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 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 المحترمين حضرات السادة المساهمين    

 شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ) ناقالت ( )ش.م.ق( 

 الدوحة 

 دولة قطر

 تقرير عن البيانات المالية الموحدة

)"الشركة"( لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق( 

ديسمبر  31وشركاتها التابعة )ويشار إليها معا بـ "المجموعة"( والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 

والبيانات الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك  2112

 لى ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.التاريخ واإليضاحات التي تشتمل ع

 مسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير 

 الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لتمكينها من إعداد البيانات الدولية للتقارير المالية وعن أنظمة الرقابة

  سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء. المالية الموحدة الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة

 مسؤولية مدقق الحسابات

من أعمال التدقيق. لقد تم تدقيقنا وفقاً  إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي عن هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لما قمنا به

لمعايير التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف الحصول 

 على تأكيدات معقولة عن خلو البيانات المالية الموحدة من أية معلومات جوهرية خاطئة.

اءات بهدف الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة بالبيانات يشتمل التدقيق على القيام بإجر

المالية الموحدة. تعتمد إجراءات التدقيق المختارة على تقديراتنا، بما فيها تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية 

ييم هذه المخاطر فإننا نأخذ في خاطئة بالبيانات المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء. وعند تق

االعتبار أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام الشركة بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة 

وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل األوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي عن مدى فاعلية 

شركةجموعة. كما يشمل التدقيق أيضاً تقييماً لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة أنظمة الرقابة الداخلية لل

 ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم للعرض العام للبيانات المالية الموحدة. 

 ساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه.إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أ



 

 

 المستقل الحسابات مدقق ) تابع( تقرير
  ( )ش.م.ق(ناقالت)  المحدودة الغاز لنقل قطر شركة

 الرأي 

تظهر بصورة عادلة، في كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد برأينا أن البيانات المالية الموحدة 

وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ  2112ديسمبر  31للمجموعة كما في 

 وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 ة األخرىالتقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمي

 مجموعةلقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأينا أنها ضرورية ألغراض التدقيق. تمسك ال

سجالت محاسبية منتظمة وتتفق البيانات المالية الموحدة مع تلك السجالت. تم إجراء الجرد الفعلي وفقا لألصول 

المرعية. لقد راجعنا تقرير مجلس اإلدارة وتحققنا من أن المعلومات المالية الواردة به مطابقة لما ورد في دفاتر 

( لسنة 5. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم )المجموعةوسجالت 

المطبق أو لبنود النظام األساسي للشركة خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر سلبي جوهري على أعمال  2112

 . 2112ديسمبر  31الشركة أو مركزها المالي الموحد كما في 
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  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق(

  قطر –الدوحة 

  وحدالمالي المالمركز  بيان
 (المبالغ باأللف لاير قطري) 1011 ديسمبر 31في  كما

 
 

 إيضاح 
 ديسمبر 31

1011 
 ديسمبر 31 

2111 

 الموجودات
   

 
 

     موجودات غير متداولة
 25،751،167  1511211052 4 ممتلكات ومعدات  

 1،819،991  110101012 5 استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
 1،118،524  110041033 2 قروض لشركات مشاريع مشتركة 

 126،675  1451032 0 استثمارات متاحة للبيع

 28،816،357  1014401244  مجموع الموجودات غير المتداولة 

     
     متداولة موجودات

 1،179  151051  مخزون

 342،125  3111012 0 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 21،889  21502 /ب10 مطلوب من شركات المشاريع المشتركة

 2،236،538  110251210 2 نقد وأرصده لدى البنوك 

 2،611،531  114511101  مجموع الموجودات المتداولة

     
 31،417،888  3010211042  مجموع الموجودات 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الموحدةمن هذه البيانات المالية جوهريا جزًء  24إلى  1من اإليضاحات المرفقة تشكل 
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  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق(

  قطر –الدوحة 

  )تابع( وحدالمالي المالمركز  بيان

 )المبالغ باأللف لاير قطري( 1011 ديسمبر 31في  كما

 

 إيضاح 
ديسمبر  31

1011 
 ديسمبر 31 

2111 

     حقوق الملكية و المطلوبات

      حقوق الملكية
 5،538،449  515301452 10 رأس المال 

 255،114  3311554 11 حتياطي قانونيا
 81،217  201520  حتياطي القيمة العادلةا
 28،626  101212  تحويل عمالت حتياطي ا

 471،922  5541012 10/1 مقترحة نقديةأرباح  توزيعات
 928،433  110441112  أرباح مدورة

 7،311،641  015251442  سيطرةمالغير  األسهمحقوق الملكية قبل احتياطي التحوط و

 (5،843،176)  (510321454) 11 حتياطي تحّوطا

 المسيطرة غير األسهم قبلاحتياطي التحوط و بعدحقوق الملكية 
 

110501225  1،458،465 

 المسيطرة غير األسهم
 

51032  5،313 

     
     المطلوبات غير المتداولة

 23،813،146  1311101205 13 قروض 
 4،831،831  410141052 14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

 11،712  141225  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 28،645،679  1012401312  مجموع المطلوبات غير المتداولة

     
     المطلوبات المتداولة

 977،546  0111113 13 قروض
 321،895  3521003 15 ومستحقاتذمم دائنة 

 -  11220 /ب10 شركات المشاريع المشتركةمستحق إلى 

 1،298،441  111001202  مجموع المطلوبات المتداولة

     
 31،417،888  3010211042  و المطلوبات مجموع حقوق الملكية

 
     

من قبل أعضاء مجلس اإلدارة و يوقع عنهم  2113مارس  11 بتاريخهذه البيانات المالية الموحدة على  تمت الموافقة
 باإلنابة كل من:

 

 محمد غنام  خالد بن خليفة آل ثاني  يراشد المهندبن حمد 

 المدير العام  نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة

 

 .الموحدةمن هذه البيانات المالية  جوهرياجزءاً  24إلى  1من اإليضاحات المرفقة تشكل 
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  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق(

   قطر –الدوحة 

  وحدالمدخل ال بيان
 )المبالغ باأللف لاير قطري( 1011 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

1011 

للسنة المنتهية  
ديسمبر  31في 

2111 

     اإليرادات
 3،115،195  310051000  التشغيل من السفن المملوكة بالكاملإيرادات 

 271،931  1531254 5 حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة

 38،813  321440  إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت

 21،148  141344 10  شركات المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض ل

 23،661  141012  سالميةوأرباح من بنوك إ رباحوتوزيعات أإيرادات فوائد 
 61،112  011231  إيرادات سفن مؤجرة و إيرادات أخرى

 3،419،758  314101155  مجموع اإليرادات

     
     المصاريف

 (571،855)  (2111250)  مصاريف تشغيلية 

 (49،691)  (011130)  إداريةعمومية ومصاريف 

 (591،611)  (5231021) 4 ممتلكات ومعداتهالك إ
 (1،396،194)  (113021200)  مصاريف التمويل

 (2،619،339)  (112031015)  مجموع المصاريف

     
 811،419  0421530  ربح التشغيل

 22،687  121501 5 ع مشتركومشر ةمن شركة من أدوات مشتقأرباح 

 833،116  0221031  ربح السنة

     
     موزع على:

 832،566  0251422  الشركة األممالكي 

 541  533  أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 833،116  0221031  المجموع 

 1.51  1.30 12 قطري (  اللاير ئد األساسي والمعّدل على السهم )بالالعا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .المالية الموحدةمن هذه البيانات  جوهرياجزًء  24إلى  1من اإليضاحات المرفقة تشكل 
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  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق(

   قطر –الدوحة 

  وحدالمالشامل الدخل  بيان
 )المبالغ باأللف لاير قطري( 1011 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

1011 

للسنة المنتهية  
ديسمبر  31في 

2111 

     
 833،116  0221031   ربح السنة

     

     الدخل الشامل اآلخر

 (3،298)  101321 0 متاحة للبيعالتغير في القيمة العادلة لالستثمارات ال

 (2،112،861)  551005  تحوط التدفقات النقديةالتغيرات في القيمة العادلة لمشتقات 

تحوط التدفقات حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات 
 (401103)  النقدية في المشاريع المشتركة

 
(355،417) 

     

 (1،528،461)  0211115  إجمالي الدخل الشامل للسنة

     
     إلى: اإجمالي الدخل الشامل للسنة منسوب

 (1،529،111)  0201501  الشركة األم مالكي

 541  533  أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 (1،528،461)  0211115  المجموع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من هذه البيانات المالية الموحدة جوهرياجزءاً  24إلى  1من اإليضاحات المرفقة تشكل 
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  )ناقالت( )ش.م.ق(شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
   قطر –الدوحة 

  وحدالمتغيرات في حقوق الملكية ال بيان
 )المبالغ باأللف لاير قطري( 1011 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 

 رأس المال 

احتياطي 
 قانوني

 احتياطي
 العادلة القيمة

 احتياطي
 صرف أسعار

  العمالت

 توزيعات
نقدية  أرباح

 مدورة أرباح مقترحة

 قبل الملكية حقوق
 التحوط احتياطي
 ال التي واألسهم

 تحوط احتياطي بالسيطرة تتمتع

 تتمتع ال أسهم
 بالسيطرة

          

 4،763 (3،484،918) 6،918،641 671،239 415،521 28،626 83،515 171،747 5،538،113 2111يناير  1الرصيد كما في 

 541 - 832،566 832،566 - - - - - 2111 ربح سنة

          1211 لسنةخر اآل الشاملالدخل 

 - - (3،298) - - - (3،298) - - المتاحة للبيع ستثماراتفي القيمة العادلة لال اتالتغير -

 - (2،112،861) - - - - - - - في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية  التغيرات -

تحّوط التدفقات النقدية حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات  -
 - (355،417) - - - - - - - في المشاريع المشتركة

 541 (2،358،268) 829،268 832،566 - - (3،298) - - 2111إجمالي الدخل الشامل لسنة 

 - - - (83،257) - - - 83،257 - محول لالحتياطي القانوني

 - - (379) (379) - - - - -  2111لسنة  والرياضيةفي صندوق دعم األنشطة االجتماعية إضافية مساهمة 

 - - (21،814) (21،814)  - - - - (16)إيضاح  2111مساهمة صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية لسنة 
 - - (415،521) - (415،521) - - - - 2111توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

    (471،922) 471،922     2111لسنة  توزيعات أرباح نقدية مقترحة
 - - 446 - - - - - 446 مساهمة في رأس المال

 5،313 (5،843،176) 7،311،641 928،433 471،922 28،626 81،217 255،114 5،538،449 2111ديسمبر  31الرصيد كما في 

 533 - 0251422 0251422 - - - - - 2112ربح سنة 

          2211 لسنةاآلخر الشامل  الدخل

 - - 101321 - - - 101321 - - المتاحة للبيع في القيمة العادلة لالستثمارات اتالتغير -

 - 551005 - - - - - - - في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقديةالتغيرات  -

حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط التدفقات النقدية  -
 - (401103) - - - - - - - في المشاريع المشتركة

 533 21011 0031020 0251422 - - 101321 - - 2112إجمالي الدخل الشامل لسنة 

 - - - (021550) - - - 021550 - محول لالحتياطي القانوني

 - - (121130) (121130) - - - - - (12)إيضاح  2112 مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

 - - (4001211) - (4001211) - - - - 2111أرباح مدفوعة لسنة توزيعات 

 - - - (5541012) 5541012 - - - - 2112توزيعات أرباح مقترحة لسنة 

 - - 0 - - - - - 0 مساهمة في رأس المال

 51032 (510321454) 015251442 110441112 5541012 101212 201520 3311554 515301452 1011ديسمبر  31الرصيد كما في 

 .من هذه البيانات المالية الموحدة جوهرياجزًء  24إلى  1من اإليضاحات المرفقة تشكل 
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  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق(
   قطر –الدوحة 

  وحدالم التدفقات النقدية بيان
 )المبالغ باأللف لاير قطري( 1011 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  31

1011 

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر  31

2111 

     :األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 833،116  0221031  السنةربح 

     :تعديالت

 591،611  5231021 4 إهالك ممتلكات ومعدات

 1،396،194  113021200  مصاريف تمويل

 1،182  -  خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات

 (271،931)  (1531254) 5 حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة

 (22،687)  (121501) 5 ع مشتركومشر ةربح أدوات مشتقة من شرك
 (21،148)  (141344) 10 المشتركةإيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع 

 (23،661)  (141012)  أرباح من بنوك إسالميةفوائد وتوزيعات أرباح و
 (61،112)  (011231)  أخرىإيجار سفن وإيرادات إيرادات 

 787  -  مخصص لألرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها
 3،619  41150  مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين

  113521503  2،427،851 
     التغيرات في رأس المال العامل:

 (1،179)  (131203)  المخزون
 (96،824)  101201  ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 86،484  (111210)  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 7،214  21112  من شركات المشاريع المشتركة طلوبم

 -  11220  المشتركة المشاريع شركات إلىمستحق 

 2،423،636  113421223  النقد الناتج من التشغيل
 (1،392،264)  (113021050)  مصاريف تمويل مدفوعة

 (656)  (11100)  مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوع

 1،131،716  2211042  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     :األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

 (9،177)  (301221)  بالصافى - قروض لشركات المشاريع المشتركة

 -  151224  ع مشتركومشر ةاستثمار في شركاسترداد 

 174،612  1101420 5 توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة

 (5،798)  (341050) 4  شراء ممتلكات ومعدات

 25  -  متحصالت مبيعات ممتلكات ومعدات
 114،923  1151223  إيرادات استثمارات مقبوضة

 264،685  1021203  األنشطة االستثمارية من الناتج صافي النقد

     :األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

 446  0  متحصالت إصدار أسهم رأس المال

 (399،943)  (4331320)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
 (26،499)  (431404)  منفصلبنكي توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب 

مساهمات إضافية لصندوق األنشطة االجتماعية والرياضية 
2111  - 

 
(379) 

 112،887  113031001  المقبوض من القروض

 (885،541)  (111151222)  المدفوع لتسديد االقتراض

 -  (101212)  إسالميتمويل المتكبدة من التكاليف 

 (1،199،128)  (113121320)  األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 

 96،373  (1001232)  في النقد وما يعادلهالزيادة )النقص(/ صافي 

 2،191،299  111021201  النقد وما يعادله في بداية السنة

 2،186،672  110021032 2/1 النقد وما يعادله في نهاية السنة

 .من هذه البيانات المالية الموحدة جوهرياجزءاً  24إلى  1من اإليضاحات المرفقة تشكل 
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 عن الشركة 1

( كشركة مساهمة عامة في )"ناقالت" أو "الشركة" )ش.م.ق( )ناقالت( تم تأسيس شركة قطر لنقل الغاز المحدودة
( من 68المادة رقم )بموجب  (28566وسّجلت تحت السجل التجاري رقم ) 2114يونيو  9بتاريخ دولة قطر 

 ةراوزقرار  بموجب. تم إصدار الموافقة بتأسيس الشركة 2112( لسنة 5قانون الشركات التجارية القطري رقم )
 الخاص بالشركات التجاريةقانون الوونظامها األساسي  هاتأسيس عقديحكم الشركة و .(71)رقم لتجارة ااألعمال و 

 .2115إبريل  7 بتاريخ بورصة قطر في. بدأ تداول أسهم الشركة  2112( لسنة 5رقم )

محيطات للناقالت عابرة على مباشر  في مجال نقل الغاز من خالل إستحواذة هو العمل الهدف األساسي للشركإن 
 .مع أطراف أخرى مشاريع مشتركةستثمار في شركات اإلأو 

)يشار إليها  ت المشاريع المشتركةشركاالتابعة و هاشركاتإما مباشرة أو عن طريق  عملياتهاالشركة  تمارس
 .في دولة قطر االقتصاديةد البيئة في حدو تزاول المجموعة عملياتها. " ( المجموعةمجتمعة بـ " 

التجارية ناتجة بشكل ا ، إال أن نشاطاتهقطردولة بالرغم من أن معظم شركات المشاريع المشتركة تعمل خارج 
تقدم خدمات ضمن نفس المجموعة  ه يمكن القول بأنداخل قطر وبالتالي فإن محلية رئيسي من عقود مع شركات

 .االقتصاديةوتتعرض لنفس المخاطر  االقتصاديةالبيئة 

 نقحةيير الجديدة والمتطبيق المعا 1

  1101يناير  1منذ  أصبحت سارية المفعولالمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والتي  1/1

يناير  1 وأصبحت سارية المفعول في مجموعةصدرت المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية والتي لها صلة بال

2112: 

  المالية الموجودات تحويل: اإلفصاحات -ل( يعد)ت 7المالية رقم رير المعيار الدولي للتقا )أ(

الموجودات  تحويل اشتراطات إفصاح جديدة عن  7تدخل التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

والموجودات المالية التي  الكاملها بباالعتراف  إلغاءيتم ال المالية متضمنة اإلفصاحات عن الموجودات المالية التي 

 ولكن تحتفظ الشركة بمشاركة مستمرة فيها.  بالكاملها باالعتراف  إلغاءيتم 

 لم يكن لتبني هذا التعديل أثر كبير على البيانات المالية الموحدة.

 (1022التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية ) )ب(

على عدد من التعديالت على المعايير  2111احتوت التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة في 

الدولية للتقارير المالية التي يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية أنها غير عاجلة ولكنها ضرورية. تشتمل 

عديالت ينتج عنها تغييرات محاسبية ألغراض العرض التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية على ت

واالعتراف والقياس إضافة إلى تعديالت اصطالحية وتحريرية متعلقة بتشكيلة فردية من المعايير الدولية للتقارير 
 نتيجة لهذه التعديالت. مجموعةالمالية. لم تكن هناك تغييرات هامة على السياسات المحاسبية الحالية لل

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم يتم تطبيقها 1/1

يصبح عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ 
ير والتعديالت والتفسيرات . المعايالموحدة ولم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية 2112يناير  1في أو بعد 

 .واردة أدناه بالمجموعةذات الصلة 

 عرض بنود الدخل الشامل اآلخر  –)تعديل(  1معيار المحاسبة الدولي رقم  (أ)

( قيام الكيان بعرض بنود الدخل الشامل اآلخر التي يمكن إعادة 1تشترط التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
الخسارة في المستقبل في حالة تحقق شروط معينة وذلك بشكل منفصل عن تلك التي ال تصنيفها إلى الربح أو 

يوليو  1يمكن أبدا إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة. يسري مفعول التعديل للفترات التي تبدأ في أو بعد 
 مع إمكانية التبني المبكر له. 2112

 لتطبيق هذا التعديل.ة هناك تأثير كبير نتيجأن يكون المجموعة توقع ال ت
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 )تابع( تطبيق المعايير الجديدة والمنقحة 1

 )تابع( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم يتم تطبيقها 1/1

 (: منافع الموظفين1011) 12معيار المحاسبة الدولي رقم  )ب(

يغير هذا المعيار تعريف منافع الموظفين قصيرة األجل واألخرى طويلة األجل لتوضيح الفرق بينهما. بالنسبة  
لخطط المنافع المحددة ال يتوقع أن يكون إلزالة خيار السياسة المحاسبية من أجل االعتراف باألرباح والخسائر 

التي  ( للفترات السنوية2111) 19الدولي رقم بة األكتوارية أي أثر على المجموعة. يسري مفعول معيار المحاس
 مع السماح بالتبني المبكر. 2113يناير  1تبدأ في أو بعد 

 .تبني هذا التعديللرا هاما يأثتال تتوقع المجموعة  

 (: االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة1011) 10معيار المحاسبة الدولي رقم  )ج(

 ( ويقدم التعديالت التالية:2118) 28( يلغي معيار المحاسبة الدولي رقم 2111) 28رقم معيار المحاسبة الدولي 

 :الموجودات غير المتداولة المحتفظ  5المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  الشركات الزميلة المحتفظ بها للبيع"
ي شركة زميلة أو مشروع مشترك ستثمار فاإلبها للبيع والعمليات المتوقفة" يطبق على االستثمار أو جزء من 
على أى  طريقة حقوق الملكيةق يطبت كما يتمالتي تحقق المعايير لتصبح مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع، 

. تتم المحاسبة بأية مساهمات محتفظ بها جزء محتفظ به من اإلستثمار و لم يتم تصنيفه كإستثمار متاح للبيع
ق الملكية إذا استمرت المساهمة المحتفظ بها بكونها شركة زميلة أو بعد االستبعاد باستخدام طريقة حقو

 .مشروعا مشتركا

  عند توقف النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة، حتى ولو أصبح االستثمار في شركة زميلة استثمارا في مشروع
 مشترك أو العكس، ال تقوم الشركة بإعادة قياس المساهمة المحتفظ بها.

 ويتم تطبيقه بأثر رجعي.  2113يناير  1ري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يصبح المعيار سا

 .تبني هذا التعديللرا هاما يأثتال تتوقع المجموعة 

 األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )د(

يدخل  جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. اشتراطات( 2119) 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يضيف 

بالمطلوبات المالية. لدى مجلس  ( إضافات على المعيار المتعلق2111) 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تعديالت محدودة على متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  جراءإل قائم محاسبة الدولية حاليا مشروعمعايير ال

 للتصنيف والقياس وإضافة متطلبات جديدة لمعالجة انخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط. 9رقم 

المتطلبات الحالية في معيار  عنيرا كبيرا ي( تغ2119) 9متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تمثل 

فئتين رئيسيتين لقياس الموجودات على بخصوص الموجودات المالية. يحتوي المعيار  39المحاسبة الدولي رقم 

المالية: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة. يمكن قياس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان محتفظا به في نموذج 

أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وكانت البنود التعاقدية للموجود 

القائم.  صليي والفائدة على المبلغ األنقدية هي فقط دفعات المبلغ األصلتدفقات إلى نشوء اريخ محددة توؤدي في ت

الحالية وهي المحتفظ  39قياس كافة الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة. يلغي المعيار فئات المعيار رقم  يتم

 لمدينة.للبيع والقروض والذمم ا ةحلتاريخ االستحقاق والمتا ابه

الستثمار في أداة حقوق ملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة فإن المعيار يسمح باختيار ال رجعة عنه عند لبالنسبة 

على حدة، وذلك لعرض كافة تغيرات القيمة العادلة من االستثمار في  إستثمار كلاالعتراف المبدئي على أساس 

الدخل الشامل اآلخر. ال يمكن أبدا ألي مبلغ تم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر أن يعاد تصنيفه إلى الربح أو 

لربح أو الخسارة غير أن توزيعات األرباح من تلك االستثمارات يتم االعتراف بها في ا، الخسارة في تاريخ الحق

بدال من الدخل الشامل اآلخر إال إذا كانت تمثل بشكل واضح استردادا جزئيا لتكلفة االستثمار. االستثمارات في 

أدوات حقوق الملكية فيما يتعلق بتلك التي ال يختار فيها الكيان عرض تغيرات القيمة العادلة في الدخل الشامل 

 مع التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في الربح أو الخسارة.اآلخر يمكن قياسها بالقيمة العادلة 
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 )تابع( تطبيق المعايير الجديدة والمنقحة      1

 )تابع( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم يتم تطبيقها 1/1

 األدوات المالية )تابع( - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )د(

يتم و يتطلب المعيار أال يتم فصل المشتقات الضمنية في عقود مع مضيف يكون موجودا ماليا ضمن نطاق المعيار، 

بكاملها للوقوف على ما إذا كان يجب قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة  مشتقةعوضا عن ذلك تقيم األداة المالية ال

 العادلة.

( اشتراطا جديدا فيما يتعلق بالمطلوبات المالية المسجلة 2111) 9قم المعيار الدولي للتقارير المالية ر ضيفي

بموجب خيار القيمة العادلة لعرض تغيرات القيمة العادلة التي تنسب لمخاطر ائتمان المطلوب في الدخل الشامل 

( بالنقل 2111) 9قم اآلخر بدال عن الربح أو الخسارة. بعيدا عن هذا التغيير يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية ر

بشكل كبير ودون تعديل ثابت للمبادئ التوجيهية حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية من معيار المحاسبة الدولي 

 .39رقم 

مع السماح  2115يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  9يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ر مجلس المعايير المحاسبية الدولية وضع تعديالت محدودة على المعيار الدولي للتقارير المالية بالتبني المبكر. قر

لمعالجة ممارسته وأمور أخرى. بدأت المجموعة بعملية تقييم األثر المحتمل لهذا المعيار لكنها بانتظار  9رقم 

  االنتهاء من التعديالت المحدودة قبل استكمال التقييم.

  .هذا المعيار له أثرا هاما على البيانات المالية للمجموعةل ه ال يتوقع أن يكونعمليات المجموعة فإنظرا لطبيعة ن

: المقاصة بين الموجودات و 21ومعيار المحاسبة الدولي رقم )تعديل(  7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )هـ(

 (1022المطلوبات المالية )

المقاصة بين الموجودات و ( )بشأن 7)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يقدم التعديل على  –اإلفصاحات  

يصبح المعيار من شأنها توضيح أثر ترتيبات المقاصة على الوضع المالى للكيان. (، إفصاحات المطلوبات المالية
بناء على  .الفترات المرحلية خاللهاكذلك و 2113يناير  1ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

التى تم عرضها بصافى القيمة  متطلبات اإلفصاح الجديدة سوف يتعين على المجموعة تقديم معلومات حول المبالغ
أو ترتيبات  الرئيسية مقاصةالفي إطار ترتيبات و نطاق حقوقها في بيان المركز المالي وطبيعة  بعد المقاصة

  مماثلة.

نطاق ح ( توض32يار المحاسبة الدولي رقم األصول والمطلوبات المالية )تعديالت على معبين إن المقاصة 

للمقاصة  ملزمكيان في الوقت الحالي حق لل يكون عندما (،32) من خالل شرح معيار المحاسبة الدولي المقاصة

ر ساري المفعول للفترات السنوية يصبح المعياالتسوية الصافية.  قيمة عادلت ةتسوية اإلجماليال تكون قيمة  وعندما
 .المبكرتطبيق باليسمح  كما .كذلك الفترات المرحلية خاللهاو 2114يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

 .تبني هذا التعديللرا هاما يأثتال تتوقع المجموعة 

البيانات  17الدولي رقم البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة  - 20المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (و)

 (1022المالية المنفصلة )

ما إذا كان يجب توحيد الشركة و  السيطرة لتحديد واحدنموذج  11يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التوحيد بخصوص شركاتها المستثمر فيها األمر  ائجنتقد تحتاج المجموعة أن تغير فذلك و نتيجة ل ،المستثمر فيها

قد يؤدي إلى تغيرات في طريقة المحاسبة الحالية عن تلك الشركات المستثمر فيها. يسري مفعول المعيار الذي 

 .2113يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  "الكيانات االستثمارية"نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية 

(، والذي يمنح إعفاء معينا من توحيد الكيانات االستثمارية. يشترط 12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم و 11

كيانات مالية مؤهلة للمحاسبة عن االستثمار في شركات مستثمر فيها ومسيطر عليها على أساس القيمة المعاير 

، لكن يسمح بالتبني المبكر 2114يناير  1أ في أو بعد العادلة. تاريخ سريان المفعول هو الفترات السنوية التي تبد

 .11لتمكين التماشي مع تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 )تابع( تطبيق المعايير الجديدة والمنقحة 1

 )تابع( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم يتم تطبيقها 1/1

 االتفاقيات المشتركة - 22للتقارير المالية رقم المعيار الدولي  (ز)

لم  -على الرغم من بقاءه أمرا هاما  - 11المشتركة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  الترتيباتهيكل إن 

فعول المشتركة وبالتالي لم يعد كذلك بالنسبة للمحاسبة الالحقة. يسري م الترتيباتيعد عامال رئيسيا في تحديد نوع 

 .2113يناير  1المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

، حيث تستخدم المجموعة طريقة حقوق الملكية فى تسجيل تبني هذا التعديللرا هاما يأثتالمجموعة  ال تتوقع

 اإلستثمارات فى شركات المشاريع المشتركة.

 المساهمات في الكيانات األخرىاإلفصاح عن  - 21المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (ح)

في معيار واحد كافة اشتراطات اإلفصاح عن المساهمات في  12يجمع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

اإلفصاح  يتطلب ، حيثغير الموحدةال المنشأةالشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة والكيانات 

 المساهمات والمخاطر واآلثار المالية المصاحبة لها.عن معلومات عن طبيعة هذه 

. تقوم المجموعة حاليا بتقييم اشتراطات 2113يناير  1يسري مفعول المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

اإلفصاح عن المساهمات في الشركات التابعة والكيانات غير المنظمة غير الموحدة بالمقارنة مع اإلفصاحات 

 ية.الحال

 قياس القيمة العادلة - 22المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (ط)

حول كيفية قياس القيمة العادلة، ويستبدل قياس  للتوجيهمصدرا وحيدا  13يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بعض االستثناءات المحدودة، يتم عدا حاليا ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية. فيما  المستخدمالقيمة العادلة 

عندما تكون قياسات القيمة العادلة أو اإلفصاح عنها مطلوبة أو  13تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

خرى. على الرغم من أن العديد من اشتراطات اإلفصاح في اآلمالية التقارير للدولية المعايير المسموح بها من قبل 

فيما يتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية هي مطلوبة بالفعل،  13تقارير المالية رقم المعيار الدولي لل

القيمة العادلة  إدراجتتضمن إفصاحات حيث  ،سيتطلب تبني هذا المعيار من المجموعة تقديم إفصاحات إضافية

 .3درجة في المستوى للموجودات/ المطلوبات غير المالية وإفصاحات عن قياسات القيمة العادلة الم

 . 2113يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  13يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 لمعايير الجديدةلمبكر لتطبيق اال 1/3

 .2112تفسيرات للمعايير في سنة  أو أي معايير جديدة أو تعديالت مجموعةلم تتبنى ال

 ةوالسياسات المحاسبية الهامداد س اإلعاأس 3

 أساس اإلعداد 3/1

 فقرة االلتزام )أ(

الصادرة عن مجلس معايير  للمعايير الدولية للتقارير الماليةالموحدة للمجموعة وفقا أعدت البيانات المالية 
 المحاسبة الدولية. 

 أساس القياس )ب(

تحوط الاالستثمارات المتاحة للبيع ومشتقات أعدت البيانات المالية المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا 
 .بالقيمة العادلة لتدفقات النقدية المسجلةل

 العملة الوظيفية وعملة العرض )ج(

 المعلومات الماليةتم تقريب كافة . للشركةالعملة الوظيفية  وقطري، وهاللاير بالالموحدة  الماليةالبيانات  تم عرض
 .، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلكىلاير قطرألف إلى أقرب القطري  لايربال المعروضة
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 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      3
 )تابع( أساس اإلعداد 3/1

 )د(    استخدام التقديرات واألحكام

أحكام وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة القيام بوضع الموحدة إعداد البيانات المالية يتطلب 
يرادات اإلومبالغ الموجودات والمطلوبات والسياسات المحاسبية  وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. . والمصروفات الصادر عنها التقرير

يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية خالل مستمر. نحو على  التقديرات واالفتراضاتتتم مراجعة 
 الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأثر بتلك المراجعة. 

عالية من األحكام أو التعقيدات أو المجاالت التي تعتبر فيها االفتراضات  على درجة تنطويجاالت التي المإن 
 البيانات الماليةعلى هذه  13باإليضاح رقم هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها والتقديرات 

 .الموحدة

  السياسات المحاسبية الهامة 3/1

 الموحدة.المالية البيانات  تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية عند إعداد هذه تم
 
 توحيد البيانات الماليةس اأس ()أ

( بعةالتا هاشركاتالتي تسيطر عليها ) منشآتوالالبيانات المالية للشركة  علىمل البيانات المالية الموحدة تتش
. المجموعة"بـ "شركات المشاريع المشتركة والتي يشار إليها مجتمعة حقوق ملكية على حصتها في الحركة و

 للتفاصيل. 10 و 5 يناإليضاحراجع 

 تابعة اتفي شرك اتارستثما [1]

السيطرة عندما يكون للشركة األم القدرة على  حدثتو  ،تي يكون للشركة األم سيطرة عليهاهي ال الشركة التابعة
 .دف الحصول على فوائد من نشاطاتهاها بهفية المستثمر منشألل والتشغيليةكم في السياسات المالية التح

يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياستها  ياضرورما يكون ذلك عند
 .قبل الشركات األخرى في المجموعة المحاسبية مع تلك المستخدمة من

 المجموعة عند شركات بين غير المحققة واألرصدة واإليرادات والمصاريفالداخلية  المعامالتتم إلغاء جميع ي
 .إعداد البيانات المالية الموحدة

 ةع مشتركيرامش اتفي شرك اتستثمارا [1]

المشروع المشترك هو ترتيب تعاقدي تقوم من خالله المجموعة وأطراف أخرى بتولي نشاط اقتصادي تحت إدارة 
اتفاقيات المشروع المشترك تأسيس منشأة منفصلة يمتلك فيها كل مشارك حصة يشار إليها  تتضمنمشتركة. 

 كات ذات السيطرة المشتركةهذه الشرحصتها ب باإلفصاح عنتقوم المجموعة  .بمشاريع ذات سيطرة مشتركة
 باستخدام طريقة حقوق الملكية.

الموحد بيان المركز المالي ، يتم قيد االستثمارات في شركة المشروع المشترك ضمن وفقاً لطريقة حقوق الملكية
حصة المجموعة في صافي موجودات شركة المشروع في بالتكلفة والتي يتم تعديلها بتغيرات ما بعد الشراء 

 مطروحاً منها أي انخفاض في القيمة لكل استثمار على حدة. المشترك

عند حدوث معامالت ما بين المجموعة والمشاريع ذات السيطرة المشتركة فإنه يتم إلغاء كافة األرباح والخسائر 
دليال على  ، باستثناء الخسائر غير المحققة التي تعكسحصة المجموعة في المشروع المشتركغير المحققة بنسبة 

 انخفاًض في قيمة األصل المحّول.

  



 

  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق(
   قطر –الدوحة 

  ةوحدالم ات الماليةبيانإيضاحات على ال
 )المبالغ باأللف لاير قطري( 1011 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 

- 14 - 

 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 3

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3/1

 الممتلكات والمعدات )ب(

. المتراكمة، إن وجدت خسائر االنخفاض في القيمةو هالك المتراكماإل ناقصاعدات بالتكلفة تظهر الممتلكات والم
ذاتيا تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. تتضمن تكلفة األصول المكونة 

تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل األصول في حالة عمل في الغرض 
 همابرمجيات المشتراة والتي تشكل جزء متتم رسملة الالمنشود منها ويتضمن ذلك تكاليف االقتراض المرسملة. 

 .اتذات الصلة كجزء من تلك المعد اتلمعدفى تشغيل ا

استبدال أحد مكونات بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها  بغرضتتم رسملة المصروفات المتكبدة 
لمصروفات الالحقة فقط عندما بصورة منفصلة ويتم شطب القيمة الدفترية لذلك المكون المستبدل. تتم رسملة ا

تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية للبند ذي الصلة من الممتلكات والمعدات. يتم االعتراف بجميع المصروفات 
 األخرى في الربح أو الخسارة كمصروف عند تكبدها.

ك توقع بتوفر منافع اقتصادية عن بند الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يكون هناإلغاء االعتراف يتم 
عن األصل في إلغاء االعتراف مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي مكسب أو خسارة ناتجة من 

 فيها.إلغاء االعتراف الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي يتم 

ض في القيمة عندما تشير األحداث أو تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات للوقوف على خسائر انخفا
قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل هذا  التغييرات في الظروف على أن القيمة الدفترية لألصل

المؤشر وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد المقدرة، يتم تخفيض قيمة األصل إلى 
 د.قيمته القابلة لالستردا

 
لى النحو ع لموجودات ذات الصلةهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة ليتم احتساب اإل

 :التالي

 %2.5 سفن
 %21 مباني

 %33.33 أجهزة كمبيوتر
 %21 معدات مصنع

 %15 تجهيزات مكتبية
 %21 أجهزة اتصاالت
 %15 أثاث وتجهيزات

 %21 سيارات
 %21 )ساب( آليحاسب برامج 
 %21 جافة حواضاأل خدمات تكاليف

  
 

 تكاليف االقتراض ()ج 

تكاليف االقتراض هي تكاليف الحصول على تمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق 
أصول شراء أو بناء أو إنتاج إلى مباشرة تي تنسب بصورة تم رسملة تكاليف االقتراض التباقتراض األموال. 

تكلفة  إلىتم إضافتها تو والتي تستغرق فترة طويلة من الزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات االستخدام مؤهلة
صرفها ، والتي سيتم موال القروضبأتثمارات المؤقتة تخفض إيرادات الفوائد المحققة من االس .الموجوداتهذه 

اآلخرى  تكاليف االقتراضيتم األعتراف بأجمالى  .ةلرسممؤهلة للكاليف االقتراض ال، من تعلى األصول المؤهلة
 كأرباح أو خسائر.
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 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 3

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3/1

 األدوات المالية )د(

 المالية والمطلوبات لمجموعة. يتم االعتراف بالموجوداتل المالية مطلوباتالموجودات والتمثل األدوات المالية 
في بيان المركز المالي للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة. كما تتضمن 
األدوات المالية أيضا ارتباطات غير معترف بها ولكن مفصح عنها بصورة كافية في اإليضاحات ذات الصلة 

 على البيانات المالية الموحدة.

 ات المالية غير المشتقةالموجودات والمطلوب

أخرى أرصدة مدينة  و مدينة تتضمن الموجودات المالية غير المشتقة استثمارات متاحة للبيع وذمم تجارية
ذمم ومستحق من شركات مشاريع مشتركة ونقد وأرصدة لدى البنوك. تشتمل المطلوبات المالية غير المشتقة على 

 عالقة. دائنة ومستحقات وقروض ومستحقات ألطراف ذات

 ستثمارات متاحة للبيعا [1]

االستثمارات المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع ولم يتم تصنيفها على 
أنها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة أو يتم االحتفاظ بها لتاريخ استحقاقها أو قروض أو ذمم 

القيمة العادلة بالتكلفة كونها بها مبدئيا  االعتراف مالمتاحة للبيع هي أسهم حقوق ملكية ويتات االستثمارمدينة. 
 إدراجيتم مضافا إليها التكاليف التي تنسب مباشرة إلى المعاملة. في أعقاب االعتراف المبدئي  للمقابل المدفوع

إلى أن ضمن حقوق الملكية  منفصلالدخل الشامل اآلخر ويتم عرضها كبند فى  حققةوالخسائر غير الم األرباح
الخسائر المتراكمة  أو األرباح يتم استبعاد االستثمار أو يحدد على أنه قد انخفضت قيمته ففي ذلك الوقت يتم تحويل

 .للسنةالموحد الربح أو الخسارة  إلىضمن حقوق الملكية مثبتة سابقا ال

سوق بالرجوع إلى أسعارها المعلنة بال النشطة المالية األسواقفي  تداولةلعادلة لالستثمارات الميتم تحديد القيمة ا
  .بيان المركز الماليفي تاريخ 

 تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرىذمم  [1]

 مخصص ديون بعد خصمالمبلغ األصلي للفاتورة يتم إظهار الذمم التجارية المدينة واألرصدة المدينة األخرى ب
إذا ما ظهر  الخاصة بالذمم المدينة هاتحصيل ديون المشكوك فيالتقييم  . يتمالمشكوك في تحصيلها الذمم المدينة

 .تكبدها عندأما الديون المعدومة فيتم شطبها إحتمال عدم تحصيلها بالكامل 

 النقد وما يعادله [3]

بنكية ذات فترات وودائع  و تحت الطلب بنكية جاريةمن النقد في الصندوق وحسابات ما يعادله يتكون النقد و
 يوماً. 91 استحقاق تقل عن

 مستحقةمصاريف ذمم دائنة و [4]

التي تم و الخدمات أ ةالمستلمالبضائع لمبالغ التي يجب دفعها في المستقبل مقابل ليتم االعتراف بااللتزامات 
 أم ال. الموردعنها من قبل فواتير  إصدار سواء تم الحصول عليها

 قروض وتسهيالت تحتسب عنها فوائد [5]

فوائد بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا تسب عنها القروض والتسهيالت التي تحاالعتراف بيتم مبدئيا 
التكاليف المباشرة المرتبطة بالمعاملة. بعد االعتراف المبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة 

. تظهر األقساط فعال، ويتم االعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الالالفع الفائدةمعدل طريقة باستخدام 
 المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة.
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 3

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3/1

 )تابع( األدوات المالية )د(

 ()تابع فوائد عنها تحتسب وتسهيالت قروض [5]

 المالية إلغاء اإلعتراف بالموجودات

 :عند المالىاء األعتراف بالموجود يتم إلغ

 ؛ أوعدم وجود صالحية فى الحصول على تدفقات نقدية من الموجود 

  حقوقها فى إستالم التدفقات النقدية من الموجود أو تكبدها إلتزام بدفع تلك  بالتنازل عنقيام المجموعة
 التدفقات النقدية المستلمة بالكامل و بدون أى تأخير جوهرى لطرف ثالث بموجب ترتيبات تمرير. 

  أو عدم تحويل جميع المخاطر و العوائد من الموجود و عند تحويل جميع المخاطر و العوائد من الموجود ،
 كن تم التنازل عن السيطرة على الموجود.ل

 إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية

 جوهرية ستبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروطإ المالى عند طلوبإلغاء األعتراف بالم  يتم
 إلغاءيتم معاملة هذا التبديل أو التعديل على أنه و ، بتعديالت جوهريةشروط المطلوبات الحالية بنفس مختلفة، أو 
الفرق في يتم اإلعتراف ب، والجديد عن اإللتزام المسؤوليةبعتراف اإلو األصلي  عن اإللتزام المسؤوليةباالعتراف 

 األرباح أو الخسائر الموحدة.القيمة الدفترية في 

 المخزون )هـ(

خزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تستند تكلفة مواد المخزون على طريقة لمت اباإثيتم 
 يستند صافي القيمة القابلة للتحقق على تكلفة االستبدال المقدرة. و المتوسط المرجح

 المخصصات )و(

نتيجة أحداث سابقة على أن مخصصات عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو فعلي وذلك بال االعترافيتم 
 تكون تكاليف تسوية هذه االلتزامات محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوق .

 لموظفين ومساهمات صندوق التقاعدمكافأة نهاية الخدمة ل (ز)

على أساس بتقديمها الموظف  قامالخدمات التي  تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مكافأة نهائية ويتم دفعها مقابل
د األدنى الح ، ويرتبط ذلك بإكمالأساس فترة الخدمةالمستحقات المنصوص عليها في عقد التوظيف وعلى 

ال تتوقع كما  ،ه المكافآت على مدى فترة التوظيفتستحق التكاليف المتوقعة لهذ .المطلوب من فترة الخدمة
ب وبالتالي فقد قامت بتصنيفها على أنها مطلوب المجموعة سداد التزامات مكافآت نهاية الخدمة على المدى القري

 غير متداول.

في برنامج الصندوق مساهمة الب الشركة، تلتزم الخاص بالتقاعد والمعاشات 2112( لسنة 24قانون رقم ) بموجب
 الشركةالتزام  إن .نسبة من رواتب الموظفين القطريينكهذه المساهمة  وتحتسبالقطريين  الحكومي للموظفين

 أساسعلى  والمعاشات هيئة التقاعد إلىتحتسب كمصروف عند استحقاقها ، وتدفع  والتي اتهذه المساهمب محدود
  شهري.
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 3

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3/1

 والدخل اإليرادات (ح)

لالتفاقيات المبرمة مع األطراف المتعاقد معها بموجب يتم االعتراف بإيرادات النقل على أساس االستحقاق وطبقاً 
 ، حيث أن المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية السفن لم ُتنقل للمستأجر.د إيجار التشغيلعقو

 يتم االعتراف بإيرادات الخدمات البحرية والوكاالت عندما يتم تقديم الخدمة.

 ستحقاق.يتم االعتراف بإيراد تأجير السفن على أساس مبدأ اال

االعتبار معدل الفائدة المطبق والمبلغ  فييتم االعتراف بإيرادات الفوائد على أساس مبدأ االستحقاق، مع األخذ 
 األصلي القائم.

 يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عند نشوء حق المساهمين في استالم تلك الدفعات.

 في القيمة االنخفاض ()ط

 قيمة الموجودات المالية  انخفاض

. تهقيم انخفاضعلى  دليل موضوعي يأ هناكلتحديد ما إذا كان  تقريرفي تاريخ كل  المالي يتم تقييم الموجود
نتيجة لوقوع حدث نخفاض في القيمة فقط إذا وجد دليل موضوعي لال قد انخفضتتعتبر قيمة الموجودات المالية 

ائر على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية لهذه الموجودات المالية . يتم االعتراف بجميع خس ؤثر سلباً يأو أكثر 
أية خسارة تراكمية فيما يتعلق باالستثمارات المتاحة للبيع  .الربح أو الخسارة الموحدةفي  االنخفاض في القيمة

 الخسارة الموحدة.ها إلى الربح أو يتم تحويلالمعترف بها سابقا في حقوق الملكية 

يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة لو كان من الممكن أن يعزى الرد بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد 
االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة. بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية 

العتراف بالدر في الربح أو الخسارة. بالنسبة للموجودات المالية المتاحة المتاحة للبيع في أوراق مالية مدينة، يتم ا
 للبيع في أوراق مالية لحقوق الملكية، يتم االعتراف بالرد مباشرة في حقوق الملكية.

 مالية الغير انخفاض قيمة الموجودات 

لتحديد ما إذا  تقريرتاريخ كل  فيبخالف المخزون  لمجموعةلمالية لاغير ات موجودللالدفترية  قيمال تتم مراجعة
في حالة وجود هذا الدليل يتم تقدير قيمة الموجود القابلة  .اكان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمته

في بيان الدخل الموحد عندما تزيد القيمة الدفترية للموجود خسارة االنخفاض في القيمة . يتم االعتراف ب لالسترداد
 لالسترداد.عن قيمته القابلة 

لمعرفة ما إذا  ، وذلكالمعترف بها في فترات سابقة في القيمةاالنخفاض خسائر يتم تقييم رير تقفي تاريخ كل 
إذا كان هناك  خسارة االنخفاض في القيمة رد. يتم ئهاانتفاو أانخفاض الخسارة على  اترمؤش كانت هناك أية

الحد االنخفاض في القيمة فقط إلى خسائر  رديتم . ستردادل لالمبلغ القابلتحديد التغير في التقديرات المستخدمة 
و أ كهالاإلبالصافي من ، تحديدها سابقاتم  ته الدفترية التيقيم لموجودفيه القيمة الدفترية ل ال تتجاوزالذى 

 .االنخفاض في القيمةلم يتم االعتراف بخسائر  فيما لو، اإلطفاء

 األجنبية العمالت )ي(

يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية باللاير القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل 
اللاير القطري بأسعار الصرف  إلىالموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية  يتم تحويلمعاملة. 

 .ةالموحد الربح أو الخسارةلى إفروق العملة الناتجة من عمليات التحويل  وتدرجالسائدة في نهاية السنة 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 3

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3/1

 )تابع( األجنبية العمالت )ي(

القتصاد الرئيسي الذي ا تم عرض البيانات المالية الفردية للشركات التابعة وشركات المشاريع المشتركة بعملة
وبيانات  بيانات المركز المالي إظهارتم  ،هذه البيانات المالية الموحدة إعداد. ولغرض عملة النشاط(تعمل فيه )

لعمليات الخارجية باللاير اتم عرض موجودات ومطلوبات  .لشركات بعملة النشاط للشركة األمالدخل لتلك ا
ف بمتوسط أسعار . يتم تحويل اإليرادات والمصاريالتقريرفي تاريخ السائد القطري حسب أسعار صرف العمالت 

في هذه الحالة يتم استخدام أسعار ف، إال إذا تذبذبت أسعار الصرف بشكل كبير خالل السنة الصرف خالل السنة
 .المعامالتاريخ وفي تالسائدة الصرف 

 تحويلوتضاف إلى احتياطي  الدخل الشامل اآلخريتم تصنيف فروق أسعار صرف العمالت األجنبية كبند ضمن 
استبعاد تلك و خسارة في الفترة التي يتم فيها أيتم قيد هذه الفروق كربح . فى حقوق الملكية العمالت األجنبية

 العمليات الخارجية.

 األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط (ك) 

 دخلت المجموعة في أدوات مالية مشتقة مختلفة إلدارة تعرضها للتغيرات السلبية في أسعار الفائدة. 

مبدئيا تسجل األدوات المالية المشتقة بقيمتها العادلة، وذلك في تاريخ الدخول في عقود المشتقات ويعاد قياسها 
الحقا بقيمتها العادلة. تعتمد طريقة االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات على ما إذا كانت 

بتخصيص عقود تبادل أسعار  المجموعةحوط له. قامت المشتقات مصنفة كأداة تحوط، وعلى طبيعة البند المت
 الفائدة كأداة تحوط لتعرضها للتغير في التدفقات النقدية )تحوط للتدفقات النقدية(.

إدارة المخاطر  أهدافبتوثيق العالقة بين األدوات المالية والبند المتحوط له ، و منذ بدء المعاملة تقوم المجموعة
، عند بدء التحوط وعلى أيضا بتوثيق تقييمهاالتحوط. كما تقوم المجموعة  ف معامالتالقيام بمختل وإستراتيجية
، وذلك إذا كانت المشتقات المستخدمة في حركات التحوط فعالة بدرجة كبيرة على تقليل التغيرات مرأساس مست

 في التدفقات النقدية للبند المتحّوط له.

المالية مؤهلة كأدوات تحّوط فعال، فإنه يتم تعديل قيمتها إلى  التي ال تكون فيها مشتقات األدوات الظروففي 
 كأرباح أو خسائر. الفروقالقيمة السوقية وتسجل هذه 

 سفن قيد اإلنشاء )ل(

الفوائد المرسملة والمصاريف األخرى المتعلقة و، والتي تتضمن تكاليف شركات بناء الناقالت نشاءاإل قيدالسفن 
لى إ، يتم تحويل جميع تلك التكاليف موضع الخدمةالناقالت  وضع. عند مبدئيا بالتكلفة بالسفن يتم تسجيل

لى قيمة الخردة باستخدام القسط الثابت على مدى إن تصل ألى المعدات ويبدأ احتساب استهالكها إالممتلكات و
 العمر اإلنتاجي المتوقع لها.
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 ممتلكات ومعدات 4

 السفن 
 خدمات تكاليف 

 ةجافالحوض األ
 الحاسب نظام 

 )ساب( اآللي
 

 مباني
 

  معدات
 أثاث 

 وتجهيزات
 

 أخرى
 

 المجموع
                التكلفة

                
 27،223،918  273،884  948  5،317  1،637  44،111  -  26،898،132 2111يناير  1في 

 5،798  4،915  312  581  -  -  -  - 2111إضافات خالل سنة 
 (2،164)  (31)  (267)  (231)  (1،637)  -  -  - موجودات/ تحويل  ستبعادإ

 27،227،552  278،769  983  5،658  -  44،111  -  26،898،132 2111ديسمبر  31في 
                

 - 2112إضافات خالل سنة 
 

121115 
 

- 
 

- 
 

530 
 

- 
 

01200 
 

341050 

 1210201131 1011ديسمبر  31كما في 
 

121115 
 

441010 
 

- 
 

21125 
 

203 
 

1021050 
 

1011211301 

                اإلهالك المتراكم
                

 885،842  21،158  376  3،453  457  15،949  -  845،449 2111يناير  1في 
 591،611  7،861  152  1،117  273  8،812  -  573،516 2111اإلهالك خالل سنة 

 (1،157)  (18)  (87)  (222)  (731)  -  -  - موجودات ستبعادإ

 1،476،385  28،111  441  4،238  -  24،751  -  1،418،955 2111ديسمبر  31في 
                

 5231021  01020  141  525  -  01001  11340  5051000 2112اإلهالك خالل سنة 

 110001142  351020  503  41033  -  331553  11340  112241031 1011ديسمبر  31في 

                صافي القيمة الدفترية:

 1511211052  1501020  400  11321  -  101450  141000  1412041100 1011ديسمبر  31كما في 

 25،751،167  251،769  542  1،421  -  19،259  -  25،479،177 2111ديسمبر  31كما في 
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 استثمار في شركات المشاريع المشتركة 5
 المبلغ 
 القطريةبآالف الرياالت  
  

 2،137،987 2111يناير  1الرصيد كما في 
 271،931 ربح للسنةالحصة من 

 22،687 ع مشتركومشر ةمن شرك ةمشتقمالية من أدوات  مكسب
 (2،415) ةمشترك اريعض لمشوربح تم تعديله مقابل قر

  (345،596)حصة من احتياطي التحوط للسنة 
 (174،612) توزيعات أرباح مستلمة

 1،819،991 2111ديسمبر  31الرصيد كما في 
  

 (151224) استرداد استثمار في شركة مشروع مشترك
 1531254 لسنةا صة من أرباحح

 121501 مشروع مشترك ةمن شرك ةمشتقمالية أدوات مكسب من 
 001202 ةمشترك اريعض لمشومقابل قر اتم تعديلهخسارة 

  (01003)التحوط للسنة احتياطي حصة من 
 (1101420) توزيعات أرباح مستلمة

 110101012  1011ديسمبر  31الرصيد كما في 

 لاير  مليون 1.5 قيمةإجمالي التحوط للمشاريع المشتركة ب احتياطيهذا البند الحصة من خسائر  يستبعد من
 تلكلمقابل القرض الممنوح  سويتهت( والذي تم 2111 في سنةمليون لاير قطري  9.8خسارة بمبلغ قطري )

تم تسويته ( 2111" لاير قطرى سنة  صفرمبلغ " مقابل مليون لاير قطرى ) 38.9، و مبلغ ةع المشتركاريالمش
 الفائدة. معدلمقابل القيمة العادلة لتبادل 

 يلي: فيما 1011ديسمبر  31 تتمثل تفاصيل استثمارات المجموعة في شركات المشاريع المشتركة كما في

 األساسي النشاط التملكنسبة  مكان التأسيس  أسماء شركات المشاريع المشتركة
    

 تأجير الناقالت % 31 يماناالكجزر  شركة ماران ناقالت المحدودة 
J 5 تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 1قم )ناقالت ر 
J 5  الناقالتتأجير  % 41 جزر المارشال ( المحدودة 2)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 3)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 4)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 5)ناقالت رقم 
J 5  الناقالتتأجير  % 41 جزر المارشال ( المحدودة 6)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 7)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 8)ناقالت رقم 

 تأجير الناقالت % 31 جزر المارشال ( المحدودة 4شركة بينينسيوال للنقل )
 الناقالتتأجير  % 31 جزر المارشال شركة تيكاي ناقالت  

    شركة بروناف:
 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا ألكساندرا

 تأجير الناقالت % 45 هولندا بريتا 
 تأجير الناقالت % 45 جزر المارشال  جبريال
 تأجير الناقالت % 45 ليبيريا جوليا

 تأجير الناقالت % 61 جزر المارشال  (III( )ة تيكاي ناقالت )شرك

 تأجير الناقالت %51.1 جزر المارشال  O.S.G  ()شركة ناقالت 
 تأجير الناقالت %21 مالطا  3الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم 

 تأجير الناقالت % 71 قطر (ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( )
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 استثمار في شركات المشاريع المشتركة )تابع( 5

 األساسي النشاط التملكنسبة  مكان التأسيس  المشتركةأسماء شركات المشاريع 
    

 تأجير الناقالت %51 قطر شركة الخليج لنقل الغاز البترولي الُمسال )ذ.م.م(

إصالح  حوضتشغيل و صيانة  %81 قطر ( ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة )
 السفن

بناء حوض تصميم وإنشاء وتشغيل  %71 قطر )**( المحدودةقطر  زناقالت دامن شيبيارد
 الناقالت

 إال أنها ال تمارس آتالمنشالرغم من أن المجموعة تمتلك أكثر من نصف أسهم حقوق الملكية في هذه ب ،
عليها. تحتاج القرارات إلى موافقات كاملة من جميع األطراف. وتبعاً لذلك ، فإنه يتم تسجيل  كاملةسيطرة 

 .ةمشتركالع يرامشالفي سجالت المجموعة كاستثمار في  اتاالستثمار ههذ

 المالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة كما يلي: المعلوماتملخص  5/1

 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31 

    
 28،691،796  1013041421 مجموع الموجودات

 (24،568،556)  (1310121040) مجموع المطلوبات

 4،123،241  412551444 صافي الموجودات

 1،819،991  110101012 ع المشتركوصافي موجودات شركات المشر فيحصة المجموعة 

    

 
السنة المنتهية في 

 1011ديسمبر  31
السنة المنتهية في  

 2111ديسمبر  31
    

 2،981،251  311211420 اإليرادات

 717،936  0011514 أرباح السنة 

مال شركات المشروع المشترك المجموعة من نتائج أعحصة 

  1031152للسنة

 

294،617 

    
بعد القيام بالتعديالت الضرورية للبيانات المالية لبعض شركات المشاريع المشتركة لتتماشى مع السياسات  *

 المحاسبية للمجموعة.

 قروض لشركات المشاريع المشتركة 2
 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31 

    
 33،351  301041 (1) المحدودة 3الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم 

 48،367  401320 ( 1شركة تيكاي ناقالت )
 77،451  221011 (1يجزميولير )ذ.م.م( )وناقالت سفيتز

 522،857  4021441 (1شركة الخليج لنقل الغاز البترولي الُمسال )ذ.م.م( )
 391،527  3521500  (3و  2 و 1كيبل لألعمال البحرية المحدودة )ناقالت 

 44،973  211003 (1) المحدودةناقالت دامن شيبيارد قطر 

 110041033  1،118،524 

تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر  (1)
الفائدة بنسبة  لمعدلكان المتوسط المرجح  2112ديسمبر  31المشتركة. في السيولة لدى شركات المشاريع 

 (.2111في سنة % 1.62)في مقابل  2.13%
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 قروض لشركات المشاريع المشتركة )تابع( 2

( عن 2111لاير قطري في سنة  مليون 31) " لاير قطرى صفر"  بمبلغوهي تتضمن استبدال أموال  (2)
 المصروفات الرأسمالية لشركات المشاريع المشتركة.حصة الشركة في متطلبات 

وذلك لإلنتهاء من  2112ديسمبر  31المشروع المشترك على قروض من شركاء المشروع حتى  تحصل(  3)
أعمال البنية التحتية لحوض إصالح السفن األحدث تقنياً فى المنطقة، و يعتبر حوض إصالح السفن جزءاً 

لمشروع المشترك فى المراحل التشغيلية األولى  وبالتالي فإنه ال يوجد أى من رؤية دولة قطر، و مازال ا
 إنخفاض أو مؤشر على إنخفاض قيمة القرض الممنوح من "ناقالت" للمشروع المشترك.

 ستثمارات متاحة للبيعا 0
 2111 ديسمبر 31  1011 ديسمبر 31 

    
 129،973  1121205 يناير  1الرصيد في 

 (3،298)  101321 في القيمة العادلة  اتالتغير

 126،675  1451032 ديسمبر  31الرصيد في 

 ستثمارات مدرجة في بورصة قطر.تمثل االستثمارات المتاحة للبيع ا

 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى 0
 2111 ديسمبر 31  1011 ديسمبر 31 

    
 114،276  111504 ذمم تجارية مدينة

 (1،816)  (11345) مشكوك في تحصيلها  ذمم مدينةيطرح : مخصص 

 111112  112،461 

 4،675  11220 إيرادات مستحقه 
 234،891  1201020  * ذمم مدينة أخرى

 342،125  3111012 المجمــوع 

متوسط فترة  تحصيلها.يصبح من غير المحتمل مخصص بكامل قيمة الذمم المدينة التي تكوين المجموعة ب قامت
 . تقريبا يوماً  61هو  االئتمان

مليون لاير قطري و التى تمثل الزيادة فى تكاليف خدمات  11.5تشتمل الذمم المدينة اآلخرى على مبلغ * 
األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة لها بالموازنة. تقوم المجموعة حالياً بالتفاوض مع المستأجرين إلسترداد 

 وجود نسبة عالية من الثقة فى إسترداد هذا المبلغ من المستأجرين.هذا المبلغ، مع 

 31 المشكوك فى تحصيلها كما فىالذمم المدينة فيما يلى أعمار الذمم التجارية المدينة والحركة فى مخصص 
 : 1011ديسمبر 

 :التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتهاأعمار الذمم التجارية المدينة  (1)

 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31 

    
 111،257  101131 يوما 61أقل من 
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 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى )تابع( 0

 أعمار الذمم التجارية المدينة التي تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها: (1)

 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31 
    

 143  520 يوماً  91إلى  61من 
 414  53 يوماً  121إلى  91من 

 1،656  11400 يوماً  121أكثر من 

 2،213  31020 المجموع 

 أعمار الذمم التجارية المدينة التي انخفضت قيمتها (3) 
 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31 
    

 11345 يوماً  121أكثر من 
 

1،816 

 
 المشكوك في تحصيلهاالذمم المدينة الحركة في مخصص  (4)

 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31 
    

 1،129  11012 الرصيد في بداية السنة
 787  - المضاف إلى المخصص خالل السنة  

 -  (401) استرداد ذمم مشكوك في تحصيلها خالل السنة

 1،816  11345 الرصيد في نهاية السنة

 البنوك لدى وأرصدة نقد 2
 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31 
    

 247  150 نقد في الصندوق  
 1،197،193  114401000 جارية تحت الطلب و  حسابات –نقد لدى البنوك 
 989،232  5201222 )ج(ودائع ألجل  -نقد لدى البنوك 

 23،367  111022 )أ(أرصدة بنكية أخرى 
 26،499  241012 )ب(أرصدة بنكية أخرى 

 2،236،538  110251210 وعالمجم

سنة في  %3إلى  %1.5% )2.2% إلى 1.17 ما بينعلى الودائع ألجل الفعالة تتراوح نسبة الفوائد / األرباح 
2111.) 

 قطريمليون لاير  31لاير قطري ) " صفر"  المبلغ المدفوع مقدماً بقيمة ية ولدى البنوكرصدة النقداألال تتضمن 
 (.2) 6رقم  المشتركة كما هو مذكور في إيضاحالمشاريع شركات ( إلى إحدى 2111في سنة 

 ما يعادلهنقد وال 2/1
 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31 
    

 2،236،538  110251210 نقد وأرصدة لدى البنوك
    :  خصمي

 (23،367)  (111022) )أ( أرصدة بنكية أخرى
 (26،499)  (241012) )ب( أرصدة بنكية أخرى

 110021032  2،186،672 
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 )تابع( البنوك لدى وأرصدة نقد 2

 )تابع( النقد وما يعادله    2/1
 
 القسط بتحصيل والمتعلقة بالمزايدة بيعها تم التي أسهمهم عن للمساهمين الدفع المستحقة النقدية المبالغ)أ(    

 .المال رأس من المستدعى الثاني
 للمساهمين عن توزيعات األرباح غير المطالب بها.المبالغ النقدية المستحقة  )ب(

 يوماً. 91)ج(    تاريخ إستحقاق جميع الودائع ألجل أقل من أو يساوى 
 

 المال رأس 10
 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31 
 عدد األسهم  عدد األسهم 
    

 561،111،111  52010001000 رأس المال المصرح به 

 554،126،361  55410121320 رأس المال المصدر

 المبلغ  المبلغ 

لاير قطري  10رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة اسمية قدرها 
 515301452 للسهم الواحد

 
5،538،449 

 

 362،951)مقابل  %51سهما مصدرا ومدفوعا بنسبة  361،566 إجمالي كان هناك 2112ديسمبر  31بتاريخ 
  (.2111في سنة  % 51سهما مصدرا ومدفوعا بنسبة 

 مقترحةنقدية  أرباح توزيعات 10/1

مليون لاير قطري  471لاير قطري للعام الحالي ) مليون 554 قترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقعا
اعتمد المساهمون في اجتماع  .سنويةجتماع الجمعية العامة ال( وهي تخضع لموافقة المساهمين في ا2111 سنةل

  .2111توزيعات األرباح النقدية لسنة  2112أبريل  18الجمعية العامة السنوية الذي عقد بتاريخ 

 قانوني احتياطي 11

 لالحتياطي القانوني سنةكل % من صافي ربح 11ما نسبته  تحويلينص النظام األساسي للشركة على أن يتم 
 االتالحغير قابل للتوزيع إال في احتياطي وهو  رأس المال المدفوعقيمة % من 51 حتى يبلغ رصيده ما يعادل

 .النظام األساسي للشركةحددها التي 

 التحوطاحتياطي  11

لتي تم تصنيفها ا رات في القيمة العادلة للمشتقاتلتغيمن ا الفعالالمجموعة في الجزء  حصةيمثل احتياطي التحّوط 
ط التحوّ حتياطي شركات التابعة وحصة المجموعة من اتحوط للتدفقات النقدية المسجلة من قبل إحدى ال كأداة

 .لشركات مشاريع مشتركة

العادلة لمبادالت أسعار  لى القيمةم إيعادة التقيقيد محاسبي من إ بقيمة سالبة يمثلإن احتياطي التحوط الذي يظهر 
ساسي القروض وانخفاض المبلغ األ مع سدادالوقت وذلك  مع مرورع أن ينخفض احتياطي التحوط يتوق .الفائدة

أو  الربح أو الخسارة الموحدة االحتياطي الذي يخص هذا التحوط علىال يتوقع أن يؤثر لمبادالت أسعار الفائدة. 
تحمل فوائد ائدة التي تعود إلى قروض مبادالت أسعار الف من نشأتإن القيمة السالبة لالحتياطي  .األرباح المدورة

سفن  طويلة األجل وذلك لتثبيت في اتفاقيات تأجير تدخل المجموعة أيضا  .أخذت من أجل بناء سفن متغيره
أكثر ثباتاً في تدفقات نقدية  اإلستراتيجيةهذه  يتوقع أن ينتج عن .الناتجة من السفنالتدفقات النقدية المستقبلية 

 .قلسعار النأالفائدة أو  أسعارالذي يالزم التقلبات في  وتقليل عدم التأكد المستقبل
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 قروض 13

 هذه القروض مما يلي: تتكون
 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31 
    

 1،529،442  113031001 (قرض )إيضاح أ
 14،147،176  1310041500 تسهيالت بنكية رئيسية )إيضاح ب (

 1،588،646  115201320 ثانوية )إيضاح ج (تسهيالت بنكية 
 3،195،299  310251122 سندات رئيسية فئة )أ( )إيضاح د (
 1،159،936  110321515 سندات ثانوية فئة )أ( )إيضاح هـ(

 1،424،946  111221212 (  )إيضاح و KEXIMتسهيالت كيكسم 
 2،166،171  110511430 ( إيضاح ز) KSURE شور تسهيالت كي

 (31،824)  (121413) ناقصا: تكاليف إصدار سندات
 -  (101021) ناقصا: تكاليف تمويل إسالمي

 24،781،692  1312401110 المجموع

 وهي مصنفة كالتالي:
 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31 

    
 977،546  0111113 قروض تستحق خالل سنة 

 23،813،146  1311101205 قروض تستحق بعد سنة 

  
 )إيضاح أ (

تهم الحصهول عليهها خهالل مليهون دوالر أمريكهي  381 مسهحوبة بقيمهةتمويهل إسهالمي ت يمثل هذا القرض تسههيال
القهائم فهي نهايهة السهنة القرض . تم سداد 2118وستنتهي في سبتمبر  2113سهيل من مارس تالسنة. سيبدأ سداد ال

 مليون دوالر أمريكي خالل السنة. 421بقيمة السابقة 

 )إيضاح ب (
مليهون دوالر أمريكهي مهن اتفاقيهة التسههيالت البنكيهة الرئيسهية للمرحلهة األولهى  2،115.2يمثل هذا القرض مبلهغ 

مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثالثة. بدأ سداد  776.7مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  893.6ومبلغ 
الدفعههة األخيههرة فههي ديسههمبر سههتكون  2111ية األولههى فههي ديسههمبر الدفعههة األولههى مههن التسهههيالت البنكيههة الرئيسهه

بينمها بهدأ  2125سهتنتهي فهي ديسهمبر و 2111. كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الرئيسهية الثانيهة فهي يونيهو 2125
 .2119يونيو في والدفعة األخيرة  2111سداد الدفعة األولى من التسهيالت البنكية الرئيسية الثالثة في يونيو 

 )إيضاح ج (
مليون دوالر أمريكي من اتفاقية التسهيالت البنكية الثانويهة للمرحلهة األولهى ومبلهغ  166.1يمثل هذا القرض مبلغ 

سداد الدفعة بدأ . مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثالثة 141.9مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  121.6
 تبهدأكمها  ،2125والدفعهة األخيهرة فهي ديسهمبر  2111الثانوية األولى فهي ديسهمبر األولى من التسهيالت البنكية 

قهد بهدأ  و 2125والدفعة األخيهرة فهي ديسهمبر  2111في يونيو  الدفعة األولى من التسهيالت البنكية الثانوية الثانية
 .2119 يونيواألخيرة في  والدفعة 2111في يونيو  الدفعة األولى من التسهيالت البنكية الثانوية الثالثةسداد 

 د(إيضاح )
يمثل هذا القرض السندات الرئيسية المصدرة ضمن المرحلة األولى من برنامج التمويل ، وسوف يبدأ سداد الدفعة 

 .2133في ديسمبرالسداد نتهي يو 2121األولى في يونيو 

 )إيضاح هـ(
سهداد الدفعههة  قهد بههدأ، ومههن برنهامج التمويههللمرحلهة األولهى يمثهل ههذا القههرض السهندات الثانويههة المصهدرة ضههمن ا

 .2133وتنتهي في ديسمبر  2111األولى في ديسمبر 
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 )تابع( قروض 13

 )إيضاح و(
األولى ، وقد بدأ سداد الدفعة األولى في ديسهمبر  KEXIMتفاقية تسهيالت ل هذا القرض القيمة المسحوبة من ايمث

 .2121وتنتهي في ديسمبر  2119

 )إيضاح ز(
  ومبلهغ، للمرحلهة األولهىKSURE ت تفاقيهة تسههيالمهن ا مليهون دوالر أمريكهي 156.5مبلهغ يمثهل ههذا القهرض 

األولهى فهي  KSURE، وقهد بهدأ سهداد الدفعهة األولهى مهن تسههيالت للمرحلة الثانية مليون دوالر أمريكي 352.2
الثانيهة فههي   KSUREى مهن تسهههيالت سهداد الدفعههة األوله بههدأ، كمها 2121وتنتههي فههي ديسهمبر  2119ديسهمبر 
 . 2121وتنتهي في ديسمبر  2111ديسمبر 

و السهندات  والقهروض)بإسهتثناء التحهوط( قصيرة وطويلة األجهل  التسهيالتعلى المرجح معدل الفائدة متوسط إن 
 (.2111في سنة  %2.2961 % )مقابل2.6499 هو 2112ديسمبر  31 و ذلك بتاريخ كما هو موضح أعاله

 .ستخدام التسهيالت البنكية والسندات لتمويل بناء الناقالتتم ا لقد

تابعهة والتهي  ةشهرك كل ضمانات مقدمة منوالناقالت رهن على المجموعة مقابل هذه التسهيالت ب التزامضمان تم 
 ستحقاقها.المستحقة في موعد ا ضمنت بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض أن تسّدد المبالغ

والسندات مضمونة بكافة الحسهابات واالسهتثمارات المسهموح بهها والتهي تهم شهراؤها عهن طريهق  البنكيةالتسهيالت 
كمها مهن الشهركات التابعهة ، شهركة كهل فهي المبالغ األولّية المستخدمة من القروض ، وأيضاً فهي مضهمونة بأسههم 

حصهلة مهن عقهود لتابعهة وبالمبهالغ الممضمونة أيضاً بعقود التأمين التهي وقعتهها الشهركة أو أي مهن الشهركات اأنها 
، وهههي مضههمونة أيضههاً بحههق الشههركة وحصههتها فههي أي مههن العقههود ، أو القههروض بههين شههركاتها ذات التههأمين تلههك

 العالقة. وتمتد هذه الضمانات إلى الموجودات األخرى للشركة ، وأي عقد آخر يكون أي من الضامنين طرفاً فيه.
 

، ومهن ثهم لصهالح سهداد دفعهات د دفعهات الهدين والسهندات الرئيسهيةالضهمانات لصهالح سهداهذه في وتكون األولوية 
 الدين والسندات الثانوية.

 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة 14

بلهغ  2112ديسهمبر  31وّقعت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية. وبتهاريخ 
مليهون لاير قطهري  14،813)مليوون لاير قطوري  141140 مجموع المبالغ األساسهية لعقهود تبهادل أسهعار الفائهدة

)قيمههة عادلههة سههلبية بمبلههغ  مليووون لاير قطووري 41015 بقيمووة اسههالبالعادلههة  تهههاقيمصههافي ( وكههان  2111 سههنةل
 (. 2111 سنةل قطريلاير مليون  4،831

 مستحقةذمم دائنة ومصاريف  15

 

ديسمبر  31
1011 

ديسمبر  31 
2111 

  
  

 89،111  201333 ذمم دائنة 
 111،181  011002 مستلمة من العمالءمقدما دفعات 
 23،367  111022 )أ(للمساهمين  ة الدفعمستحقمبالغ 

 51،134  521205 مستحقات أخرى
 -  111100 إيراد مؤجل )ب(

 21،814  121130 (16)إيضاح  والرياضية االجتماعيةدعم األنشطة صندوق  مساهمة في
 26،499  241012 توزيعات أرباح مستحقة

 321،895  3521003 المجموع

المزايدة  تللمساهمين المتحصالت غير المطالب بها لألسهم التي تمالدفع المبالغ النقدية المستحقة تمثل  )أ(  
 عليها والمتعلقة بتحصيل القسط الثاني من رأس المال.
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 )تابع( ذمم دائنة ومصاريف مستحقة     15

بالموازنة، على أن لها يتمثل هذا المبلغ بالزيادة فى تكاليف خدمات األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة )ب(  
 خدمات األحواض الجافة.يتم إطفاء تلك التكاليف على العمر اإلنتاجى لتكاليف 

 المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية     12
التهي طرحهت أسههمها  مهن جميهع شهركات المسهاهمة العامهة القطريهة 2118لعهام  13يطلب القهانون القطهري رقهم 

والرياضهية. % مهن صهافي الهربح إلهى صهندوق دعهم األنشهطة االجتماعيهة 2.5دفهع نسهبة المدرجة  لإلكتتاب العام
 مبلهغباقتطهاع قامهت المجموعهة  2111هذا القانون واإليضاحات اإلضافية للقانون الصادرة فهي سهنة إلى  استناداو

ديسومبر  31% من صافي الربح المجمع للمجموعة للسنة المنتهية فهي 2.5نسبة  تمثلألف لاير قطري  121130
مخصهههص م عهههرض التههه. (2111ديسهههمبر  31فهههي  المنتهيهههة للسهههنة قطهههرى لاير ألهههف 21،814)مقابههل   1011

 المستقطع للمساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية.

 طراف ذات عالقةمعامالت مع أ 10

 
للسنة المنتهية في 

 1011ديسمبر  31
  للسنة المنتهية في 

 2111ديسمبر  31

    ذات العالقة فيما يلى: تتمثل المعامالت مع األطراف)أ( 
 9،177  301221 قروض لشركات مشاريع مشتركة )بالصافى(

 21،148  141344 إيراد فائدة من قروض لشركات مشاريع مشتركة

 تتمثل األرصدة مع األطراف ذات العالقة فيما يلى:)ب( 
   

 21،889  21502 مستحق من شركات مشاريع مشتركة

 -  11220 مشتركةمستحق لشركات مشاريع 

 مكافآت إالدارة العليا)ج( 
   

 2،447  11011 رواتب و مكافآت المدراء الرئيسيين

 1،551  11550 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 
 الشركات التابعة    10

 :فيما يلي 1011ديسمبر  31تتمثل تفاصيل الشركات التابعة كما في 

 اسم الشركة التابعة
مكان التأسيس 

 التسجيل(  و)أ
نسبة التملك 

 النشاط األساسي وحق التصويت

    
 الوكاالت خدمات % 95 رطق )ش.م.ق( المحدودة المالحة لوكالة ناقالت شركة
 قابضة شركة % 111 مارشال  جزر ناقالت إنك شركة

 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنكناقالت حالول  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنكناقالت أم صالل  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنكناقالت أبو سمرة  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 1694ناقالت إس إتش آي  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 1695ناقالت إس إتش آي  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 1696ناقالت إس إتش آي  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 1697ناقالت إس إتش آي  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 1918ناقالت إتش إتش آي  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 1919 آي إتش إتش ناقالت شركة -
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 )تابع( الشركات التابعة    10
 

 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 1911 آي إتش إتش ناقالت شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنكناقالت الغويرية  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنكناقالت الجميلية  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك السامرية ناقالت شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 2264 رقمناقالت دي إس إم إيه  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 2265 رقمناقالت دي إس إم إيه  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 2266 رقمناقالت دي إس إم إيه  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 1726 آي إتش إس ناقالت شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 1751 آي إتش إس ناقالت شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 1752 آي إتش إس ناقالت شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 1753 آي إتش إس ناقالت شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 1754 آي إتش إس ناقالت شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 2283ناقالت دي إس إم إيه  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 2284ناقالت دي إس إم إيه  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 2285ناقالت دي إس إم إيه  شركة -
 الناقالت تأجير % 111 مارشال  جزر إنك 2286ناقالت دي إس إم إيه  شركة -

 قابضة شركة % 111 مارشال  جزر * قابضة شركة( 1643 -6)ناقالت( )الغاز لنقل قطر شركة
( لالستثمار 2245-8)ناقالت() الغاز لنقل قطر شركة

 قابضة شركة % 111 مارشال  جزر *المحدودة 

 قابضة شركة %111 مارشال جزر  البحرية المحدودةناقالت للخدمات  شركة
 البحري النقل إدارة %111  قطر )قطر( المحدودة البحري للنقل ناقالت شركة
 شركة شحن %111 جزر مارشال  شحن )إم آي( إنكلل ناقالت شركة

  قيمة إسميةالتابعة بدون  الشركاتهذه رأس مال  إصدارتم. 

 العائد على السهم    12

 سهم العادية القائمة خالل السنة.يتم احتساب العائد على السهم بقسمة ربح السنة على المّعدل المرجح لعدد األ

للسنة المنتهية في  
 1011ديسمبر  31

للسنة المنتهية في  
 2111ديسمبر  31

 832،566  0251422 المنسوب إلى مالكي الشركة ربح السنة

 553،844،885  55310451500 القائمة خالل السنة )سهم(المعدل المرجح لعدد األسهم 

 1.51  1.30 العائد على السهم )األساسي والمّعدل( )لاير قطري( 

على السهم ليست هناك أسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت من األوقات خالل السنة وبالتالي فإن العائد المعدل 
 .على السهم األساسيمع العائد يتساوى 
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 إدارة المخاطر المالية 10

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:

 مخاطر السوق (أ )
 مخاطر السيولة (ب )
 االئتمان مخاطر (ج )
 

من المخاطر السابقة وأهداف وسياسات خطر لكل  المجموعةيعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض 
 لرأس المال.  المجموعةلقياس وإدارة الخطر وإدارة  المجموعةومعالجات 

تقع على مجلس اإلدارة المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة 
 وأنشطة التدقيق الداخلي.

 مخاطر السوق    )أ(
مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في األسعار بالسوق مثل معدالت الفائدة وأسعار األسهم ومعدالت صرف 

 األجنبية التي تؤثر على إيراد المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. العمالت

 الفائدة معدالتمخاطر  (1)
 معدالتلتي تقترضها المجموعة والتي تحمل الفائدة وذلك كنتيجة للمبالغ ا معدالتتتعرض المجموعة لمخاطر 

. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق عقود تبادل أسعار الفائدة ، وتتبع المجموعة فائدة ثابتة ومتغيرة
الفائدة بالسعر . وتتم تسوية الفروق بين تكلفة على بعض من قروضها الفائدة معدالتأدوات تبادل  استخدامسياسة 

 .( بشكل دوريالمستلمةالمتغير ) ( وتكلفة الفائدة بالسعرالثابت )المدفوعة

تسعى المجموعة إلى تقليل تأثير هذه المخاطر عن طريق استخدام مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد مخاطر 
التعرض لتقلبات أسعار الفائدة. تحكم سياسات المجموعة والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة استخدام مشتقات 

ال . ولمخاطر االئتمان والستخدام المشتقات الماليةاألدوات المالية والتي توفر مبادئ مكتوبة لمخاطر أسعار الفائدة 
  ألغراض المضاربة. -والتي تتضمن مشتقات األدوات المالية  -تدخل المجموعة وال تتعامل باألدوات المالية 

تقديم تقارير دورية إلى إدارة المجموعة لمراقبة المخاطر ومتابعة تطبيق  إن مهام قسم الخزانة الوظيفية تقوم على
 ياسات وذلك للتقليل من المخاطر.الس

 الفائدة معدالتتحليل حساسية  [1/1]
القروض لشركات المشاريع والبنوك لدى رصدة األالفائدة على  معدالتالمجموعة إلى مخاطر تتعرض 
الجدول التالي حساسية ربح المجموعة للتغيرات الطبيعية المتوقعة على ربح المجموعة خالل . ويوضح المشتركة

ديسمبر  31، وذلك بناًء على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في واحدة سنة
1011. 
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 (تابعإدارة المخاطر المالية  ) 10

 مخاطر السوق )تابع(     )أ(

 ()تابع الفائدة معدالت مخاطر (1)

 ()تابع الفائدة معدالت حساسية تحليل [1/1]

( 14)إيضاح متحوط لها باستخدام عقود تبادل أسعار الفائدة  وهي( 2111 سنةلمليون لاير قطري  14،813) لاير قطري مليون 141140باستثناء بعض القروض والبالغة قيمتها 
لمخاطر تقلبات في أسعار الفائدة. فيما يلي عرض ملخص لمدى تعّرض المجموعة لل 1011ديسمبر  31يتعرض جزء من الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  حيث

 معدالت الفائدة، ومعدالت الفائدة الفعالة على هذه الموجودات والمطلوبات المالية:

 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31 

 
 معدل

 فائدة ثابت 
معدل فائدة 

 متغير
ال تحتسب عنه 

  المجموع فائدة
 معدل

 فائدة ثابت 
معدل فائدة 

 متغير
ال تحتسب عنه 

 المجموع فائدة
          

          الموجودات المالية
 2،236،538 1،111،155 1،236،383 -  110251210 113011143 0231005 - نقد وأرصدة لدى البنوك 

 1،118،524 - 1،118،524 -  110041033 - 110041033 - قروض إلى شركات مشاريع مشتركة 

 - 110001510 113011143 311001221  - 2،354،917 1،111،155 3،355،162 

          المطلوبات المالية
 9،967،776 - 5،843،365 4،124،411  212221014 - 512001504 410211310 قروض وسلف تحتسب عنها فوائد 

 14،812،916 - - 14،812،916  1411401304 - - 1411401304 مبادالت معدالت الفائدة 

 1013311214 512001504 - 1312401110  18،937،327 5،843،365 - 24،781،692 

 113011143 (310101202) (1013311214) صافي الموجودات/ )المطلوبات( المالية
(1010521450
)  (18،937،327) (3،488،458) 1،111،155 (21،425،631) 

 1011ديسمبر  31نقطة أساسية مع بقاء العوامل األخرى دون تغّير ، فإن صافي التأثير على الربح للسنة المالية المنتهية في  51الفائدة بمقدار معدالت نخفضت ا/  ارتفعتإذا 
 (.2111ديسمبر  31مليون لاير قطري في  17.4لاير قطري )مليون  10.2/ نقصاً بقيمة سيكون زيادًة 
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 (تابعإدارة المخاطر المالية  ) 10

 )تابع(مخاطر السوق      )أ(

 )تابع( الفائدة معدالت مخاطر (1)

 الفائدة معدالتتبادل  عقود [1]

الفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على  معدالتن على مقايضة الفرق بيمع مؤسسات مالية المجموعة  اتفقت
تقليل  الفائدة. تمكن مثل هذه العقود المجموعة من معدالتبادل ، وذلك تحت عقود تمتفق عليها أساسيةمبالغ 

فوائد متغيرة. تحتسب القيمة  تسب عنهاالفائدة وتأثيرها على التدفقات النقدية للديون التي تح معدالت طر تغيراخم
 ىخراأل دفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل األطرافالفائدة على القيمة الحالية للت معدالت العادلة لمبادالت

 .لعقود التبادل

في تاريخ إصدار الجدول التالي المبالغ األساسية والفترات المتبقية لعقود تبادل أسعار الفائدة القائمة كما ن يبيّ 
 :التقارير

 تحوط التدفقات النقدية

 
أسعار الفائدة  توسطم

 القيمة العادلة القائم المبلغ األساسي هالثابتة المتفق علي
 الفائدة ألسعار القائمة العقود

 وأسعار( قبضها)يتم  المتغيرة
 (دفعها)يتم  الثابتة الفائدة

1011 2111 1011 2111 1011 2111 

% % 
مليون لاير 

 قطري
مليون لاير 

 قطري
مليون لاير 

 قطري
مليون لاير 

 قطري

       
 - - - - - - أقل من سنة واحدة
 - - - - - - من سنة إلى سنتين

 - - - - - - من سنتين إلى خمس سنوات 
 (4،831) (41015) 14،813 141140 5.58 5.50 أكثر من خمس سنوات

لمبادالت أسعار الفائدة السالبة حصتها من القيمة العادلة  باحتساب، قامت المجموعة أعالهباإلضافة إلى ما ذكر 
)قيمة عادلة سالبة  1011ديسمبر  31في  قطري مليون لاير 11021 تبلغشاريع المشتركة والتي موالمتعلقة بال

 .(2111ديسمبر  31مليون لاير قطري كما في  11011بمبلغ 

سعر الفائدة المتغيرة على عقود تبادل أسعار الفائدة هو . ان تبادل أسعار الفائدة كل ستة أشهرتم تسوية فروق ت
ة وسعر الفائدة المتغيرة سعر الفائدة الثابتوسوف تقوم المجموعة بتسوية الفروق بين ( LIBOR)سعر الليبور 

 .بالصافي

عقود التبادل بأسعار الفائدة المتغيرة إلى أسعار الفائدة الثابتة كتحوط للتدفقات النقدية بغرض  معظمتم تصميم 
 ل أسعار الفائدة على القروض. إن تباد اختالفتقليل مدى تّعرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن 

 .بشكل متزامن تمت و سداد الفائدة على القرض أسعار الفائدة

 مخاطر سعر السهم (1)
تتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق باستثماراتها المتاحة للبيع. تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية 

المدرجههة والعوامههل األخههرى ذات الحاليههة وعوامههل أخههرى متضههمنة التغيههرات االعتياديههة فههي سههعر السهههم لألسهههم 
 الصلة بغرض إدارة مخاطر السوق.

% فهي القيمهة السهوقية لمحفظهة المجموعهة لالسهتثمارات المتاحهة 11يتوقع أن ينتج عن الزيادة أو النقصهان بنسهبة 
مليههون لاير قطههري فههي سههنة  12.67قطههري ) مليههون لاير 14.5للبيههع فههي تههاريخ التقريههر زيههادة أو نقصههان بمبلههغ 

 ( في موجودات وحقوق ملكية المجموعة.2111

 مخاطر العمالت (3)
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلهب قيمهة األدوات الماليهة بسهبب التغيهرات فهي معهدالت صهرف العمهالت األجنبيهة. 

 لذا ترى اإلدارة أن ، للشركةالرئيسية التعامالت الهامة بعمالت أجنبية تتم بالدوالر األمريكي وهو مربوط بالعملة 
 تعرض المجموعة لمخاطر العمالت في أدنى حدوده. 
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 إدارة المخاطر المالية  )تابع( 10

 السيولة مخاطر )ب(

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند حلول موعد 
التأكد، ما أمكن ذلك على أنه يتوفر لديها على الدوام استحقاقها. منهج المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو 

سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد استحقاقها، سواء في الظروف العادية أو الصعبة، بدون تكبد 
 خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

ذي قام بوضع إطار عمل مناسب للسيطرة تقع مسؤولية مراقبة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة ، وال
على مخاطر السيولة لدى المجموعة بالنسبة الحتياجاته من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل 

إدارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات اإلدارة ب تقوموبحسب متطلبات إدارة السيـولة النـقدية . 
قروض مستقبلية وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية مناسبة وتسهيالت مصرفية وتسهيالت 

 الموجودات والمطلوبات المالية . استحقاق  عمل جداول لمواعيدووالمتوقعة 

متضمنة مدفوعات تكاليف التمويل وباستبعاد أثر غير المشتقة الية فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات الم
 اتفاقيات المقاصة، إن وجدت:

 مشتقة الغير المالية المطلوبات

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 أقل من سنة القيم الدفترية 1011ديسمبر  31

     
 1215251052 315111142 0111113 1312401110 قروض

 - - 3521003 3521003 دائنة ومستحقات ذمم

 1411221201 111001222 315111142 1215251052 

     

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 أقل من سنة القيم الدفترية 2111ديسمبر  31

     
 1212001411 411011034 2001542 1410001221 قروض

 - - 3101025 3101025 دائنة ومستحقاتذمم 

 1511011500 111201441 411011034 1212001411 

     
 

 االئتمان مخاطر(    ج)

نتيجهة لعهدم مقهدرة عميهل أو طهرف مقابهل  مجموعهةمخاطر الخسارة الماليهة التهي تقهع علهى المخاطر االئتمان هي 
فهي أداة ماليهة علهى الوفهاء بالتزاماتهه التعاقديهة وههي تنشهأ بصهفة أساسهية مهن الهذمم المدينهة مهن عمهالء مجموعة لل
 القروض والذمم المدينة من شركات المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.و

تسعى المجموعة للحد من مخهاطر االئتمهان فيمها يتعلهق بهالعمالء بوضهع حهدود لالئتمهان للعمهالء الفهرديين ورصهد 
باالئتمهان ويهتم اعتمهاد الذمم المدينة القائمة. يتم إجراء تقييمات لالئتمان على جميع العمهالء الهذين يطلبهون التعامهل 

 ذلك من جانب إدارة المجموعة.

مخاطر االئتمان على األرصدة لدى بنوك محدودة إذ أن األطراف المقابلة ههم بنهوك ذات تصهنيفات ائتمانيهة عاليهة 
مسندة لهم من قبل وكاالت تصنيف ائتمان عالمية. األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك ذات سهمعة طيبهة داخهل 

 بالنظر لهذا ال تتوقع اإلدارة فشل هذه البنوك في الوفاء بالتزاماتها. ، وقطر ولةد وخارج

تحتفظ المجموعة بمخصص للذمم المدينة المشهكوك فهي تحصهيلها وتهتم مراجعهة تقهدير ههذا المخصهص علهى نحهو 
بخصهوص أعمهار الهذمم  0اإليضواح رقوم دوري ويتم وضعه على أساس كل حالة على حدة. يرجهى الرجهوع إلهى 

 التجارية المدينة.
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 )تابع(  المالية المخاطر إدارة 10

 ()تابع االئتمان مخاطر(   ج)

 التعرض لمخاطر االئتمان

تمثل القيمهة الدفتريهة للموجهودات الماليهة الحهد األقصهى للتعهرض لمخهاطر االئتمهان. كهان الحهد األقصهى للتعهرض 
 النحو التالي: لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير على

 القيم الدفترية   
 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31  إيضاح 
      

 1،118،524  110041033  6 قروض لشركات المشاريع المشتركة
 21،889  21502   مستحق من شركات المشاريع المشتركة

 342،125  3111012  8 ذمم تجارية وأخرى مدينة
 2،236،291  110251200  9 أرصدة لدى البنوك

   315111233  3،718،729 

 القيمة العادلة لألدوات المالية

اتفاقية  فىالمدرجة المقدرة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بيتم احتساب القيمة العادلة لتبادل أسعار الفائدة 
 لألدوات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية.. إن القيمة العادلة بين األطراف المتعاقدة فيما بينها التبادل

 مستويات ترتيب القيمة العادلة

أدناه األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة باستخدام طريقة التقييم. تم تعريف المستويات المختلفة   الجدوليحلل 
 كما هو وارد أدناه:

  :مماثلة. لموجودات ومطلوباتفي السوق النشطة  ة )غير معدلة(ر المدرجاسعاألالمستوى األول 

  يمكن مالحظتها بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى األول التي المستوى الثاني: مدخالت
 سعار( أو غير مباشر )مشتق من األسعار(. األإما بشكل مباشر )كبالنسبة للموجود أو المطلوب 

  :المطلوب ال تستند إلى بيانات سوقية يمكن مالحظتها )المدخالت التي مدخالت للموجود أو المستوى الثالث
 ال يمكن مالحظتها(.

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 1011ديسمبر  31
     

 1451032 - - 1451032 متاحة للبيعاالستثمارات ال
 410141052 - 410141052 - عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط

     
     2111ديسمبر  31

 126،675 - - 126،675 متاحة للبيعاالستثمارات ال
 4،831،831 - 4،831،831 - عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط

     
 دارة رأس المالإ 11

مهن  للمسهاهمين االسهتثمارالستمرارية وضمان أفضل عائهد علهى رأسمالها للتأكد من قدرتها على االمجموعة تدير 
 الملكيهةيتكهون مهن القهروض وحقهوق  المجموعهة. إن هيكهل رأسهمال لرأس المال المستثمراألمثل  االستخدامخالل 

مسههاهمات ال تتمتههع بالسههيطرة و القيمههة العادلههة واحتيههاطي االحتيههاطي القههانونيو مههال المصههدرال والتههي تشههمل رأس
 .عمالت األجنبية واألرباح المدورةال حويلت واحتياطي التحوط واحتياطياألقلية حقوق 

 إلى حقوق الملكية دين معدل ال

 اجعة هيكل رأس المال بشكل دوري.تقوم إدارة المجموعة بمر
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 إدارة رأس المال )تابع( 11

 )تابع(معدل الدين إلى حقوق الملكية 

 فيما يلي معدل االستعداد في نهاية السنة:
 2111ديسمبر  31  1011ديسمبر  31 إيضاح 

     

 24،781،692  1312401110 13 إجمالي الديون )قروض( 
 (2،186،672)  (110021032) 2/1  ما يعادلهالنقد و

 22،594،121  1112311001  صافي الديون

     
أسهم ال تحوط والحقوق الملكية قبل احتياطي 

 015251442  تتمتع بالسيطرة
 

7،311،641 
 5،313  51032  تتمتع بالسيطرةأسهم ال يضاف : 

 7،316،944  012011105  )أ( المعدلةحقوق الملكية 

 %319  %100  معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية المعدلة

 تدفقات النقديةلل طالتحوّ  احتياطيالعجز فى عدا فيما  حقوق الملكية جميعمن لة المعدّ  ةالملكيتتكون حقوق  )أ(
 للمجموعة.

 طارئةتعهدات والتزامات  11

 ارتباطات تبادل معدالت فائدة )أ(

دخلت المجموعة في عدد من عقود تبادل معهدالت الفائهدة فيمها يتعلهق بالفوائهد المسهتحقة الهدفع عهن القهروض التهي 
 تحتسب عنها معدالت فائدة متغيرة.

 ضمانات وخطابات اعتماد (ب)

 ضمانات متبادلة  [1]

  .بنوك مقابل القروض ومبادالت أسعار الفائدةال مجموعة من ضمانات متبادلة لصالحبإصدار  المجموعةقامت 

مليون لاير قطري كما  1.6) 1011ديسمبر  31كما في مليون لاير قطري  0.0بلغت قيمة الضمانات البنكية  [2]
 (. 2111ديسمبر  31في 

 31كما في  مليون لاير قطري 411) قطرىلاير  "صفر"االعتماد  اتخطاب تبلغ 1011ديسمبر  31كما في  [3]
 (.2111ديسمبر 

 31كما في  مليون لاير قطري 6.5) لاير قطرىمليون  2.5بلغت خطابات الضمان  1011ديسمبر  31كما في  [4]
 (.2111ديسمبر 

 عقود اإليجار الخاصة بالسفن )ج(
سنة تقريباً  25عدة اتفاقيات تأجير زمني لناقالتها مع شركتي تأجير ناقالت لفترة أولية مدتها  فيالمجموعة  دخلت

 من تاريخ التسليم لكل ناقلة مع قابلية هذه االتفاقيات للتجديد.

 التزامات ضريبة طارئة  (د)
بموجب ترتيبات أجرة مستنقل الغاز الطبيعي المسال سفن  إحدى شركات المشاريع المشتركة للمجموعةيوجد لدى 

إيجار تمويلي. طلب مؤجر هذه السفن منذ وقت قريب من شركة المشروع المشترك الدخول في مفاوضات إلنهاء 
هذه اإليجارات باالتفاق حيث أن السلطات الضريبية بالمملكة المتحدة قد طلبت من المؤجر إنهاء هذه الترتيبات 

شروع المشترك أن الموضوع في مرحلته األولية ولن تنجح السلطات المتعلقة باإليجار التمويلي. ترى شركة الم
السلطات الضريبية فى إنهاء التعاقد بين الطرفين في حالة نجاح أما  لصالحها، هذا الموضوعإنهاء الضريبية في 

 تقدر الشركة حصتها في التكاليف اإلضافية المحتملة ، وقد تخضع شركة المشروع المشترك لتكاليف إضافيةف
 مليون لاير قطري. 45.3بمبلغ 
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 )تابع( تعهدات والتزامات طارئة 11

 التزامات طارئة أخرى (هـ)
تلقت إحدى شركات المشاريع المشتركة للشركة إشعارا من المؤجر عن تخفيض درجة االئتمان للبنك المقدم (   1)

لخطاب االعتماد )بنك خطاب االعتماد( بخصوص ضريبة المشروع المشترك. نتيجة لذلك فقد طالب المؤجر 
في شركة المشروع المشترك ت ال زالبزيادة في القيمة اإليجارية على مدى الفترة المتبقية من اإليجارات. 

لتخفيف أثر خيارات أخرى شركة المشروع المشترك المرحلة األولية لالعتراض على هذه المطالبة. كما تدرس 
 17.4التكاليف اإلضافية المحتملة على أنها ستكون بمبلغ هذه حصتها في تخفيض درجة االئتمان. تقدر الشركة 

 مليون لاير قطري.

سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال من المالك الرئيسى ألغراض أعمال اإليجار ثم تم إبرام عقد  "ناقالتاستأجرت "(    2)
الذي دخل بدوره في اتفاقية استئجار من الباطن مع مستأجر آخر. خالل السنة و تأجير لتلك السفينة إلى مستأجر 

مما إلى أدى إلى  المالك الرئيسىفينة من قبل ُرفضت السفينة من قبل سلطة ميناء التحميل وعقب ذلك تم سحب الس
في و  مليون دوالر أمريكي تقريبا 17.5مبلغ نزاعات بموجب اتفاقيات اإليجارات. يطالب المستأجر من الباطن 

المقابل يطالب المستأجر بهذا المبلغ مضافا إليه مبلغ فقدان الربح من "ناقالت" بينما تطالب "ناقالت" بهذا المبلغ 
. في هذه المرحلة المبكرة فإنه سفينة. لم يتم بعد تقديم دفاع من مالك السفينةإليه خسارتهم للربح من مالك المضافا 

تعتبر أن ال تؤدي  "ناقالت"ولكنه وبناء على المعلومات الحالية فإن  للوضعمن السابق ألوانه إجراء تقييم كامل 
 تقديراجهونها إلى طلب تدفقات خارجة للموارد. بالرغم من المطالبات والمطالبات المقابلة المحتملة التي قد يو

كون محصنا "ناقالت" بأن العقود المتقابلة ال تعتبر ضمانة بأن الطرف الذي يقع في منتصف سلسلة التعاقدات سي
تلك في أعلى السلسلة أو المستأجر األخير من الباطن في أسفل السلسلة  يتحمل مالك السفينة إال أنه من المرجح أن

 االلتزامات.

 المحاسبية الهامة واألحكام التقديرات 13

طلههب مههن اإلدارة القيههام بههإجراء ت، ي3باإليضههاح رقههم عنههد تطبيههق السياسههات المحاسههبية للمجموعههة الههوارد وصههفها 
أخهرى  مصهادرتقييمها عهن طريهق  يمكن للموجودات والمطلوبات والتي البعض األحكام بخصوص القيم الدفترية 

تم مراجعههة هههذه تهه و تههائج الفعليههة عههن هههذه التقههديراتذات عالقههة، وقههد تختلههف الن عوامههلعلههى التقههديرات تعتمههد  .
 .على نحو مستمر األساسية  ديراتالتق

والتههي كهان لهها أثههر للمجموعهة السياسههات المحاسهبية  تطبيهق عنهدمهن قبههل اإلدارة التاليهة الهامههة األحكهام تهم وضهع 
 .الموحدةالبيانات المالية هذه جوهري على المبالغ المعترف بها في 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة للبواخر [1]

تقهوم إدارة المجموعهة بمراجعهة األعمهار اإلنتاجيهة المقهدرة للممتلكهات  (ب) 3/1رقوم حسبما هو مذكور باإليضاح 
 والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي.

تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية لبواخر المجموعة استنادا إلى الخبرة التاريخية وإلى عوامل أخرى، متضمنة 
 توقعات أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

 انخفاض قيمة الذمم المدينة [1]

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للذمم التجارية المدينة والمستحقات مهن أطهراف ذات عالقهة عنهدما يصهبح 
 .لها الهامة يتم أداء هذا التقدير على أساس فرديالفردية من غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة للمبالغ 

نخفاض في قيمة المستحقات من أطهراف ذات عالقهة أو الهذمم في تاريخ التقرير لم يكن هناك مخصص لخسارة اال
المدينة األخرى حيث أنه ليست لدى المجموعة مخاوف بخصوص تحصيل تلك المبالغ إذ أنها مستحقة من أطراف 

 ذات عالقة.

 فعالية عمليات التحّوط [3]

بشهكل  الخاضهعة لتلهك المبهادالتتقوم اإلدارة بمراجعة عالقة التحهّوط بكهل مهن مبهادالت أسهعار الفائهدة والقهروض 
فهإن القيمهة العادلهة لعمليهات التحهّوط )إجمهالي نتيجهة لهذلك دوري . وقد وجد أن عمليات التحّوط فعالة بشهكل جيهد، 

 في حقوق الملكية ضمن بند احتياطي التحّوط. تسجيلها( قد تم لاير قطري مليون 41015مبلغ العجز 



 

  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق(
   قطر –الدوحة 

  ةوحدالم الماليةات بيانإيضاحات على ال
 )المبالغ باأللف لاير قطري( 1011 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية
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 المتاحة للبيعقيمة االستثمارات  انخفاض [4]

أو  حادك انخفاض قد انخفضت قيمتها عندما يكون هنابأنها في األسهم تعامل المجموعة االستثمارات المتاحة للبيع 
 يتطلهب. فهي قيمتهها نخفهاضفي القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عنهد وجهود أدلهة موضهوعية أخهرى لال مستمر

هذه االسهتثمارات لكهل حالهة . تقدر المجموعة قيمة وإجراء تقديرات " اتخاذ قرارمستمر" أو "  هامتحديد ما هو " 
 لسهم بالنسبة لألسهم المتداولة.التقلبات العادية في سعر اباألخذ في االعتبار   حدةعلى 

 أرقام المقارنة 14

بهرغم ذلهك لهيس ، إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مهع طريقهة العهرض المتبعهة فهي السهنة الحاليهة تتم
 .المقارنة سنةإلعادة التصنيف أي أثر على الربح الموحد وحقوق الملكية الموحدة ل


