتضمن ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية بنا ًء
على الخبرة التاريخية للمجموعة وتقييم االئتمان المستنير ،بما في ذلك المعلومات المستقبلية.
دائما قياس مخصصات الخسارة على أرصدة البنوك بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتم
ً
لمدة  12شهر .تعتبر المجموعة أن أرصدة البنوك لديها مستوى منخفض من المخاطرة عندما يكون
تصنيف مخاطر االئتمان لديها مساويًا للتعريف المفهوم عالميًا لـ “درجة االستثمار”.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي التقديرات المرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان .يتم قياس خسائر
االئتمان بالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان
وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها) .يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة
بمعدل الفائدة الفعلي للموجود المالي.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا انخفضت القيمة االئتمانية للموجودات المالية
المسجلة بالتكلفة المطفأة .يعتبر موجود مالي على أنه “قد انخفضت قيمته االئتمانية” عندما يقع
حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من الموجود المالي.
يتضمن الدليل على انخفاض القيمة االئتمانية لموجود مالي البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:
• مواجهة العميل أو المصدر لصعوبة مالية كبيرة،
• إخالل بعقد ،مثل التخلف عن السداد أو على حسب كل حالة،
• إعادة هيكلة قرض أو سلفة من المجموعة بناء على شروط لم تكن المجموعة لتأخذ بغيرها ،أو
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• يكون من المحتمل دخول العميل في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى.

الربح أو الخسارة في الفترة التي يحدث فيها الرد.

 .3ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تابع)
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(ز) انخفاض القيمة (تابع)

(ط) النقد وما يعادل النقد

الموجودات المالية غير المشتقة (تابع)

يشتمل النقد وما يعادل النقد في بيان المركز المالي الموحد على نقد لدى البنوك وفي الصندوق
وودائع بنكية قصيرة األجل ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل تخضع لمخاطر تغييرات غير هامة
في القيمة.
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عرض مخصص خسارة الموجودات المالية في بيان المركز المالي
أي مخصص خسارة بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم خصمها من إجمالي
القيمة الدفترية لهذه الموجودات.
الشطب
يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لموجود مالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة
باسترداد موجود مالي بأكمله أو جزء منه .تجري المجموعة تقييما منفصال فيما يتعلق بتوقيت
الشطب والمبلغ المشطوب على أساس احتمال وجود توقعات معقولة باالسترداد .ال تتوقع المجموعة
أن تسترد جزءًا كبيرًا من المبلغ المشطوب .برغم ذلك ،قد تظل الموجودات المالية التي شطبت
خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعها المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.
الموجودات غير المالية
في تاريخ كل تقرير ُتراجع المجموعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية (العقارات واآلالت والمعدات
وموجودات حق االنتفاع والشهرة ولكن ليس المخزون) لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض
قيمتها .في حالة وجود مثل ذلك المؤشر عندها يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لذلك الموجود.
ألغراض اختبار انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات
نقدية داخلة من االستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية
الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد .الشهرة الناتجة من تجميع األعمال يتم تخصيصها
على الوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من التالزمات
المتاحة في التجميع.
القيمة القابلة لالسترداد لموجود أو لوحدة منتجة للنقد هي قيمتها قيد االستخدام وقيمتها العادلة
ناقصا تكاليف البيع ،أيهما أكبر .تستند القيمة قيد االستخدام إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة الذي يعكس التقييمات
السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد.
ُيعترف بخسائر االنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة
المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد.
ُيعترف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم تخصيصها لتخفيض المبالغ الدفترية
للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات أو الوحدات
المنتجة للنقد األخرى وذلك على أساس التناسب.
ال ُيرد انخفاض القيمة المتعلق بالشهرة .بالنسبة للموجودات األخرى ُترد خسارة االنخفاض في القيمة
فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجود عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن
تحديدها ،بالصافي من اإلهالك ،لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.

(ح) المخزون
يشتمل المخزون على مواد مستهلكة تقاس بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل.
تستند تكلفة المخزون /المواد الخام على طريقة الوارد أوال يصرف أوال وهي تتضمن النفقات المتكبدة
في اقتناء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة لجلبه إلى موقعه ووضعه الحاليين .صافي القيمة
القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في إطار النشاط االعتيادي ناقصًا التكاليف المقدرة إلكمال
العمل والتكاليف المقدرة للبيع.
عند تخصيص المخزون لموجود آخر يتم االعتراف بالقيمة الدفترية لهذا المخزون كمصروف في الفترة
التي يتم فيها االعتراف باإليراد ذي الصلة .يتم تكوين مخصص لتخفيض المخزون إلى صافي القيمة
القابلة للتحقق ويتم إظهار هذا المخصص كمصروف في الربح أو الخسارة في فترة التخفيض .يتم
االعتراف بمبلغ أي رد ألي تخفيض في المخزون ناشئ من الزيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق في
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لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وودائع قصيرة األجل ،حسب
التعريف أعاله.

(ي) رأس المال
يتم تصنيف األسهم العادية على أنها حقوق ملكية .يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية التي تنسب
مباشرة إلى إصدار األسهم العادية كتخفيض من حقوق الملكية.

(ك) احتياطي التحويل
يسجل احتياطي التحويل فروق صرف العمالت من تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية .عند
استبعاد عمليات أجنبية ُيعاد تدوير فرق صرف العمالت األجنبية المتراكم إلى الربح أو الخسارة.

(ل) اإليجارات
عند بدء العقد ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجارا أو يحتوي على إيجار .يمثل العقد
إيجارا أو يحتوي على إيجار إذا كان العقد ينص على نقل حق السيطرة على استخدام موجود محدد
لفترة من الوقت بمقابل .لتقييم ما إذا كان العقد يحمل الحق في السيطرة على استخدام الموجود
المحدد ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان:
• ينطوي العقد على استخدام موجود محدد  -قد يتم تحديد الموجود بالنص عليه صراحة أو ضمنًا في
العقد ،ويجب أن يكون متميزًا ماديًا أو يمثل ما يقارب جميع السعة الفعلية للموجود المتميز .إذا
كان المورد له حق أساسي في االستبدال ،فال يمكن تحديد الموجود؛
• للمجموعة الحق في الحصول على ما يقارب جميع المنافع االقتصادية من استخدام الموجود بشكل
كبير خالل فترة االستخدام؛ و
• للمجموعة الحق في توجيه استخدام الموجود .تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق
اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية وغرض استخدام الموجود .في الحاالت النادرة حيث يكون القرار
بشأن كيفية وسبب الغرض من استخدام أصل محدد سابقًا ،فانه يكون للمجموعة الحق في توجيه
استخدام الموجود إذا كان للمجموعة الحق في تشغيل الموجود؛ أو أن المجموعة صممت الموجود
بطريقة محددة مسبقا للكيفية والغرض الذي سيستخدم له الموجود.
يتم تطبيق هذه السياسة على العقود السارية المفعول في أو بعد  1يناير .2019
عندما يكون من الواضح أن المجموعة مستأجر يتم االعتراف بأصل حق االنتفاع (أنظر السياسة المحاسبية-
”العقارات والمعدات”) والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار.
يتم قياس التزام اإليجار مبدئ ًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء،
ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو ،إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا
السعر بسهولة ،سعر االقتراض اإلضافي للمجموعة .بشكل عام ،تستخدم المجموعة سعر االقتراض
اإلضافي كسعر خصم.
تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:
• مدفوعات ثابتة ،بما في ذلك مدفوعات ثابتة في جوهرها؛
• مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو سعر ،تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو
السعر كما في تاريخ البدء؛
• المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .3ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تابع)

 .3ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تابع)

(ل) اإليجارات (تابع)

(ن) المخصصات (تابع)

ً
وفقا لخيار الشراء الذي من المؤكد على نحو معقول أن المجموعة ستقوم
• سعر الممارسة
بممارسته ،ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا كانت المجموعة على يقين معقول من
ممارسة خيار التمديد ،وغرامات اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة على يقين معقول من
عدم اإلنهاء المبكر.

مبلغ المخصص هو القيمة الحالية ،ألفضل تقدير ،للمبلغ الذي يطلب دفعه لسداد االلتزام .تتم مراجعة
المخصصات سنويًا لتعكس أفضل التقديرات الحالية للمبلغ المطلوب لسداد االلتزامات.
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اإليجارات  -المجموعة كمستأجر
تقاس التزامات اإليجار الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
ُيعاد قياس التزام اإليجار عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير
في مؤشر أو سعر ،إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان
القيمة المتبقية ،أو إذا غيرت المجموعة تقييم ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.
عندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة ،يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل
حق االستخدام ،أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام
إلى صفر.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة
اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االنتفاع والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل
شهرا أو أقل وإيجارات األصول منخفضة القيمة .تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار
التي تبلغ مدتها 12
ً
المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

اإليجارات  -المجموعة كمؤجر
عقد اإليجار هو اتفاقية ينقل المؤجر بموجبها إلى المستأجر ،مقابل دفع أو سلسلة من المدفوعات،
الحق في استخدام أحد الموجودات لفترة زمنية متفق عليها.
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ فيها المؤجر بجزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية على أنها عقود
إيجار تشغيلية .بموجب عقد إيجار تشغيلي ،يتم إدراج الموجود في بيان المركز المالي كممتلكات
ومعدات .يتم االعتراف بإيرادات اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار على أساس القسط الثابت .وهذا يعني
االعتراف بالدخل المؤجل عندما تكون أسعار اليوم التعاقدية غير ثابتة خالل الفترة األولية لعقد اإليجار.
اإليجارات التي يتم فيها تحويل جزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية إلى المستأجر يتم تصنيفها على
أنها إيجارات تمويلية .يتم االعتراف بها مبدئيا على أنها “ذمم إيجار تمويلي مدينة” في بيان المركز
المالي بالقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار (بالصافي من االستثمار في اإليجار) المدينة
من المستأجر على مدى فترة اإليجار .على مدى فترة اإليجار يتم تخصيص كل دفعة إيجار مسددة من
جانب المستأجر بين “ذمم اإليجار التمويلي المدينة” و “إيراد اإليجار التمويلي” في الربح أو الخسارة
بغرض تحقيق معدل عائد ثابت من رصيد اإليجار التمويلي المدين القائم .ليس لدى المجموعة ذمم
إيجار تمويلي مدينة.

(م) مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية خدمة لموظفيها األجانب وفقًا لعقود وقوانين العمل
ذات الصلة في المناطق التي تعمل فيها .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة
التوظيف.

(ن) المخصصات
يتم االعتراف بالمخصص عندما يكون:
• لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث سابق؛
• من المحتمل أن يطلب من المجموعة سداد االلتزام؛ و
• من الممكن إجراء تقدير موثوق به للمبلغ المطلوب لاللتزام.
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(س) االعتراف باإليرادات
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
يتم االعتراف بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء مقابل بيع بضائع أو خدمات في إطار األنشطة االعتيادية
للمجموعة وفقا لنموذج الخطوات الخمس التالية:
عرف العقد بأنه اتفاق ينشئ حقوقًا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير
• تحديد العقود مع العمالءُ :ي ّ
الخاصة بكل عقد والتي يجب الوفاء بها.
• تحديد التزامات األداء في العقد  -التزام األداء هو وعد بتقديم سلعة أو خدمة إلى العميل.
• تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو المبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل تحويل
البضائع أو الخدمات الموعودة إلى العميل.
• تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد لو ككان هناك أكثر من التزام أداء.
• االعتراف باإليراد عندما (أو كما) يتم استيفاء التزام (التزامات) األداء.
تقوم المجموعة ببيع الطاقة ،المنتجة في مصانع توليد الطاقة العاملة بالغاز أو بالفحم أو بالطاقة
الشمسية للحكومات .يستلم العمالء السيطرة على الطاقة في وقت تسليمها لهم بمنشآتهم.
في تلك النقطة يملك العميل الصالحية الكاملة على طريقة توزيع وتسعير الطاقة ،ويكون لديه
المسؤولية األساسية عند بيع الطاقة ويتحمل مخاطر الخسارة ذات العالقة بالطاقة في الشبكة .لذا
يتم االعتراف باإليراد عند مغادرة الطاقة لمصانع المجموعة.

إيرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عندما ينشأ حق المساهم في استالم مدفوعات
توزيعات األرباح.

إيرادات الفوائد
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد حسب استحقاق الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلي والذي يتم من
خالله خصم المعدل المستخدم للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية من خالل العمر اإلنتاجي
المتوقع للموجود المالي إلى صافي القيمة الدفترية للموجود المالي.

إيرادات األتعاب
يتم االعتراف بإيرادات األتعاب بغض النظر عن الفترة التي تقدم فيها الخدمة .تجني المجموعة إيرادات
أتعاب من تقديم الخدمات الفنية والمالية وخدمات إدارة اإلنشاءات.

(ع) االعتراف بالمصروفات
يتم االعتراف بالمصروفات في الربح أو الخسارة عندما ينشأ انخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية
ذي صلة باالنخفاض في أصل أو الزيادة في التزام ويمكن قياسه بصورة موثوق بها.
يتم االعتراف بالمصروف مباشرة في الربح أو الخسارة عندما ال تنتج النفقات منافع اقتصادية مستقبلية؛
أو إلى الحد الذي ال تؤهل فيه المنافع االقتصادية المستقبلية أو تتوقف عن كونها مؤهلة لالعتراف في
بيان المركز المالي الموحد كموجود ،كما هو الحال بالنسبة لحاالت االنخفاض في قيمة األصل.
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 .3ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تابع)

 .4األدوات املالية

(ف) ضريبة الدخل

(أ) إدارة المخاطر المالية

تشتمل مصروفات ضريبة الدخل على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة منسوبة لكل شركة من شركات
المجموعة.

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية التي تنشأ من استخدامها لألدوات المالية:
• مخاطر االئتمان؛

الضريبة الحالية

• مخاطر السيولة؛ و
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تشتمل الضريبة الحالية على إجمالي الضريبة المتوقعة المستحقة الدفع عن الربح أو الخسارة الخاضعة
للضريبة للسنة معدلة ألي تصحيحات على الضريبة المستحقة الدفع أو االستالم من سنوات سابقة .يتم
احتساب الضريبة الحالية على أساس القوانين الضريبية المطبقة أو التي يتم تطبيقها على نحو واسع
في تاريخ التقرير .كانت الشركة معفاة سابقا من ضريبة الدخل استنادا إلى نصوص قانون ضريبة الدخل
القطري رقم  24لسنة  .2018في أعقاب إصدار اللوائح التنفيذية الجديدة (“اللوائح التنفيذية”) على قانون
ضريبة الدخل رقم  24لسنة “( 2018قانون الضريبة الجديد”) في  11ديسمبر  2019أصبحت الشركة خاضعة
لضريبة الدخل على حصة مستثمريها غير القطريين من أرباح أحد شركائها بالمشروع المشترك وهي
شركة مدرجة في بورصة قطر .مع ذلك وحسب مذكرة التفاهم الموقع في  2فبراير  2020بين وزارة
المالية ،الهيئة العامة للضرائب ،وشركة الكهرباء والماء القطري وقطر للبترول ،ستتحمل وزارة المالية
التزام ضريبة الدخل الناشئ من هذه اللوائح التنفيذية الجديدة.

الضريبة المؤجلة
يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية للموجودات
والمطلوبات الصادر عنها التقرير في البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة ومبالغها
المستخدمة ألغراض ضريبية .تقاس أصول والتزامات الضريبة المؤجلة بالمعدالت التي يتوقع تطبيقها
في السنة التي يتم فيها تحقيق األصل أو سداد االلتزام باستخدام المعدالت الضريبية التي تستند إلى
القوانين الضريبية المطبقة أو التي تم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقرير.

(ص) العائدات على السهم
تعرض المجموعة بيانات العائدات األساسية والمخففة للسهم ألسهمها االعتيادية .تحتسب العائدات
األساسية للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم االعتيادية للمجموعة على
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة .العائدات المخففة للسهم يتم تحديدها
بتعديل الربح أو الخسارة المنسوب إلى حاملي األسهم االعتيادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية القائمة بآثار أي اسهم عادية مخففة محتملة تشتمل على أوراق قابلة للتحويل وخيارات أسهم
ممنوحة للعاملين ،إن وجدت.

(ض) األصول المحتفظ بها للبيع
وتصنف األصول غير المتداولة ،أو مجموعات التصرف التي تشمل األصول والخصوم ،على أنها موجودات
للبيع إذا كان من المحتمل جدا استردادها في المقام األول عن طريق البيع وليس عن طريق االستخدام
المستمر.
وتقاس هذه األصول ،أو مجموعات التصرف فيها ،عمومًا بأقل من قيمتها الدفترية وقيمتها العادلة
مطروحًا منها تكاليف البيع .يتم التعرف على الخسائر الناتجة عن االعتراف األولي باألصول المحتفظ
بها للبيع أو المحتفظ بها للتوزيع والمكاسب والخسائر الالحقة عند إعادة القياس في الربح أو الخسارة.
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• مخاطر السوق.
يعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل خطر من المخاطر أعاله وأهداف وسياسات
وأساليب المجموعة في قياس وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.
تقع على اإلدارة المسؤولية الكلية عن وضع إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة واإلشراف عليه .يتم
وضع سياسات إدارة مخاطر المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع
حدود وضوابط مخاطر مناسبة ولرصد المخاطر وااللتزام بالحدود .تتم مراجعة سياسات إدارة المخاطر
وأنظمتها بصورة منتظمة لتعكس التغييرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .تهدف المجموعة
من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة لديها إلى وضع بيئة رقابية منتظمة وبناءة يفهم فيها جميع
الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية على المجموعة في حال فشل عميل أو طرف مقابل في
األداة المالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية .تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بصفة أساسية
بالخصائص الفردية لكل طرف مقابل .تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض
لمخاطر االئتمان على النحو التالي:
قروض مدينة من األطراف ذات صله
المستحقات التجارية-بعد خصم بدل انخفاض القيمة
ذمم مدينة أخرى
ودائع ألجل
النقد في البنوك
المبالغ المستحقة القبض من األطراف ذات الصلة
في  31ديسمبر

إيضاح
9
10
10
11
12
( 20ج)

2020
31,629,618
118,351,365
73,411,857
3,284,951,394
586,427
3,508,930,661

2019
8,318,493
47,262,584
48,630,309
468,661,518
3,259,287,240
481,317
3,832,641,461

الذمم التجارية المدينة
المجموعة لديها اتفاقيات شراء للطاقة مع الحكومة والمنظمات ذات الصلة .ومخاطر االئتمان مع
الحكومة والمنظمات ذات الصلة تعتبر محدودة .وفي تاريخ التقارير ،بلغ الرصيد المعطل 32,584,939
ريال قطري ( 2019: 30,305,358ريال قطري) والذي تم توفيره خصيصًا .وفيما يتعلق بالرصيد غير المخل
باالئتمان ،تقرر أن خسارة االئتمان المتوقعة غير مادية  ،وبالتالي لم يتم إضافة ايه احتياطيات في هذه
البيانات المالية الموحدة .ويشير إيضاح رقم  10لحركة بدل الخسارة في المستحقات التجارية.
لم يتم شطب ذمم تجارية مدينة مباشرة في الربح أو الخسارة خالل السنة الحالية وسنة المقارنة.
النقد لدى البنوك
تعتبر اإلدارة أن النقد لدى البنوك به مخاطر ائتمان منخفضة استنادًا إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية
لألطراف المقابلة وهي جميعها في “درجة االستثمار” (أعلى من  .)Baa3يقاس انخفاض قيمة النقد لدى
الصندوق على أساس الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرًا وهو يعكس االستحقاقات قصيرة
األجل للتعرضات.
القيم الدفترية لنقد المجموعة لدى البنوك ال تتطلب إجراء أية تعديالت ألن نتيجة تطبيق نموذج الخسارة
االئتمانية المتوقعة غير هامة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .4األدوات املالية (تابع)

 .4األدوات املالية (تابع)

(أ) إدارة المخاطر المالية (تابع)

(أ) إدارة المخاطر المالية (تابع)

الذمم المدينة من أطراف ذات عالقة و القروض المستحقة والذمم المدينة األخرى

مخاطر السوق

قامت االدارة بإجراء تحليل تفصيلي للذمم المدينة من أطراف ذات عالقة والقروض المستحقة والذمم
المدينة األخرى وتعتقد أن هذه األرصدة غير معرضة ألي مخاطر ائتمان جوهرية تتطلب اإلعتراف بخسائر
ائتمانية متوقعة.

مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار
األسهم وأسعار الفائدة التي تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية .هدف
إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها في إطار معايير مقبولة مع
المحافظة على مضاعفة العائدات.

مخاطر السيولة

المجموعة معرضة لمخاطر العمالت األجنبية إلى حد وجود فجوة بين العمالت التي تقيم بها اإليرادات
والتكاليف ذات الصلة والقروض والعمالت الوظيفية ذات الصلة بشركات المجموعة .العمالت الوظيفية
لشركات المجموعة هي تلك المذكورة في اإليضاح ( 2ج).
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مخاطر السيولة هي المخاطر التي تواجهها المجموعة في الوفاء بالتزاماتها المالية عند حلول موعد
استحقاقها .منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد بقدر اإلمكان من أنها تملك سيولة كافية
للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ،في ظل األوضاع العادية والصعبة ،دون تكبد خسائر غير مقبولة أو
المخاطر التي تضر بسمعة الشركة.
تحد المجموعة من مخاطر السيولة عن طريق استثمار النقد المتاح في ودائع ألجل مستردة في أي
وقت بدون تكلفة والتأكد من أن التسهيالت البنكية متاحة سريعا عند طلبها.
يلخص الجدول أدناه االستحقاقات التعاقدية المخصومة للمطلوبات المالية للمجموعة كما في تاريخ
التقرير.

 31ديسمبر 2020
مطلوبات مالية مشتقة
وغير مشتقة
قروض وسلف ()1
المبالغ المستحقة الدفع
لألطراف ذات الصلة
التزامات إيجار تمويلي
ذمم تجارية وأخرى دائنة
األدوات المشتقة

 31ديسمبر 2019
مطلوبات مالية مشتقة
وغير مشتقة
قروض وسلف ()1
المبالغ المستحقة الدفع
لألطراف ذات الصلة
التزامات إيجار تمويلي
ذمم تجارية وأخرى دائنة
األدوات المشتقة

القيم
الدفترية

التدفقات النقدية التعاقدية
أقل من
اإلجمالي
سنة

 5-1سنوات

أكثر من
 5سنوات

2,319,194,697

2,319,194,697

60,310,553

1,469,482

1,469,482

1,469,482

-

35,984,507
246,742,290
57,834,921
2,661,225,897

80,714,053
246,742,290
57,834,921
2,705,955,443

5,187,537
246,742,290
313,709,862

45,282,468
30,244,048
57,834,921
45,282,468 2,346,963,113

القيم
الدفترية

التدفقات النقدية التعاقدية
أقل من
اإلجمالي
سنة

- 2,258,884,144
-

ال تستخدم المجموعة عقود الصرف اآلجلة للتحوط من مخاطر عمالتها .عمومًا فإن القروض مقيمة
بعمالت تضاهي التدفقات النقدية المستخرجة من جانب العمالت األصلية للمجموعة وهي بصفة
أساسية الدوالر األمريكي .يوفر هذا تحوطًا اقتصاديًا بدون الدخول في مشتقات وبالتالي ال يتم تطبيق
محاسبة التحوط.

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة نتيجة لتقلب التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغييرات
في أسعار الفائدة بالسوق .تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بصفة أساسية من القروض البنكية
التي تحتسب عنها فوائد وهي فوائد بمعدالت متغيرة وتؤدي إلى تعريض المجموعة إلى بعض مخاطر
أسعار الفائدة على التدفق النقدي.
دخلت المجموعة في عقود مبادلة أسعار فائدة متغيرة وثابتة لنسبة  50%من المبلغ االسمي للتسهيل
االئتماني طويل األجل المتجدد وذلك لتخفيف تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة .بموجب شروط عقود
مبادلة أسعار الفائدة تدفع المجموعة سعرًا ثابتًا للتحوط من األطراف المقابلة وتتلقى معدل ليبور
متغير من األطراف المحوطة لتسوية التزاماتها ذات أسعار الفائدة المتغيرة بموجب التسهيل االئتماني
المتجدد .تم تنفيذ عقود مبادلة أسعار الفائدة مع ثالث مؤسسات مالية ذات تصنيف عالي كأطراف
محوطة بغرض فصل مخاطر الطرف المقابل .منهج المجموعة هو انتهاز الفرصة للتحوط من مخاطر
أسعار الفائدة لديها بغرض ( )1إدارة أثر هذه المخاطر على التدفقات النقدية والربح أو الخسارة للشركة و
( )2التأكد من االلتزام بالتعهدات المالية للشركة وجعل التكاليف المالية في أفضل صورها.

إدارة إصالح معايير أسعار الفائدة والمخاطر المرتبطة بها
 5-1سنوات

أكثر من
 5سنوات

1,976,463,742

1,976,463,742

28,297,799

1,948,164,943

-

-

-

-

-

-

10,697,037
143,092,867
23,177,686
2,153,431,332

10,697,037
143,092,867
23,177,686
2,153,431,332

5,606,602
143,092,867
176,997,268

5,090,435
23,177,686
- 1,976,433,064

نظرة عامة
يجري إجراء إصالح أساسي لمعايير أسعار الفائدة الرئيسية على الصعيد العالمي ،بما في ذلك استبدال
بعض األسعار المعروضة بين البنوك بأسعار بديلة خالية من المخاطر تقريبًا (يشار إليها باسم “إصالح
.)”IBORالمجموعة لديها التعرض لـ  IBORعلى أدواتها المالية التي سيتم استبدالها أو إصالحها كجزء
من هذه المبادرات على مستوى السوق .تتوقع المجموعة أن يؤثر إصالح  IBORعلى إدارة المخاطر
ومحاسبة التحوط .تقوم اإلدارة بمراقبة وإدارة انتقال المجموعة إلى أسعار بديلة وتقييم مدى إشارة
العقود إلى التدفقات النقدية لـ  ، IBORوما إذا كانت هذه العقود ستحتاج إلى تعديل نتيجة إلصالح IBOR
وكيفية إدارة االتصال حول إصالح  IBORمع األطراف المقابلة.

( )1لدى المجموعة قرض بنكي مضمون يحتوي على تعهد تجاه القرض .قد يتطلب الخرق المستقبلي
للتعهد من المجموعة سداد القرض في وقت مبكر أكثر مما هو مشار إليه أعاله .وضعت المجموعة
إطار عمل لاللتزام بالدين بغرض الرقابة على هذه المخاطر وإدارتها.
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 .4األدوات املالية (تابع)

 .4األدوات املالية (تابع)

(أ) إدارة المخاطر المالية (تابع)

(أ) إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر السوق (تابع)

مخاطر السوق (تابع)

المشتقات

أثر الزيادات في أسعار الفائدة المتوقعة موضح أدناه:
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تحتفظ المجموعة بمقايضات أسعار الفائدة ألغراض إدارة المخاطر التي يتم تحديدها في عالقات التحوط
من التدفق النقدي .مقايضة سعر الفائدة لها أرجل عائمة يتم فهرستها إلى  .USD LIBORتخضع األدوات
المشتقة للمجموعة لعقود تستند إلى االتفاقيات الرئيسية لجمعية المقايضة والمشتقات الدولية
(.)ISDAتقوم الهيئة حاليا باستعراض عقودها الموحدة في ضوء إصالح الهيئة وتخطط لتعديل بعض
خيارات أسعار الصرف العائمة في تعاريف الهيئة لعام  2006لتشمل بنودًا احتياطية تنطبق على الوقف
الدائم لبعض الهيئات الرئيسية .من المتوقع أن تنشر  ISDAملحق احتياطي  IBORلتعديل تعريفات ISDA
لعام  2006وبروتوكول احتياطي  IBORلتسهيل التعديالت متعددة األطراف إلدراج خيارات معدل العائمة
المعدلة في المعامالت المشتقة التي تم الدخول فيها قبل تاريخ الملحق .ويعتزم الفريق حاليا االنضمام
إلى البروتوكول إذا تم وضعه في صيغته النهائية ومتى تم ذلك ،ورصد ما إذا كانت أطرافه المناوئة
ستنضم أيضا .إذا تغيرت هذه الخطة أو كان هناك أطراف مقابلة لن تلتزم بالبروتوكول ،فستتفاوض
المجموعة معهم بشكل ثنائي حول تضمين بنود احتياطية جديدة.
محاسبة التحوط
قامت المجموعة بتقييم مدى تعرض عالقات التحوط من التدفقات النقدية الخاصة بها لعدم اليقين
الناجم عن إصالح  IBORفي  31ديسمبر  .2020تستمر المجموعة في فهرسة العناصر المحوطة وأدوات
التحوط إلى  .USD LIBORيتم عرض هذه األسعار المرجعية كل يوم ويتم تبادل التدفقات النقدية IBOR
مع األطراف المقابلة كالمعتاد.
تمتد عالقات ليبور للتحوط من التدفق النقدي للمجموعة إلى ما بعد تاريخ التوقف المتوقع لشركة
ليبور .وتتوقع المجموعة أن يتم وقف الدوالر األمريكي ليبور بعد نهاية عام  .2021السعر المرجعي
البديل المفضل هو سعر التمويل المضمون لليلة واحدة ( )SOFRلـ  .USD LIBORومع ذلك ،هناك عدم
يقين بشأن متى وكيف يمكن أن يحدث االستبدال فيما يتعلق بالبنود التحوطية وأدوات التحوط ذات
الصلة .قد يؤثر عدم اليقين هذا على عالقة التحوط .تطبق المجموعة التعديالت على المعايير الدولية
لإلبالغ المالي  9على تلك العالقات التحوطية المتأثرة مباشرة بإصالح .IBOR
قد تعاني عالقات التحوط المتأثرة بإصالح  IBORمن عدم فعالية تعزى إلى توقعات المشاركين في
السوق بشأن وقت حدوث التحول من سعر الفائدة القياسي الحالي  IBORإلى سعر فائدة مرجعي بديل.
قد يحدث هذا االنتقال

إدارة إصالح معايير أسعار الفائدة والمخاطر المرتبطة بها
في أوقات مختلفة للبند التحوط وأداة التحوط ،مما قد يؤدي إلى عدم فعالية التحوط .قامت المجموعة
بقياس أدوات التحوط الخاصة بها المفهرسة إلى ليبور باستخدام أسعار األسواق المتاحة لألدوات
المستندة إلى ليبور من نفس المدة والنضج المماثل وقاست التغير التراكمي في القيمة الحالية
للتدفقات النقدية المحوطة التي تعزى إلى التغيرات في الدوالر األمريكي ليبور على أساس مماثل.
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التغيرات في نقاط
األساس

األثر على الدخل
الشامل اآلخر

األثر على الربح

2020
أدوات بمعدالت متغيرة

 25+نقطة أساس

6,493,416

)(5,797,987

2019
أدوات بمعدالت متغيرة

 25+نقطة أساس

7,796,952

)(5,273,848

(ب) قياس القيمة العادلة
تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة
بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .يتم إدراج األصول غير المالية للمجموعة (العقارات
واآلالت والمعدات ،واالستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية والشهرة ولكن
ناقصا أي إهالك متراكم وأي خسائر انخفاض قيمة متراكمة .يتم قياس
ليس المخزون) بالتكلفة
ً
األصول المالية للمجموعة (القروض المستحقة من أطراف ذات عالقة ،والمستحقات من األطراف ذات
العالقة ،والذمم التجارية واألخرى المدينة ،والنقد في البنك) والمطلوبات المالية (القروض البنكية،
والمستحقات ألطراف ذات عالقة ،والمطلوبات المالية ،والذمم الدائنة األخرى) بالتكلفة المطفأة وليس
بالقيمة العادلة .تعتقد اإلدارة أن القيم الدفترية ألصولها المالية ومطلوباتها المالية كما في تاريخ التقرير
تقارب بشكل معقول لقيمها العادلة.
عند قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب تستخدم المجموعة البيانات التي يمكن مالحظتها
بالسوق ما أمكن ذلك .يتم تصنيف القيم العادلة في مستويات مختلفة في ترتيب القيمة العادلة
استنادا إلى المدخالت المستخدمة في تقنيات التقييم على النحو التالي:
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق عاملة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المستوى  :2مدخالت أخرى ال تشمل االسعار المتداولة المتواجد في المستوى االول والتي ممكن
مالحظتها للموجودات أوالمطلوبات .بصورة مباشرة (مثل التسعير) أو غير مباشرة
(مشتق من التسعير).
المستوى  :3مدخالت للموجودات او المطلوبات والتي ال تعتمد على بيانات السوق(مدخالت غير قابلة
للرصد).

تبلغ نسبة تعرض المجموعة إلى  LIBORبالدوالر األمريكي المحدد في عالقات التحوط  855,752,500ريال
قطري في  31ديسمبر  ،2020وهو ما يمثل المبلغ االسمي لمبادلة سعر الفائدة التحوطية.
يوضح الجدول التالي حساسية بيان الدخل الموحد للتغيرات الممكنة في أسعار الفائدة بـ  25نقطة
أساس ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة .حساسية بيان الدخل الموحد هي أثر التغيرات المفترضة
في أسعار الفائدة لسنة واحدة على القروض بأسعار فائدة متغيرة كما هي في  31ديسمبر.
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(ب) قياس القيمة العادلة (تابع)

(ب) قياس القيمة العادلة (تابع)
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القيمة العادلة كما في  31ديسمبر 2019

القيمة العادلة كما في  31ديسمبر 2020
موجودات مالية/
مطلوبات مالية
ذمم تجارية مدينة
قروض مدينة من األطراف ذات
صله
مستحقات من أطراف ذات عالقة
ذمم مدينة أخرى

التصنيف

القيمة
الدفترية

التكلفة المطفأة

118,351,365

التكلفة المطفأة

31,629,618

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

586,427
73,411,857

موجودات مالية  -بالقيمة العادلة القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
من خالل الدخل الشامل اآلخر
النقد وما يعادله
ودائع ألجل
األصول المحتفظ بها للبيع ()1
أداة مالية مشتقة
قروض وسلف
ذمم تجارية وأخرى دائنة
التزامات إيجار
أداة مالية مشتقة

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
القيمة العادلة مخصوما
منها تكاليف البيع
القيمة العادلة من الربح
او الخسارة
مطلوبات مالية أخرى
مطلوبات مالية أخرى
مطلوبات مالية أخرى
القيمة العادلة من الربح
او الخسارة

506,944

القيمة
العادلة

506,944

ترتيب
القيمة
العادلة

المستوى 3

531,740,962

المستوى 3

2,097,028
)(2,319,194,697
)(246,742,290
)(7,753,215
)(57,834,921

( )1وفقًا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي ( ،)5تم تسجيل األصول المحتفظ بها للبيع بمبلغ حمل قدره
 651.14مليون ريال قطري إلى قيمتها العادلة البالغة  531.74مليون ريال قطري ،مما أدى إلى خسارة
قدرها  121.25مليون ريال قطري ،والتي تم تضمينها في األرباح أو الخسائر للسنة.
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ذمم تجارية مدينة
قروض مدينة من األطراف ذات
صلة
مستحقات من أطراف ذات عالقة
ذمم مدينة أخرى

التكلفة المطفأة

47,262,584

التكلفة المطفأة

8,318,493

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

481,317
48,630,309

موجودات مالية  -بالقيمة العادلة القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
من خالل الدخل الشامل اآلخر
النقد وما يعادله
ودائع ألجل

3,284,951,472
531,740,962

موجودات مالية/
مطلوبات مالية

التصنيف

القيمة
الدفترية

أداة مالية مشتقة
قروض وسلف
ذمم تجارية وأخرى دائنة
التزامات ايجار
أداة مالية مشتقة

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من الربح
او الخسارة
مطلوبات مالية أخرى
مطلوبات مالية أخرى
مطلوبات مالية أخرى
القيمة العادلة من الربح
او الخسارة

506,944

ترتيب
القيمة
العادلة

القيمة
العادلة

المستوى 3

506,944

3,259,298,889
468,661,518
5,105,049
)(1,976,463,742
)(143,092,867
)(5,606,602

)(1,989,540,183

)(23,177,686

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات ال تختلف اختالفًا جوهريًا من قيمها الدفترية في بيان المركز
المالي الموحد ،حيث أن هذه الموجودات والمطلوبات إما ذات فترات استحقاق قصيرة أو يعاد تسعيرها
غالبا استنادا إلى الحركة في أسعار الفائدة في السوق.

(ج) مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
ليس لدى المجموعة أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية تخضع للمقاصة ،أو ترتيبات مقاصة رئيسية
قابلة لإلنفاذ أو أي اتفاقيات مماثلة.
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سيارات

1,136,960
361,787
1,498,747
942,600
)(875,500
41,502
1,607,349
710,404
320,312
220,492
)(76,468
1,174,740
258,549
)(766,062
101,877
769,104

معدات
مكتبية
394,227
53,930
)(323,108
125,049
125,049
271,403
113,516
)(315,647
69,272
30,641
99,913
25,136
63,238

أجهزة
كمبيوتر
825,011
1,339,495
1,873,209
323,108
4,360,823
496,261
205,598
5,062,682
652,863
1,873,209
356,352
181,765
3,064,189
524,223
2,451
323,193
3,914,056
1,148,626
1,155,291

أثاث
وتركيبات
147,726
50,322
1,032,449
1,230,497
367,471
)(165,212
141,397
1,574,153
48,702
1,032,449
34,475
174,840
1,290,466
106,752
)(77,543
224,846
)(123,987
1,420,534
153,619
114,871

التكلفة:
في  1يناير 2019
إضافات
االستحواذ من خالل تجميع األعمال (إيضاح )21
محول (من)  /البناء قيد التنفيذ (إيضاح )7
تعديالت أخرى
إعادة تصنيف التكلفة
في  31ديسمبر  1 /2019يناير 2020
إضافات
استبعاد
النقل من أعمال التشييد الجارية (إيضاح )7
تأثير التغيرات في أسعار الصرف
في  31ديسمبر 2020
اإلهالك المتراكم:
في  1يناير 2019
االستحواذ من خالل تجميع األعمال (إيضاح )21
إهالك (إيضاح )23
تعديالت
إعادة تصنيف االهالك المتراكم
الرصيد في  31ديسمبر  1 /2019يناير 2020
إهالك (إيضاح )23
اهالك االستبعادات
تعديالت
تأثير التغيرات في أسعار الصرف
في  31ديسمبر 2020
صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2020
في  31ديسمبر 2019

								

برمجيات
كمبيوتر
2,384,179
1,129,669
)(16,966
3,496,882
257,605
3,754,487
1,283,434
1,055,528
2,338,962
744,413
3,083,375
838,244
247,539

بالريال القطري

موجودات
األلواح
الشمسية
43,096,581
17,299,068
34,489,693
94,885,342
13,195,621
9,750,718
117,831,681
6,428,158
6,246,794
2,025,922
35,510
14,736,384
6,222,663
)(1,071,751
1,725,187
21,612,483
671,113
1,157,920

 .5عقارات وآالت ومعدات
اإلجمالي

47,984,684
19,872,484
3,267,445
34,489,693
)(16,966
105,597,340
2,063,937
)(1,040,712
13,195,621
10,139,214
129,955,400
9,394,964
3,225,970
8,027,157
2,025,922
22,674,013
7,887,240
)(843,605
)(844,452
2,026,271
30,899,466
96,219,198
80,184,468

( )1تتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية تحت التنفيذ في هولندا.

99,055,934
82,923,327

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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 .6أصول حق االنتفاع
2020

2020

التكلفة
في  1يناير
تكاليف متكبدة عن اإلنشاء ()1
تكاليف متكبدة عن اإلنشاء ()2
تكاليف أعمال قيد التنفيذ أخرى
تحويالت إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
في  31ديسمبر
33,227,556
13,532,649
447,619,989
153,565
)(13,195,621
481,338,138

2019

15,441,207

التكلفة
في  1يناير
تعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1( 16
29,778,354
إضافات إلى أصول حق االنتفاع ()2
45,219,561
في  31ديسمبر
15,441,207
15,441,207

إهالك متراكم
في  1يناير
إطفاء (إيضاح  )23أعمال البناء الجارية
إطفاء تم رأسمالتها كجزء من إنشاءات قيد التنفيذ
في  31ديسمبر
5,147,070
5,307,312
1,460,934
11,915,316
5,147,070
5,147,070

القيم الدفترية
 31ديسمبر
33,304,245
10,294,137

( )1تتعلق أصول حق االنتفاع المعترف بها في  2019بمبنى المكتب والتي تنتهي صالحية إيجارها خالل
ما بين سنة إلى سنتين من تاريخ التقرير .لم تقرر اإلدارة بعد باحتمالية تمديد اإليجار.

( )2تتعلق إضافات أصول حق االنتفاع المعترف به في  2020بإتفاقيات استئجار أراضي والمستخدمة في
إنشاء مشاريع طاقة شمسية في البرازيل وتمتلك فترة تعاقدية بمعدل يتراوح لمدة  30سنة.

 .7انشاءات قيد التنفيذ
2019

36,592,854
31,124,395
)(34,489,693
33,227,556

( )2تمثل تكلفة انشاء مشاريع الطاقة في البرازيل .من المتوقع استكمال وتشغيل هذه المشاريع
في .2021
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 .8شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
في
 1يناير 2020

							

بالريال القطري

فينيكس باور إس أيه أو جي ()1
فيينكس أوبريتنج آند مينتنانس إل إل سي ()1
آيه إي إس أويسيز ليمتد ()2
آيه إي إس بالتيك القابضة بي في ()3
بي تي بايتون انرجي بي تي إي ليمتد ()4
آي بي إم آيشيا بي تي إي ليمتد ()5
ميناجاسا كابيتال بي في ()6
آيه إي إس جوردن سولر بي في ()7
برابانت زون بي في ()9

إضافات

171,150,956
1,044,674
135,030,520
99,773,149
2,285,215,017
174,462,084
55,093,707
28,555,798
ستوك يارد هيل ويند فارم ()11

إعادة
التصنيف

-

حصة في
النتائج

)(639,115,909
)(12,025,053
)(20,031,579
534,306,180

توزيعات أرباح
مستلمة /
معلنة

14,881,737
2,803,773
12,698,420
20,435,535
375,049,808
7,646,883
17,867,436
)(1,938,651
-

في
 31ديسمبر 2020

)(6,473,302
)(2,489,111
)(3,431,968
)(19,223,894
)(267,696,236
)(7,647,159
)(25,864,118
10,592

حصة في
احتياطي
تحوط
التدفق
النقدي
)(12,070,489
1,023,853
30,631
)(1,382,548
)(2,206,271
1,695,033
-

الشركات الزميلة:
167,488,903
1,359,336
145,320,826
100,984,790
1,753,483,311
173,079,269
32,865,701
8,280,601
)(5,183,786

)(726,480
-

4,062,000
-

-

910,375

30,942,352
-

-

453,517,533

)(333,552,258

بالريال القطري

30,080,904
)2,980,023,478 (18,093,576

1,820,750
)(671,172,541

534,316,735

المشاريع المشتركة:
32,790,581
شمس معان سولر المملكة المتحدة المحدودة ()8
نبراس آي بي سي باور ديفلوبمنتس ليمتد (إيضاح 910,375 )12
زوني بارك ماسل بانكن ترنيوزن بي في ()10

30,080,904
565,297,459
2,984,026,861

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

								

 .8شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية (تابع)
في
 1يناير 2019
إضافات

إعادة
التصنيف

فينيكس باور إس أيه أو جي ()1
فيينكس أوبريتنج آند مينتنانس إل إل سي ()1

حصة في
النتائج

176,364,180
953,418

توزيعات أرباح
مستلمة /
معلنة

-

في
 31ديسمبر 2019

13,521,101
2,478,769

آيه إي إس أويسيز ليمتد ()2
آيه إي إس بالتيك القابضة بي في ()3

حصة في
احتياطي
تحوط
التدفق
النقدي
)(5,110,503
)(2,387,513

99,092,264

الشركات الزميلة:
)(13,623,822
-

132,230,234

-

171,150,956
1,044,674

-

برابانت زون بي في ()9

-

بي تي بايتون انرجي بي تي إي ليمتد ()4
آي بي إم آيشيا بي تي إي ليمتد ()5
ميناجاسا كابيتال بي في ()6
آيه إي إس جوردن سولر بي في ()7

-

2,317,658

-

2,015,034,201
165,338,405
48,095,073
5,036,696

11,049,514

-

22,109,700

26,770,800

)(8,532,045

(2,317,658)-

)(21,428,815

-

-

293,772,074
13,584,517
12,345,430
)(1,364,998

282,817
)(23,481,886
)(4,460,838
-

99,773,149
)(109,372
)(5,346,796
-

135,030,520
2,285,215,017
174,462,084
55,093,707
)(1,886,700

910,375
27,681,175

36,701,529
2,681,163,658

شمس معان سولر المملكة المتحدة المحدودة ()8
نبراس آي بي سي باور ديفلوبمنتس ليمتد

)(8,013,518

-

)(2,317,658

32,790,581

28,555,798

4,102,570
371,598,677

المشاريع المشتركة:
)(65,401,600

910,375
)2,984,026,861 (28,697,391

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .8شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية (تابع)

 .8شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية (تابع)

( )1فينيكس باور إس أيه أو جي و فينيكس أوبريتنج آند مينتنانس إل إل سي

( )6ميناجاسا كابيتال بي في

في  18يونيو  ،2015قامت المجموعة بشراء  0.088%من رأس مال فينيكس باور إس أيه أو جي خالل
االكتتاب العام األولي للشركة .تأسست الشركة في سلطنة عمان ،وتعمل في تملك وتشغيل
محطة تعمل بالغاز لتوليد الطاقة الكهربية عالية الجودة بطاقة إنتاجية  2.000ميجاوات.

في  2أغسطس  ،2017أبرمت شركة نبراس باور انفستمنت مانجمنت بي في اتفاقية مساهمين مع
شركة بي تي باتو هيتام بيركاسا وشركة بايتون باور فاينانسنج بي في وشركة طوكيو إليكتريك
باور كومباني إنترناشونال بايتون ( )2بي في ،وذلك للقيام بأعمال الرقابة واإلدارة لشركة ميناجاسا
كابيتال بي في وهي شركة تأسست في هولندا في  29يونيو  2017بهدف تقديم الخدمات المالية.
حسب اتفاقية المساهمين تملك المجموعة نسبة  35.51%من المساهمة في ميناجاسا كابيتال بي
في.

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

وفي  30ديسمبر  ،2015أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق .لشراء
 9.75%من رأس مال فينيكس باور إس أيه أو جي وشراء  15%من رأس مال شركة فينيكس أوبريتنج
آند مينتنانس إل إل سي ،وهي شركة تأسست في سلطنة عمان وتقوم بتقديم خدمات التشغيل
والصيانة لشركة فينيكس باور إس آيه أو جي.
تمارس المجموعة تأثيرًا هامًا على القرارات الخاصة بالسياسات المالية والتشغيلية لشركة فينيكس
باور إس أيه أو جي وشركة فينيكس أوبريتنج آند مينتنانس إل إل سي من خالل التمثيل في مجلس
اإلدارة.

( )2آيه إي إس أويسيز ليمتد
في  1ديسمبر  ،2015أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق .لشراء 38.89%
من رأس مال شركة آيه إي إس أويسيز ليمتد ،وهي شركة تأسست في جزر الكايمان .تمتلك شركة
آيه إي إس أويسيز ليمتد حصة قدرها  60%من رأس مال شركة آيه إي إس األردن ش.م.ع ،.والتي تمتلك
وتشغل محطة توليد بنظام الدورة المركبة تعمل بالغاز بطاقة إنتاجية  370ميجاوات بالمملكة األردنية
الهاشمية من خالل شركتها التابعة الوسيطة.

( )3آيه إي إس بالتيك هولدينج بي في
في  18فبراير  ،2016استحوذت المجموعة على حصة شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق .البالغة
 40%في رأس مال شركة آيه إي إس بالتيك القابضة بي في ،وهي شركة مسجلة في هولندا .وتملك
شركة آيه إي إس بالتيك القابضة بي في حصة مساهمة فعالة قدرها  60٪في رأسمال شركة آيه إي
إس ليفانت القابضة بي في األردن ش.م.ع ،.التي تمتلك وتشغل محطة توليد الطاقة بالغاز بقدرة 241
ميجاوات في المملكة األردنية الهاشمية.

( )4بي تي بايتون انرجي بي تي إي ليمتد
في  22ديسمبر  ،2016استحوذت المجموعة على حصة  35.514%من رأسمال شركة بي تي بايتون انرجي
بي تي إي ليمتد وهي شركة تأسست في إندونيسيا وتملك وتشغل محطة إنتاج طاقة تعمل بالفحم
بطاقة إنتاجية تبلغ  2.045ميجاوات.
خالل العام ،وبناء على موافقة مجلس اإلدارة ،أبرمت الشركة اتفاقية شراء أسهم (“ )”SPAلبيع حصة
 9.513%في كل من بي تي بايتون انرجي بي تي إي ليمتد وميناجاسا كابيتال بي في .سجلت
المجموعة الجزء من االستثمار في الشركات الزميلة الخاضعة للتصرف ،كأصول غير متداولة محتفظ
بها للبيع وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي  ،5والجزء المتبقي من هذه االستثمارات مثل االستثمار
في الشركات الزميلة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية  28وتقاس األصول غير المتداولة المصنفة على
أنها محتفظ بها للبيع بقيمتها الدفترية أوقيمتها العادلة مطروحا منها تكاليف البيع ،ايهما اقل.
وسجلت االنخفاض الناتج في بيانها الموحد للربح أو الخسارة.

( )5آي بي إم آيشيا بي تي إي ليمتد
في  22ديسمبر  ،2016استحوذت المجموعة على حصة قدرها  35%في رأسمال شركة آي بي إم آيشيا
بي تي إي ليمتد وهي شركة تأسست في سنغافورة .تملك شركة آي بي إم آيشيا بي تي إي
ليمتد نسبة  84.1%من بي تي آي بي إم أوبريشن آند مينتنانس إندونيسيا ،وهي شركة تأسست في
إندونيسيا وتقوم بتقديم خدمات التشغيل والصيانة لبي تي بايتون انرجي بي تي إي ليمتد .باإلضافة
إلى ذلك تملك شركة آي بي إم آيشيا بي تي إي ليمتد نسبة  100%من أسهم رأس مال آي بي إم أو آند
بي سيرفيسيز بي تي ئي ليمتد ،وهي شركة تأسست في سنغافورة وتقدم الخدمات الفنية لبي تي
آي بي إم أوبريشن آند مينتنانس.
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( )7آيه إي إس جوردن سولر بي في
في  31أكتوبر  ،2017أبرمت شركة نبراس باور نيذرالندز بي في اتفاقية مساهمين مع آيه إي إس
هورايزنز هولدنجز بي في ،وذلك للقيام بأعمال الرقابة واإلدارة لشركة آيه إي إس جوردن سولر بي
في .وهي شركة تأسست في األردن بهدف تقديم الهندسة والمشتريات واإلنشاء والتملك والتشغيل
والصيانة واإلدارة والتأجير والتمويل ألي إم سوالر بفي ،وهي شركة مسجلة في األردن .حسب اتفاقية
المساهمين ،تمتلك المجموعة  40%من المساهمة في رأس مال شركة آيه إي إس جوردن سولر بي
في .خالل السنة قامت المجموعة بإعادة تصنيف مبلغ  20.03مليون ريال قطري كقرض الذمم المدينة.

( )8شمس معان سولر المملكة المتحدة المحدودة
في  26يونيو  ،2015استحوذت المجموعة على حصة قدرها  35%في رأسمال شركة شمس معان سولر
المملكة المتحدة المحدودة ،وهي شركة مشروع مشترك مسجلة في إنجلترا وويلز وتعمل في
تمويل وإنشاء وتملك وتشغيل محطة طاقة شمسية في مدينة معان باألردن بطاقة إنتاجية 52.5
ميجاوات.

( )9برابانت زون بي في
في  8أغسطس  ،2018استحوذت المجموعة على شركة زين إكسبلوتاتي نيذرالند هولدنجز بي في،
والتي تمتلك  50%من شركة برابانت زون بي في ،شركة مشروع مشترك مسجلة في هولندا وتعمل
في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة .خالل سنة  2019أعيد تقييم هيكل السيطرة في برابانت زون بي
في في واعتبرت الشركة شركة تابعة كما في  31ديسمبر .2019

( )10ستوك يارد هيل ويند فارم هولدينج
في  22نوفمبر  ،2019أبرمت المجموعة اتفاقية مساهمين مع جولد ويند انترناشونال هولدينج ليمتد
واستحوذت على نسبة  49%من حصص ستوك يارد هيل ويند فارم لتطوير وتشغيل مشاريع الطاقة
المتجددة في استراليا .تمتلك المجموعة تأثيرًا كبيرًا في الشركة المنتسبة بناء على حقوقها في
التصويت وتمثيلها في لجان مجلس اإلدارة.

( )11زوني بارك ماسل بانكن تيميوزن بي في
في  25سبتمبر  2020استحوذت المجموعة على نسبة  40%من حصص زوني بارك ماسل بانكن تيميوزن
بي في والذي يمثل مشروع مشترك مسجل في هولندا من أجل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

( )12نبراس أي بي سي لتطوير الطاقة
في  7أكتوبر  ،2019شكلت المجموعة مشروعًا مشتركًا ،تمتلك فيه  ،50%بالشراكة مع زا اندبنتدنت
باور كوربراشن بي ال سي .وتم تشكيل المشروع المشترك لتطوير وتمويل وبناء واحد أو أكثر من
مشاريع الطاقة في أذربيجان وكازاخستان أو أي بلد آخر.
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 .8شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية (تابع)

بي تي بايتون
انرجي بي تي
إي ليمتد

يمثل الجدول أدناه ملخص للمعلومات المالية لالستثمارات في المشاريع المشتركة للمجموعة.

إجمالي
فينيكس
1,270,845,714

فينيكس باور
إس أيه أو جي

أيه إي إس
اوازيس
ليمتد

فيينكس
أوبريتنج آند
مينتنانس
إل إل سي
32,325,596

مينيجيسا
كابيتال بي
في

بالريال القطري

جولد ويند
آيه إي إس
جوردن سولر ستوك يارد
هيل
بي في

آيه إي إس
بالتيك
هولدينج
بي في
46,508,292
1,303,171,309

2,159,554,414

86,056,943

آي بي إم
آيشيا بي
تي إي
ليمتد
67,466,677

708,126,090

)(2,736,116,475

26,173,900

)(2,024,674) (3,250,086,090
19,653,176

264,108,873
674,100,410

5,062,482,489

877,532,971

-

13,534,368,373

5,062,482,489

-

)(3,252,110,764
1,654,310,229

8,455,439,189

221,149,914

166,722,644

)(9,731,876,152) (611,344,364) (469,359,563
246,520,750

3,867,801,773
)(69,647,875) (1,459,232,805

)(1,448,585,059

)(66,176,149

5.134,331,554

163,441,981

)(585,443,955) (22,085,876

)(42,562.067) (8,448,869,923
45,380,801

86,005,202

1,634,657,054

129,251,401

98,608,300

اإليرادات
الربح ( /الخسارة)
الدخل الشامل اآلخر

6,728,880

1,334,977,547

1,282,630,979
151,286,118
)(125,668,165

1,098,866,720

15,883,280

66,275,300
13,251,419
-

44,890.753

1,348,906,279
164,537,536
)(125,668,165

8,280,601

62,651,756
54,698,957
4,546,202
13,251,419

534,316,735
5,406,258
168,848,239

)(296,927,450) (143,605,597

)(827,715,081

)(10,647,746

ملخص بيان المركز المالي
في  31ديسمبر 2020
الموجودات المتداولة
الموجودات غير
المتداولة
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير
المتداولة
حقوق الملكية
صافي موجودات
االستثمار في المشروع
المشترك
شهرة عند االستحواذ
القيمة الدفترية

59,315,624
145,320,826

45,967,128
87,898,414
38,869,371

157,195,989
173,079,269

3,064,908,532
1,058,474,805
65,547
59,245,158

44,890,753

105,464,623
21,971,051
87,898,414

8,280,601

507,785,326
50,310,964
1,058,540,352

534,316,735

406,480,711
2,376,490
1,741,458,259 100,984,790

ملخص بيان الدخل الشامل
19,232,954
)(4,492,941
)(2,031,713
21,971,051

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
)(30,455,485
)(48,115,324
50,310,964

إجمالي الدخل الشامل 25,617,953

)(6,524,654

بي تي بايتون
انرجي بي تي
إي ليمتد
2,445,982,904
13,566,537,914
)(423,341,692
)(10,717,834,678
4,871,344,448

1,730,009,267

آيه إي إس
بالتيك
هولدينج بي
في
1,184,426,770
)(940,935,123
243,491,647

97,396,659
2,376,490
99,773,149

805,228,917
)(610,539,033

461,556,484

فينيكس
إجمالي
أوبريتنج آند
مينتنانس إل فينيكس
إل سي
23,804,486
5,221,520,752
)(631,559,911
)- (3,363,325,815
194,689,884

75,714,896
59,315,624
135,030,520

1,688,191,510

166,789,372
5,406,258
172,195,630

)(8,135,111
)(2,010,108
13,659,267

437,751,998
5,221,520,752
)(623,424,800
)(3,361,315,707
1,674,532,243

بالريال القطري

)(78,570,809

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

								

 .8شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية (تابع)
آي بي إم
آيشيا بي تي
إي ليمتد
97,553,166
6,216,656
)(48,143,162
)(6,294,956
49,331,704

17,266,096

555,205,750
2,285,215,017

فينيكس باور
إس أيه أو جي

مينيجيسا
كابيتال بي
في
716,221,145
8,829,050,628
)(579,409,990
)(8,810,729,420
155,132,363

55,093,707

157,195,989
174,462,085

أيه إي إس
أوازيس
ليمتد

آيه إي إس
جوردن سولر
بي في
790,866
114,313,030
)(35,178,586
)(8,535,820
71,389,490

28,555,796
55,093,707

ملخص بيان المركز المالي (تابع)
في  31ديسمبر 2019
الموجودات المتداولة
الموجودات غير
المتداولة
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير
المتداولة
حقوق الملكية
صافي موجودات
االستثمار في المشروع
المشترك
شهرة عند االستحواذ
القيمة الدفترية

28,555,796

ملخص بيان الدخل الشامل
505,378,295
34,762,148
)(13,878,016
20,884,132

39,946,080
38,812,907
38,812,907

3,317,071,209
827,200,749
)(307,969
826,892,780

134,787,558
55,274,250
55,274,250

130,932,165
28,412,225
)(22,797,645
5,614,580

1,306,260,673
153,962,620
)(290,334,103
)(136,371,483

47,048,180
16,525,127
16,525,127

1,259,212,493
137,437,493
)(290,334,103
)(152,896,610

اإليرادات
الربح ( /الخسارة)
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
)(3,412,498
)(12,454,103
)(15,866,601

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .8شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية (تابع)

 .10ذمم جتارية وأخرى مدينة

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

الجدول أدناه يلخص المعلومات المالية لالستثمارات في المشروع المشترك للمجموعة.
2020

2019

ملخص بيان المركز المالي
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
حقوق الملكية
صافي موجودات االستثمار في المشروع المشترك

57,894,825
484,933,644
)(77,563,700
)(410,617,349
54,647,420
20,000,177

55,061,573
500,394,981
)(51,004,825
)(435,885,773
68,565,956
23,998,085

ملخص بيان الدخل الشامل
اإليرادات
تكلفة المبيعات
إيرادات أخرى
مصاريف أخرى
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل (مصروف)
ربح (/خسارة) السنة

85,463,254
)(10,173,674
)(61,123,031
14,166,549
)(1,353,400
12,813,149

86,732,309
)(9,564,113
)(542,803
)(63,352,523
14,358,476
)(1,367,262
12,991,214

 .9موجودات غري متداولة أخرى
تكاليف تطوير مشروع ()1
احتياطي خدمات قرض ()2
قروض مدينة اطراف ذات صله (( )3ايضاح  20ب)
موجودات مالية غير متداولة أخرى ()4

2020
8,997,735
30,056,124
31,629,618
27,659,998
98,343,475

2019
7,064,500
8,318,493
43,397,275
58,780,268

( )1يتضمن ذلك التكاليف العرضية المتكبدة لالستحواذ على حصص محتملة في شركات أخرى
مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في المستقبل وهي تتضمن تكاليف بذل العناية الواجبة
المالية والفنية ودراسات الجدوى والسوق ومصاريف االستشارات المالية والقانونية األخرى.
( )2تمثل المبالغ الذي يتمثل على المجموعة االحتفاط بها في حسابات البنوك االحتياطي حسب
متطلبات المقرضين.
( )3يتعلق المبلغ بالقرض الممنوح لشركة أمين رينيوبال انيرجي اس ايه او سي وشركة أيه إي إس
جوردن سوالر استنادا بمبلغي  8,318,493ريال قطري (  8,318,493ريال قطري  )2019 :و  23,311,125ريال
قطري على التوالي (إيضاح  20ب)
( )4يمثل هذا المبلغ موجودات مالية أخرى تم تحديدها خالل عملية تخصيص سعر الشراء األولي
لشركة قرطاج باور إس أي آر إل.
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ذمم تجارية مدينة
مصاريف مدفوعة مقدمًا
مدفوعات مقدمة للموردين
ذمم مدينة أخرى
ناقصا /مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة

2020
150,936,304
1,182,126
129,249,705
73,411,857
)(32,584,938
322,195,054

2019
77,567,942
6,164,483
1,541,911
48,630,309
)(30,305,358
103,599,287

الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة
كما في  1يناير
مخصص مكون خالل السنة
ناشئ من تجميع أعمال
كما في  31ديسمبر

2020
30,305,358
2,279,580
32,584,938

2019
1,001,939
29,303,419
30,305,358

 .11ودائع ألجل
ودائع ألجل
إيراد فوائد
اإلجمالي
ناقص :ودائع ألجل ذات تواريخ استحقاق أقل من  3أشهر (إيضاح )12

2020
2,876,980,614
2,876,980,614
)(2,876,980,614
-

2019
3,382,970,705
25,217,384
3,408,188,089
)(2,939,526,571
468,661,518

يجني النقد المحتفظ به في الودائع ألجل لدى البنوك متوسط فوائد بمعدل  3.47%في السنة (3.99%
في السنة.)2019 :

 .12النقد وما يعادل النقد
نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك  -حسابات جارية ()1
النقد وما يعادل النقد
نقد لدى البنوك – ودائع ألجل ذات استحقاق أقل من  3شهور
(إيضاح )2( )10
النقد وما يعادل النقد

2020
78
407,970,780
407,970,858

2019
11,649
319,760,669
319,772,318

2,876,980,614

2,939,526,571

3,284,951,472

3,259,298,889

( )1ال تحتسب فائدة على النقد المحتفظ به في حسابات جارية لدى البنوك.
( )2االستحقاق األصلي للودائع ألجل هو  12شهرًا ،ومع ذلك تقدر اإلدارة أنه يمكن سحب المبلغ حسب
اختيار اإلدارة مع عدم وجود عقوبات وبالتالي تم تصنيفه على أنه نقد وما يعادل النقد.
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 .12النقد وما يعادل النقد (تابع)

 .15التحوطات (تابع)

النقد وما يعادل النقد مقيم بالعمالت التالية:

(أ) احتياطي التحوط (تابع)

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

الريال القطري
اليورو
الريال البرازيلي
الدينار التونسي
الدوالر األمريكي
الدوالر االسترالي

2020
1,969,074,713
26,330,562
117,622,100
11,821
1,171,911,691
585
3,284,951,472

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

2019
1,918,133,737
8,136,812
95,246,380
33,375,299
1,204,406,661
3,259,298,889

 .13رأس المال
المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
 365.000.000بواقع  10ريال قطري للسهم

2020

2019

3,650,000,000

3,650,000,000

جميع األسهم تحمل حقوقا متساوية.

 .14األصول المحتفظ بها للبيع
القيمة الدفترية لالستثمارات المعاد تصنيفها من“االستثمار في
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة“
مخصوما منه :الخسارة الناجمة عن االعتراف األولي باألصول
المحتفظ بها للبيع*

2020

2019

651,140,962

-

)(119,400,000

-

531,740,962

-

خالل العام ،أبرمت المجموعة اتفاقية لبيع  9.513%من حصتها  35,513%في كل من بي تي بايتون
انرجي بي تي إي ليمتد وميناجاسا كابيتال بي في .يخضع االنتهاء من هذا البيع للشروط المحددة
في اتفاقية شراء االسهم والتي من المتوقع أن تكتمل في خالل االثنى عشر شهر القادمة .لذلك ،في
ضوء متطلبات المعايير الدولية لإلبالغ المالي “ 5األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات
المتوقفة“ ،أعادت اإلدارة تصنيف هذا الجزء من االستثمار على أنه محتفظ به للبيع .وعالوة على ذلك،
ووفقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي  ،5تم االعتراف بخسارة عن االعتراف األولي قدرت بمبلغ  119.4مليون
ريال قطري .كما تم إعادة تدوير حصة اإليرادات الشاملة األخرى المتعلقة بالجزء المعاد تصنيفه في أحد
الشركات الزميلة ،والتي بلغت  1.8مليون ريال قطري إلى بيان الربح أو الخسارة.

(أ) احتياطي التحوط
يتكون احتياطي التحوط من حصة المجموعة في الجزء الفعال من صافي التغير المتراكم في
القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة المستخدمة كما هو موضح أعاله في ايضاح ( 4أ) للتحوط في
الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
الحركة في احتياطي التحوط كالتالي:
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شركة فينيكس باور إس آيه أو جي
بي تي بايتون انرجي بي تي إي ليمتد
شمس معان سولر المملكة المتحدة المحدودة
ميناجاسا كابيتال
أيه إي إس األردن سولر بي في
أيه إم جوردون سولر بي في
اإلجمالي

2020
)(12,070,489
30,631
)(5,183,786
)(2,206,271
1,023,853
1,695,033
)(18,093,576

2019
)(13,623,822
)(109,372
)(8,013,519
)(5,346,796
282,817
)(1,886,700
)(28,697,392

(ب) األدوات المالية المشتقة
2020
الموجودات
القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي

2,097,028

المطلوبات
القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي

57,834,921

2019
5,105,049

23,177,686

 .16قروض وسلف
كانت الحركة في القروض والسلف كما يلي:
في  1يناير
إضافات
استحواذ من خالل تجميع أعمال (إيضاح )21
سداد
تأثير التغيرات في أسعار الصرف

2020
1,976,462,742
1,077,315,441
)(744,551,162
9,967,676
2,319,194,697

2019
2,219,438,350
194,285,263
60,175,253
)(497,436,124
1,976,462,742

تعرض في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:

 .15التحوطات

في  1يناير
الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى من الشركات المستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية ()1
القيمة العادلة لتحوطات أسعار الفائدة
محول إلى مصروف الفائدة
في  31ديسمبر

( )1تعرض حصة الدخل الشامل اآلخر من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية كالتالي:

2020
)(20,422,841

2019
31,390,634

)(18,093,576

)(28,697,392

)(24,389,070
)(8,480,252
)(71,385,739

)(22,554,480
)(561,603
)(20,422,841

حصة غير متداولة
حصة متداولة

2020
2,258,884,144
60,310,553
2,319,194,697

2019
1,948,164,943
28,297,799
1,976,462,742
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 .16قروض وسلف (تابع)

 .17التزامات اإليجار
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لدى المجموعة القروض والسلف التالية:
قرض بنكي ()1
قرض بنكي ()2
قرض بنكي ()3
قرض لتمويل مشروع ()4
قرض لتمويل مشروع ()5

2020
1,698,578,404
182,028,929
52,042,919
91,637,807
294,906,637
2,319,194,697

2019
1,694,537,139
181,664,780
17,686,290
82,574,533
1,976,462,742

( )1بتاريخ  8ديسمبر  2016أبرمت المجموعة اتفاقية قرض متجدد بدون ضمانات بمبلغ  430مليون دوالر
أمريكي أي ما يعادل  1.565مليون ريال قطري مع مجموعة بنوك لتمويل جزئي لعمليات اقتناء
أصول .خالل سنة  2018دخلت المجموعة في تعديل لالتفاقية األصلية وبناء على ذلك التعديل تمت
زيادة التسهيل االئتماني إلى  470مليون دوالر أمريكي أي  1.712مليون ريال قطري .يتم احتساب
الفائدة بمعدل ليبور  +1.1%في السنة .يسدد القرض عند االستحقاق في سنة .2023
( )2بتاريخ  15يناير  2019أبرمت المجموعة اتفاقية قرض متجدد بدون ضمانات مع بنك دي بي إس المحدود
(فرع دي آي إف سي) بمبلغ  50مليون دوالر أمريكي أي ما يعادل  182.075.000ريال قطري لتمويل
احتياجات رأس المال العامل .يتم احتساب الفائدة بمعدل ليبور  +0.60%في السنة .يسدد القرض
عند االستحقاق في سنة .2022

في  1يناير
التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16
مصروف الفائدة
سداد مدفوعا إيجار
في  31ديسمبر

2020
10,697,037
29,778,352
2,495,756
)(6,986,638
35,984,507

2019
15,441,207
691,470
)(5,435,640
10,697,037

تم عرض التزامات اإليجار في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:
حصة غير متداولة
حصة متداولة

2020
28,411,292
7,573,215
35,984,507

2019
5,090,435
5,606,602
10,697,037

 .18مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
2020
3,113,712
1,352,124
)(717,545
3,748,291

2019
1,767,293
1,392,187
)(45,768
3,113,712

( )3يتعلق هذا المبلغ بتسهيل سحب نقدي على المكشوف من سي بي سي بالدينار التونسي وقد
استخدامه لتمويل رأس المال العامل.

في  1يناير
مخصص مكون ()1
مخصص مستخدم خالل السنة
في  31ديسمبر

( )4يمثل هذا المبلغ قروض تمويل مشاريع ال رجوع فيها ممنوحة من بنك تريودوس إن في على النحو
التالي:

( )1تم إدراج المخصص المكون للسنة ضمن تكاليف الموظفين في الربح أو الخسارة (إيضاح .)23

• تم منح القرض األول بموجب اتفاقية ائتمان مؤرخة في  28أكتوبر  :2015المبلغ المرتبط به هو
 14,678,527يورو ما يعادل  65,613,015ريال قطري وهو يشتمل على مبلغ  774,161يورو أي ما يعادل
 3,460,497ريال قطري تسهيل قرض ثابت (أ) مع استحقاق في  1يناير  2026ومبلغ  13,904,366يورو
أي ما يعادل  62,152,517ريال قطري تسهيل قرض ثابت (ب) مع استحقاق بتاريخ  31يوليو  .2031يتم
احتساب الفائدة على أساس ثابت “شامل” بنسبة  2.08%في السنة.
• تم منح القرض الثاني بموجب اتفاقية ائتمان مؤرخة في  30نوفمبر  2016وإجمالي المبلغ المرتبط
به هو  15,035,000يورو ما يعادل  67,206,450ريال قطري وهو يشتمل على دفعتين ( تسهيل قرض
ثابت أ وتسهيل قرض ثابت ب) وكل واحد منهما بمبلغ  7,550,000يورو أي ما يعادل 33,603,225
ريال قطري مع استحقاق بتاريخ  31ديسمبر  .2032يتم احتساب الفائدة على أساس ثابت “شامل”
بنسبة  1.50%في السنة.
• تم منح القرض الثالث إلى براباند زون من قبل بنك تريودوس في  3فبراير  .2016المبلغ المرتبط
به هو  3,497,724يورو والذي يعادل  15,634,827ريال قطري بتاريخ استحقاق  31أكتوبر  .2031يتم
احتساب الفائدة على أساس ثابت “شامل” بنسبة  2.08%في السنة.
( )4يمثل هذا ثالثة قروض تمويل مشروع ممنوحة من بانكو دو نورديست كما يلي:
• تم منح القرض األول إلى سالجيرو في  25يونيو  .2020مبلغ القرض هو  294,995,916ريال برازيلي
والذي يعادل  206,980,275ريال قطري بتاريخ استحقاق  31يناير  .2039يتم احتساب الفائدة على
أساس ثابت “شامل” بنسبة  2.18%في السنة معدال ً لتأثير التضخم.

صنفت اإلدارة االلتزام ضمن المطلوبات غير المتداولة في بيان المركز المالي الموحد حيث أنها ال تتوقع
أن تكون هناك مدفوعات هامة اللتزام مكافآت نهاية خدمة الموظفين في فترة التقرير .ال يتم خصم
المخصص للقيمة الحالية حيث أن أثر القيمة الزمنية للنقود ال يتوقع أن يكون كبيرًا.

 .19تجارة وذمم دائنة أخرى
ذمم تجارية دائنة
مصروفات مستحقة
فائدة مستحقة على قروض
مخصص ضريبة  -استثمار في شركة زميلة
مخصص آخر
مقابل محتمل (إيضاح )19
ذمم دائنة أخرى

2020
180,796,072
102,555,038
13,722,846
88,410,759
37,395,776
14,827,596
437,708,086

2019
2,554,186
75,867,025
13,076,441
14,688,604
59,572,770
59,505,009
51,595,215
276,859,250

• تم منح القرض الثاني إلى جايبا في  15سبتمبر  .2020مبلغ القرض هو  244,766,930ريال برازيلي
والذي يعادل  171,737,722ريال قطري بتاريخ استحقاق  15ديسمبر  .2041يتم احتساب الفائدة على
أساس ثابت “شامل” بنسبة  1.55%في السنة معدال ً لتأثير التضخم.
• تم منح القرض الثالث إلى فرانسيسكو في  15ديسمبر  .2020مبلغ القرض هو  242,292,728ريال
برازيلي والذي يعادل  170,001,728ريال قطري بتاريخ استحقاق  15ديسمبر  .2041يتم احتساب الفائدة
على أساس ثابت “شامل” بنسبة  1.96%في السنة معدال ً لتأثير التضخم.
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 .20إفصاحات األطراف ذات العالقة

 .20إفصاحات األطراف ذات العالقة (تابع)
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(أ) المعامالت مع األطراف ذات العالقة
المساهمين:
شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق.
شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:
بي تي بايتون انرجي بي تي إي ليمتد
شمس معان لتوليد الطاقة ش.م.ع
شمس معان لتوليد الطاقة ش.م.ع
آيه إي إس أويسز ليمتد ()1
مينجيسا كابيتال بي في
آي بي إم أو أند إم سيرفيسز بي تي إي ليمتد ()2
أيه إم سوالر بي في /جوردن ش.م.ع
أمين رينيوبال انيرجي اس ايه او سي
أمين رينيوبال انيرجي اس ايه او سي
أطراف ذات عالقة أخرى:
ماروبيني باور است مانجمنت

(ج) الذمم المدينة من األطراف ذات العالقة
طبيعة المعامالت

2020

2019

مصروفات

5,788,536

6,864,928

إيراد فوائد
إيراد فوائد
إيراد رسوم
إيراد رسوم
إيراد رسوم
إيراد رسوم
إيراد فوائد
إيراد رسوم
إيراد فوائد

794,907
262,773
1,911,788
1,384,921
144,491
107,887

40,265
66,244
127,453
628,052
1,911,788
-

األرصدة أعاله ذات طبيعة تجارية وال تحتسب عنها فائد أو ضمانات وهي تستحق عند الطلب.

-

(د) مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

اتفاقية تشغيل وصيانة 1,682,336

2020

المساهمين:
شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق.
الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:
أمين رينيوبال انيرجي اس ايه او سي
أيه إي إس جورد بي اس سي
آيه إي إس أويسز ليمتد
أطراف ذات عالقة أخرى:
ميشيل بيك
ساني ايجز

( )1وفقًا لــ “اتفاقية الخدمات الفنية” المبرمة بين كل من شركة آيه إي إس أويسيز ليمتد و آيه إي إس
األردن بي إس سي ،وافقت شركة آيه إي إس أويسيز ليمتد على تقديم الخدمات الفنية على النحو
المبين باالتفاق .تتلقى المجموعة حصة من األتعاب الفنية ذات الصلة.
( )2أبرمت شركة نبراس باور نيذرالندز بي في وشركة ميتسوي ليمتد اتفاقية بتاريخ  22ديسمبر 2016
مع شركة آي بي إم أو أند إم سيرفيسز بي تي إي ليمتد ،لتقديم الخدمات الفنية على النحو
المحدد باالتفاقية .تحصل المجموعة على حصتها المعنية من األتعاب الفنية.

(د) مكافأة المسؤولين الرئيسين باإلدارة

151,585
265,477
-

24,098

165,680
3,685
586,427

481,317

22,350
1,447,132
1,469,482

2019
-

بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين الرئيسين باإلدارة خالل السنة كالتالي:

(ب) قروض مستحقة من األطراف ذات العالقة
الحركة في القروض المستحقة من األطراف ذات عالقة كانت على النحو التالي:
في  1يناير
إضافات
في  31ديسمبر

-

457,219

2020

أطراف ذات عالقة أخرى
ميشيل بيك
شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق.

2019

2020
31,629,618
31,629,618

2019
8,318,493
8,318,493

قدمت القروض المعنية إلى األطراف التالية ذات الصلة ووفقًا للشروط التالية:
•  8,318,493ريال قطري يتعلق بالقرض الممنوح لشركة أمين رينيوبال انيرجي اس ايه او سي بناء
على االتفاقية المؤرخة  19مارس  .2019يحمل القرض فائدة بنسبة  2.96%سنوياً.
•  23,311,125ريال قطري يتعلق بالقرض الممنوح لشركة آيه إي إس جوردن سولر .يحمل القرض
فائدة بنسبة  6%سنويًا ويستحق في ديسمبر .2039

منافع موظفين قصيرة األجل
منافع موظفين طويلة األجل

2020
10,747,467
10,747,467

2019
11,184,848
11,184,848

 .21الشهرة
2020

2019

التكلفة
كما في  1يناير
ناشئة من تجميع أعمال  -بالصافي ( 2ب)
تعديالت
آثار الحركة في أسعار الصرف األجنبي ()1

167,272,551
)(19,241,342

73,695,201
84,075,172
9,502,178
-

كما في  31ديسمبر

148,031,209

167,272,551

انخفاض القيمة
كما في  1يناير
ناشئة من تجميع أعمال  -بالصافي
كما في  31ديسمبر
صافي القيم الدفترية

148,031,209

167,272,551

( )1االنخفاض في الشهرة بمبلغ  19,241,342ريال قطري ناتج من تدهور الريال البرازيلي إلى الريال القطري.
تدهورت قيمة الريال البرازيلي بنسبة  29%في .2020
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 .21الشهرة (تابع)

 .21الشهرة (تابع)

( )2خالل السنة قامت المجموعة باستحواذات جديدة في وحدات منتجة للنقد في نبراس البرازيل وسي
بي سي تونشيا من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل ،نبراس باور انفستمنت مانجمنت
بي في (المعروفة سابقا بـ “آي بي إم أندونيسيا بي في“ .عند هذه االستحواذات تم االعتراف بشهرة
احتياطية بمبلغ  84.1مليون ريال قطري على مستوى المجموعة في .2019

( 2ب) استحواذ المجموعة على الفراس ،سالجيرو ،فرانسيسكو وجايبا لمشاريع
الطاقة الشمسية

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

( 2أ) استحواذ المجموعة على شركة كرطاج باور إس أي آر إل
بتاريخ  21فبراير  2019استحوذت المجموعة على مساهمة بنسبة  60%من شركة كرطاج باور إس أي آر
إل من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل ،نبراس باور انفستمنت مانيجمنت بي في (المعروفة
سابقا بـ (آي بي إم أندونيسيا بي في) .تم إنفاذ اتفاقية اإلحالل في أبريل  2019وبناء عليه فإن التوحيد يبدأ
من تاريخ  1مايو .2019

الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات
إن القيم العادلة االحتياطية للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد الخاصة بشركة كرطاج باور إس
أي آر إل كما في تاريخ االستحواذ كانت كما يلي:

عقارات وآالت ومعدات
موجودات غير متداولة أخرى
مخزون
ذمم تجارية وأخرى مدينة
نقد لدى البنوك
إجمالي الموجودات

القيمة العادلة
2019
41,475
57,346,378
11,120,958
143,259,711
44,436,387
256,204,909

قروض وتسهيالت
مستحقات وذمم دانئة أخرى
حصص غير مسيطرة
إجمالي المطلوبات

60,175,253
68,289,704
50,800,885
179,265,842

إجمالي صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها

76,939,067

مقابل شراء محول

25,039,067

صفقة الشراء

51,900,000

تحليل التدفقات النقدية عند االستحواذ
صافي النقد المستحوذ عليه مع الشركة التابعة
النقد المدفوع
صافي التدفقات النقدية الداخلة

44,436,387
)(25,039,067
19,397,320

تم إدراج صفقة شراء بقيمة  51.9مليون ريال قطري في إيرادات أخرى في عام .2019

بتاريخ  13أبريل  2019استحوذت المجموعة على مساهمة بنسبة  80%من الفراس ،سالجيورو،
فرانسيسكو وجابيتا لمشاريع الطاقة الشمسية من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل،
نبراس باور انفستمنت مانيجمنت بي في (المعروفة سابقا بـ (آي بي إم أندونيسيا بي في) .تم تحويل
المقابل وتم إنفاذ االتفاقية في بداية أغسطس بناء عليه فإن التوحيد هو للفترة من أغسطس  2019إلى
 31ديسمبر .2019

الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات
إن القيم العادلة االحتياطية للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد الخاصة بشركة نبراس البرازيل
كما في تاريخ االستحواذ كانت كما يلي:

موجودات غير متداولة أخرى
ذمم مدينة أخرى
نقد لدى البنوك
إجمالي الموجودات

القيمة العادلة
2019
19,387,322
3,903
4,051,185
23,442,410

مستحقات وذمم دانئة أخرى
حصص غير مسيطرة
إجمالي المطلوبات

550,859
4,435,011
4,985,870

إجمالي صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها

 18,456,540

مقابل شراء محول
مقابل شراء سيتم تحويله (إيضاح )18

43,026,703
59,505,009

شهرة احتياطية

84,075,172

تحليل التدفقات النقدية عند االستحواذ
صافي النقد المستحوذ عليه مع الشركة التابعة
النقد المدفوع
صافي التدفقات النقدية الخارجة

4,051,185
)(43,026,703
)(38,975,518

( 2ج) اختبار انخفاض القيمة للشهرة
2020
الوحدات المنتجة للنقد
نبراس البرازيل
زون إكسبلوتاتي نيدرالند هولدينجز بي في

64,833,830
83,197,379
148,031,209

2019
84,075,172
83,197,379
167,272,551

حددت اإلدارة أعاله وحدتين لتوليد النقد بنا ًء على التقييم الجغرافي بما يتوافق مع كيفية مراقبة اإلدارة
للعمليات واتخاذ القرارات بشأن استمرار االستخدام أو التخلص من األصول و  /أو العمليات .المناطق
الجغرافية هي أوروبا (هولندا) وأمريكا الالتينية (البرازيل).

 | 1 2 4نبراس للطاقة
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 .21الشهرة (تابع)

 .23المصاريف حسب طبيعتها
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االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة قيد االستخدام
االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التوقعات ترتبط بالمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال .يتم
تفسير االفتراضات بناء على الخبرة التاريخية وأفضل تقديرات اإلدارة لالتجاهات المستقبلية واألداء وهي
تأخذ في االعتبار التحسينات المتوقعة على الكفاءة على مدى الفترة المتوقعة.

معدالت الخصم
تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للمخاطر المحددة لكل وحدة .تستند معدالت الخصم على
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لكل وحدة منتجة للنقد.
وحدات توليد النقد
زون إكسبلوتاتي نيدرالند هولدينجز بي في
نبراس البرازيل

أسعار الخصم المستخدمة
في عام 2020
1.01%
8.25% - 8.73%

أسعار الخصم المستخدمة
في عام 2019
1.90%
-

تقديرات معدل النمو
التدفقات النقدية المستقبلية المستخدمة في احتساب القيمة قيد االستخدام تم استنباطها بصفة
أساسية من اتفاقيات شراء الطاقة الموجودة .تتضمن هذه االتفاقيات مصروفات طاقة ثابتة ومتغيرة
وعائدات محددة ونسبة مئوية للقمة والتعريفات المقترحة وهي جميعها محكومة باتفاقيات شراء
الطاقة المعنية.

اختبار الحساسیة وخسائر انخفاض قیمة الشهرة
في نهایة العام ،كان تقییم المجموعة للتغیر الممكن على نحو معقول في االفتراضات الرئیسیة
یتعلق بتغیر بنسبة  )2019 : 1,1%( 1,1%في المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال قبل الضريبة .في 31
دیسمبر  2020أوضحت نتائج اختبارات الحساسیة أنه لیس هناك تغییر ممكن على نحو معقول في
االفتراضات الرئیسیة التي تجعل القیمة القابلة لالسترداد لهذه الوحدات المنتجة للنقد أقل من صافي
قیمها الدفتریة.

مصادر اإليرادات
اإليرادات من بيع الكهرباء
اإليرادات من اتفاقيات امتيازات الخدمة
إجمالي اإليرادات

2019
10,613,162
392,329,413
402,942,575
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( )1تتضمن تكاليف الموظفين مخصص بمبلغ  1.352,124ريال قطري ( 1.392,187ريال قطري في )2019
فيما يتعلق بمكافآت نهاية خدمة الموظفين (إيضاح .)18
تم عرض المصروفات أعاله في بيان الربح أو الخسارة على النحو التالي:
تكلفة توليد الكهرباء
مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف تشغيلية أخرى
إهالك

2020
646,983,841
98,158,455
19,414,018
13,194,552
777,750,866

2019
397,114,477
75,245,858
50,610,121
13,174,227
536,144,683

ودائع ألجل
أطراف ذات عالقة

2020
99,859,704
259,596
100,119,300

2019
134,972,389
106,509
135,078,898

 .25مصروفات فوائد

توقيت االعتراف باإليرادات
إيرادات معترف بها في نقطة زمنية

إهالك موجودات حق انتفاع (إيضاح )6
مصاريف ضيافة
مصاريف متنوعة

5,307,312
21,894,027
777,750,866

5,147,070
3,509
25,527,479
536,144,683

 .24إيرادات فوائد

 .22اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
2020
14,500,576
684,029,161
698,529,737

تكلفة توليد الكهرباء
تكاليف الموظفين ()1
أتعاب استشارية ومهنية
مصاريف سفر
مكافآت مجلس اإلدارة
اإليجارات قصيرة األجل وذات القيمة المنخفضة
مصاريف مكتبية
أتعاب تدقيق
مطالبة ضريبة إنجي
رسوم بنكية
إهالك عقارات وآالت ومعدت (إيضاح )5

2020
646,983,841
56,822,452
22,641,952
1,784,730
4,144,327
1,920,766
5,276,572
808,735
2,278,912
7,887,240

2019
397,114,477
44,034,814
8,365,212
5,564,969
2,868,999
3,797,433
425,028
34,919,838
348,698
8,027,157

2020

2019

698,529,737

402,942,575

قروض وسلف
الخسارة من التحويالت األجنبية
التزامات إيجار (إيضاح )15

2020
57,685,717
13,796,203
201,150
71,683,070

2019
76,007,685
6,201,375
691,470
82,900,530
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 .26الضرائب

 .27العائد للسهم (تابع)

مكونات ضريبة الدخل هي كما يلي:

العائد المخفف للسهم

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020

2020
)(1,711,652
1,594,896
)(116,756

ضريبة الدخل الحالية من الشركات التابعة األجنبية
الضريبة المؤجلة

2019
)(77,868
)(7,395,077
)(7,317,209

 الضريبة المؤجلةالفروق المؤقتة
األصول المالية ()IFRIC 12
مشتق جزءا ال يتجزأ
ترحيل الخسائر الضريبية
األصول الضريبية المؤجلة  1يناير  31 -ديسمبر

الرصيد
في
 1يناير 2020
19,042,247
)(1,276,262
17,765,985

معترف بها
في الربح أو
الخسارة
)(9,127,840
835,724
9,887,015
1,594,899

أثر CTA
1,499,716
)(83,719
1,415,597

األصول الضريبية
المؤجلة/
(الخصوم)
11,414,123
)(524,257
9,887,015
20,776,880

( )1لم يتم التعرف على األصول الضريبية المؤجلة على الخسائر الضريبية التالية المتراكمة في نهاية
عام :2020
•  55,330,393ريال قطري يمثل الخسائر الضريبية التي قامت بها شركة قرطاج باور إس أي آر إل.
• يبلغ أصل الضريبة المؤجلة ،بمعدل  25%غير معترف به في حسابات المجموعة  13,832,598ريال
قطري.
• يمثل مبلغ  39,547,718ريال قطري الخسائر الضريبية التي نفذتها شركة نبراس باور انفستمنت
مانجمنت وشركة نبراس باور نيذرالند .يبلغ أصل الضريبة المؤجلة ،بمعدل  25%غير معترف به
في حسابات المجموعة  9,886,844ريال قطري.
( )2تم االعتراف بأصول الضرائب المؤجلة من قبل المجموعة على الخسائر الضريبية المتراكمة من قبل
نبراس باور انفستمنت مانجمنت ونبراس باور نيذرالند بقيمة  39,548,060ريال قطري .تبلغ الضريبة
المؤجلة ،بالسعر المطبق البالغ  25%والمعترف بها في الحسابات  9,887,015ريال قطري .تنتهي مدة
هذه الخسائر في عام  ،2028ووفقًا للتقييم الذي أجرته اإلدارة ،فإن هذه الخسائر ستعوض بالكامل
باألرباح الخاضعة للضريبة.

 .27العائد للسهم
يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة ربح السنة العائد إلى حاملي األسهم االعتيادية للشركة على
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
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 .28االلتزامات والمطلوبات المحتملة
في  31ديسمبر  ،2020كان لدى المجموعة التزامات محتملة بمبلغ  52,302,867ريال قطري (مبلغ
 187,437,521ريال قطري في  )2019فيما يتعلق بمستندات مناقصات وضمانات حسن تنفيذ تنشأ في إطار
النشاط التجاري االعتيادي وال يتوقع أن ينشأ منها التزام جوهري.
كما تلتزم المجموعة بنفقات رأسمالية قدرها  559مليون ريال قطري تتعلق بالبناء المستمر
لمحطاتها للطاقة في البرازيل.

 .29أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة متى كان ضروريًا لتتوافق مع طريقة عرض السنة الحالية .لم يكن
إلعادة التصنيف أي أثر على صافي الربح أو صافي األصول أو صافي حقوق الملكية السابق للمجموعة.

 .30تأثير جائحة كوفيد19-
نتج عن انتشار وباء كورونا (“كوفيد )“19-في بداية عام  2020تباطؤ في األنشطة االقتصادية في دولة
قطر .أدى انتشار وباء كورونا عالميا إلى إعالن منظمة الصحة العالمية في  11مارس  2020على أنه جائحة.
أعلنت السلطات المالية والنقدية المحلية والدولية عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم
للتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة .ستواصل المجموعة مراقبة سير الوضع عن كثب مع مرور
الوضع .في ضوء الوضع الحالي درست الشركة ما إذا كان مطلوبا إجراء تعديالت وتغييرات في األحكام
والتقديرات وإدارة المخاطر واإلعالن عنها في البيانات المالية .ظلت العمليات التجارية للمجموعة غير
متأثرة على نحو كبير بالوضع الحالي.

 .30األحداث الالحقة

العائد األساسي للسهم

ربح السنة العائد إلى مالكي الشركة األم
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة ()1
العائد األساسي للسهم (بالريال القطري)

يحتسب العائد المخفف للسهم بقسمة ربح السنة العائد إلى حاملي األسهم العادية للشركة األم
للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة بعد إجراء تعديل آلثار جميع /
أي من األسهم االعتيادية المخففة المحتملة .حيث أنه ليس لدى الشركة أية أسهم مخففة محتملة
خالل السنة الحالية وسنة المقارنة ،فإن العائد المخفف للسهم يساوي العائد األساسي للسهم لكلتا
السنتين.

2020
280,809,243
365,000,000
0.77

لم تكن هناك أحداث جوهرية الحقة لها تأثير على فهم هذه البيانات المالية.

2019
363,853,427
365,000,000
0.99
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