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 المحترمين   السادة/ المساهمين 
 شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ) ناقالت ( )ش.م.ق(

 قطر  –الدوحة 
 

 تقرير حول البيانات المالية الموحدة
بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق( )"الشركة"( وشركاتها التابعة لقد قمنا 

الموحد  الدخلوكال  من بيان  2014ديسمبر  31بـ "المجموعة"( والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  )ويشار إليها معا  
ملخصا  و الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ  الدخلوبيان 

يضاحات تفسيرية أخرى  .للسياسات المحاسبية الهامة وا 
 

 مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
الية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانون إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات الم

دة حالشركات التجارية القطري ، واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية المو 
 كانت عن إحتيال أو عن خطأ. بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء

 
 مسؤولية مدقق الحسابات

قيق، وتتطلب دإن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستنادا  إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقا  للمعايير الدولية للت
جراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كتلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط  انت وا 

 البيانات المالية الموحدة خالية من اخطاء جوهرية.

 ةيتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة. تستند اإلجراءات المختار 
انت ناشئة ، سواء كالموحدة  ، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات الماليةالحسابات  مدققل هنيير المدإلى التق

والمتعلقة  ركةللشعن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية 
، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء الموحدة  المالية باإلعداد والعـرض العادل للبيانات

. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات الشركةرأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى 
 .الموحدة لعرض االجمالي للبيانات الماليةالمحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييم ا

 نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا  لرأينا حول التدقيق.
 



 

 

 
 
 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(
 
 

 الرأي 
ر لنقل الغاز لشركة قطفي رأينا ، أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي 

وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ  2014ديسمبر  31كما في المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق( 
 للمعايير الدولية للتقارير المالية. وفقا  
 

 متطلبات قانونية وتشريعية أخرى
أنه قد و تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن الجرد الفعلي للمخزون قد أجري وفقا  لألصول المتبعة ، برأينا أيضا  ، أن المجموعة 

عتقادنا وفي حدود المعلومات الحصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا تي . وحسب معرفتنا وا 
والنظام  2002( لسنة 5قانون الشركات التجارية القطري رقم ) متطلبات توافرت لدينا ، لم تقع خالل السنة المالية مخالفات ألحكام

 .األساسي للمجموعة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري على نشاط المجموعة أو مركزها المالي
 
 
 

 قطر –في الدوحة  ديلويت آند توش عن
 1035فبراير  31 فرع قطر

  
  

  محمد عثمان باهيميا
   شريـــــــكال

  (301سجل مراقبي الحسابات رقم )



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

 قطر -الدوحة 

 الموحد  المركز المالي بيان

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                            4132ديسمبر  13 في كما

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريا  جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
    الموجودات

    الموجودات غير المتداولة
 24.855.318 14.455.004 4 ممتلكات ومعدات  

 2.641.403 1.121.015 5 إستثمارات في شركات المشاريع المشتركة
 804.651 141.233 6 قروض لشركات مشاريع مشتركة 

 175.865 322.121 7 إستثمارات متاحة للبيع
 28.477.237 12.142.111  مجموع الموجودات غير المتداولة 

    
    الموجودات المتداولة

 25.730 13.011  المخزون
 237.947 121.333 8 ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

 20.993 35.241 )ب(17 مطلوب من شركات المشاريع المشتركةال
 1.930.976 1.203.330 9 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 2.215.646 1.113.242  مجموع الموجودات المتداولة
 30.692.883 13.032.010  مجموع الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 الموحد )تتمة( المركز المالي بيان

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                            4132ديسمبر  13 في كما

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريا  جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
    حقوق الملكية والمطلوبات

    حقوق الملكية 
 5.538.458 5.511.411 10 رأس المال 

 404.457 421.135 11 إحتياطي قانوني
 129.397 310.115  إحتياطي القيمة العادلة

 28.626 --  إحتياطي تحويل عمالت 
 609.429 664,832 10،1 توزيعات أرباح نقدية مقترحة

 1.072.687 1,189,744  أرباح مدورة
 7.783.054 1.032.322  حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط واألسهم غير المسيطرة

 (3.443.428) (4.115.421) 12 إحتياطي تحّوط
 4.339.626 1.221.103  بعد إحتياطي التحوط وقبل األسهم غير المسيطرةحقوق الملكية 

 6.842 1.154  األسهم غير المسيطرة
    

    المطلوبات غير المتداولة
 22.273.733 11.312.212 13 قروض 

 2.824.135 1.312.241 14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة
 18.144 11.304  للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 39.088 321.231  مطلوبات أخرى
 25.155.100 13.033.244  مجموع المطلوبات غير المتداولة

    
    المطلوبات المتداولة

 843.964 251.513 13 قروض
 342.526 422.050 15 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 4.825 1.130 )ب(17 إلى شركات المشاريع المشتركة مستحق
 1.191.315 3.153.113  مجموع المطلوبات المتداولة

 30.692.883 13.032.010  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس  2015 فبراير 18بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموحدة هذه البيانات المالية على  تمت الموافقة
 :من قبل

 

 
 عبداهلل فضالة السليطي  الكواري أحمد علي  يآل ثانخالد بن خليفة 

 العـــام المديـــر  مجلس اإلدارة عضو  نائب رئيس مجلس اإلدارة



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

 قطر - الدوحة

 بيان الدخل الموحد

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                 4132ديسمبر  13 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريا  جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 13

1034 

للسنة المنتهية في    
 ديسمبر 31

2013 
    اإليرادات

 3.015.138 1.040.131  إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
 300.753 415.101 5 حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
 47.108 51.145  إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت

 19.687 31.411 17  شركات المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض ل
 17.259 15.214  إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية

يرادات أخرى  21.234 33.131  إيرادات سفن مؤجرة وا 
 3.421.179 1.512.125  مجموع اإليرادات

    
    المصاريف

 (650.301) (323.112) 25 مصاريف تشغيلية 
 (103.407) (333.411)  مصاريف إدارية وعمومية
 (606.129) (333.012) 4 إهالك ممتلكات ومعدات

 (1.305.597) (3.145.551)  مصاريف التمويل
 (2.665.434) (1.324.123)  مجموع المصاريف

    
 755.745 124.222  ربح التشغيل

 (25.713) -- 5 خسائر من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك
 730.032 124.222  ربح السنة

    
    على:موزع 

 729.026 121.512  مالكي الشركة األم
 1.006 3.431  أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 730.032 124.222  المجموع 
 1،32 3،33 19 العائد األساسي والمعّدل على السهم )بالريـال القطري(  



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

 قطر -الدوحة 

 الدخل الشامل الموحد بيان

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                  4132ديسمبر  13 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريا  جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 13

1034 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2013 
    

 730.032 124.222  ربح السنة 
    

    بنود الدخل الشامل األخرى
    تحويلها الى بيان الدخل في الفترات الالحقة المحتملالبنود 

 -- (11.313)  المسترد من إحتياطي تحويل عمالت
 30.829 3.411 7 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

 1.951.691 (101.331)  في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقديةالتغيرات 
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات 

 441.335 13.541  النقدية في المشاريع المشتركة
 3.153.887 15.213  إجمالي الدخل الشامل للسنة

    
    على: إجمالي الدخل الشامل للسنة موزع

 3.152.881 14.132  مالكي الشركة األم
 1.006 3.431  أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 3.153.887 15.213  المجموع 



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

 قطر -الدوحة 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                                                                                                             4132ديسمبر  13 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريا  جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 رأس المال 

إحتياطي 
 قانوني

إحتياطي 
 القيمة العادلة

إحتياطي 
أسعار صرف 

 العمالت

توزيعات 
أرباح نقدية 

 أرباح مدورة مقترحة

حقوق الملكية قبل 
إحتياطي التحوط واألسهم 
 إحتياطي تحوط التي ال تتمتع بالسيطرة

أسهم ال تتمتع 
 بالسيطرة

          
 5,836 (5,836,454) 7,595,449 1,044,219 554,026 28,626 98,568 331.554 5.538.456 2013يناير  1الرصيد كما في 

 1.006 -- 729,026 729,026 -- -- -- -- -- 2013ربح سنة 
          2013خر لسنة الدخل الشامل االّ 

 -- -- 30,829 -- -- -- 30,829 -- -- التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع -
 -- 1,951,691 -- -- -- -- -- -- -- التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية -
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط  -

 -- 441.335 -- -- -- -- -- -- -- التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
 1.006 2.393.026 759,855 729,026 -- -- 30,829 -- -- 2013إجمالي الدخل الشامل لسنة 
 -- -- -- (72,903) -- -- -- 72,903 - المحول لإلحتياطي القانوني

مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 
 -- -- (18,226) (18,226) -- -- -- -- -- (16)إيضاح  2013

 -- -- (554,026) -- (554,026) -- -- -- -- 2012توزيعات أرباح مقررة لسنة 
 -- -- -- (609.429) 609.429 -- -- -- -- 2013توزيعات أرباح مقترحة لسنة 

 -- -- 2 -- -- -- -- -- 2 مساهمة في رأس المال
 6,842 (3.443.428) 7,783,054 1.072.687 609.429 28,626 129,397 404,457 5,538,458 2013ديسمبر  31الرصيد كما في 



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

 قطر -الدوحة 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تتمة(

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                                                                                                             4132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة 

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريا  جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 رأس المال 

إحتياطي 
 قانوني

إحتياطي 
القيمة 
 العادلة

إحتياطي 
أسعار صرف 

 العمالت

توزيعات 
أرباح نقدية 

 أرباح مدورة مقترحة

حقوق الملكية قبل 
إحتياطي التحوط واألسهم 

 تحوط إحتياطي التي ال تتمتع بالسيطرة
أسهم ال تتمتع 

 بالسيطرة
          

 3.141 (1.441.411) 2.211.054 3.021.312 302.412 11.313 312.122 404.452 5.511.451 1034يناير  3الرصيد كما في 
 3.431 -- 121.512 121.512 -- -- -- -- -- 2014ربح سنة 

          4201خر لسنة الدخل الشامل االّ 
 -- -- (11.313) -- -- (11.313) -- -- -- إحتياطي تحويل عمالتالمسترد من  -
 -- -- 3.411 -- -- -- 3.411 -- -- التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع -
التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات  -

 -- (101.331) -- -- -- -- -- -- -- النقدية
تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط حصة المجموعة في  -

 -- 13.541 -- -- -- -- -- -- -- التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
 3.431 (211.020) 133.112 121.512 -- (11.313) 3.411 -- -- 2014إجمالي الدخل الشامل لسنة 
 -- -- -- (12.151) -- -- -- 12.151 -- المحول لإلحتياطي القانوني

مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 
 -- -- (11.140) (11.140) -- -- -- -- -- (16)إيضاح  2014

 -- -- (302.412) -- (302.412) -- -- -- -- 2013توزيعات أرباح مقررة لسنة 
 -- -- -- (664,832) 664,832 -- -- -- -- 2014توزيعات أرباح مقترحة لسنة 

 -- -- 15 -- -- -- -- -- 15 في رأس المالمساهمة 
 1.154 (4.115.421) 1.032.322 1,189,744 664,832 -- 310.115 421.135 5.511.411 1034ديسمبر  13الرصيد كما في 



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

 قطر - الدوحة

 بيان التدفقات النقدية الموحد 

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                             4132ديسمبر  13 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدة جوهريا   جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 13

1034 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2013 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 730.032 124.222  ربح السنة
    تعديالت:

 606.129 333.012 4 إهالك ممتلكات ومعدات
 1.305.597 3.145.551  مصاريف تمويل

 (300.753) (415.101) 5 حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
 25.713 -- 5 خسائر من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك

 (19.687) (31.411) 17 إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
 (17.259) (15.214)  أرباح وأرباح من بنوك إسالميةإيرادات فوائد وتوزيعات 

 (7.195) (32.013)  إيرادات أخرى
 150 --  مخصص لألرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها

 4.713 5.430  مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين
  1.135.315 2.327.440 

    التغيرات في رأس المال العامل:
 (678) (121)  المخزون

 83.871 (12.033)  ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
 (15.905) 12.431  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 38.738 312.125  مطلوبات أخرى
 (7.364) 1.103  مطلوب من شركات المشاريع المشتركةال

 3.135 (1.535)  إلى شركات المشاريع المشتركة المستحق
 2.429.237 1.504.155  النقد الناتج من التشغيل
 (1.304.493) (3.112.210)  مصاريف تمويل مدفوعة

 (1.234) (3.500)  مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 1.123.510 3.134.215  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 
 
 
 
 
 



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

 قطر - الدوحة

 بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمة(

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                             4132ديسمبر  13 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدة جوهريا  جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 13

1034 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2013 
    التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 296.844 423.231  بالصافى - قروض لشركات المشاريع المشتركة
 (153.213) --  إستثمار في شركة مشروع مشترك

 191.309 141.521 5 توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
 (269.391) (130.235) 4 شراء ممتلكات ومعدات 

 39.766 53.221  إيرادات استثمارات مقبوضة
 -- (202.320)  يوما   90ودائع ألجل تستحق بعد 

 105.315 (320.213)  األنشطة اإلستثمارية الناتج من )المستخدم في( / صافي النقد
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 2 15  إصدار أسهم رأس المالمن  متحصالت

 (546.990) (301.333)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
 (26.457) (11.112)  توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل

 3.339.540 3.110.235  المقبوض من القروض
 (4.137.124) (3.222.022)  المدفوع لتسديد القروض

 (29.174) (34.013)  تكلفة الصفقات من إعادة التمويل
 (1.400.203) (133.113)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (171.378) 152.231  وما يعادلهفي النقد  (النقص) الزيادة / صافي
 2.009.036 3.112.351  في بداية السنةما يعادله النقد و 
 1.837.658 1.025.523 9/1 في نهاية السنة وما يعادلهالنقد 
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 تأسيس الشركة ونشاطها .3

( كشركة مساهمة عامة في دولة قطر )"ناقالت" أو "الشركة" )ش.م.ق( )ناقالت( تم تأسيس شركة قطر لنقل الغاز المحدودة
( من قانون الشركات التجارية 68( بموجب المادة رقم )28566وسّجلت تحت السجل التجاري رقم ) 2004يونيو  9بتاريخ 

يحكم و  .(70)رقم لتجارة ااألعمال و  ةر اوز قرار  بموجب. تم إصدار الموافقة بتأسيس الشركة 2002( لسنة 5القطري رقم )
. بدأ تداول أسهم الشركة  2002( لسنة 5رقم ) التجاريةالخاص بالشركات قانون الو ونظامها األساسي  هاعقد تأسيسالشركة 

 .2005إبريل  7 بتاريخ بورصة قطر في

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

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

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

 .االقتصاديةوتتعرض لنفس المخاطر 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .1

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لها تأثير على األرصدة المدرجة في البيانات المالية الموحدة  1,3

فيما يلي المعاير الدولية للتقارير المالية المعدلة والتي كان لها تأثير في السنة الحالية وتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات 
 المالية الموحدة:

 المعايير المعّدلة )أ(
 .2014يناير  1سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ( األدوات المالية: العرض"32معيار المحاسبة الدولي رقم" )تعديالت لتوضيح التطبيقات الحالية المتعلقة بتسوية  -( )المعّدل
 المتطلبات.

 ( تعديالت لتقديم  إستثناء من 27( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )12و  10المعايير الدولية للتقارير المالية رقم :)المعّدل( )
 متطلبات توحيد اإلستثمار في الشركات التابعة لشركة إستثمار.

 ( تعديالت ناتجة من إيضاحات المبالغ القابلة للتحصيل للموجودات غير المالية.36معيار المحاسبة الدولي رقم : )المعّدل( ) 

 ( "األدوات المالية": اإلعتراف والقياس 39( )المعّدل( : تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم )39حاسبة الدولي رقم )معيار الم
 لتوضيح أنه ال توجد حاجة إليقاف محاسبة التحوط إذا كانت مشتقات التحوط مستبدلة وتم  إستيفاء معايير معينة.

 التفسيرات الجديدة )ب(
 .2014يناير  1التي تبدأ في أو بعد سارية المفعول للفترات 

 ( الضرائب".21تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم" ) 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة)تتمة( . 1

 31نة المنتهية للس للمجموعةإن تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعّدلة لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة 
 بإستثناء بعض التغيرات في عرض البيانات المالية واإليضاحات. 2014ديسمبر 

 سارية المفعول )مع إمكانية التطبيق المبكر( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير 1،1

 لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول التالية:

 المعايير الجديدة )أ(
 .2016يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  (: الحسابات المؤجلة الناتجة عن تحديد األسعار تنظميا .14للتقارير المالية رقم )المعيار الدولي 

 .2017يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( اإليرادات من العقود مع العمالء.15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :) 

 .2018يناير  1ي أو بعد سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ ف
 ( األدوات المالية.9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :) 

 المعايير المعّدلة )ب(
 .2014يوليو  1سارية المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد 

 ( تعديل لتوضيح المتطلبات المتعلقة في كيفية ربط المساهمات م19معيار المحاسبة الدولي رقم :)ين أو ن الموظف( )المعدل
 األطراف األخرى إلى فترة الخدمة المرتبطة بها.

  تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير 2012 – 2010تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية :
 (.38و 24و 16( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )13و 8و 3و 2الدولية للتقارير المالية رقم )

 تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير 2013 – 2011ات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية تحسين :
 (.40( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )13و 3و 1الدولية للتقارير المالية رقم )

 2016يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ضافة توجيهات 2014 – 2012ورة المعايير الدولية للتقارير المالية تحسينات سنوية على د : تعديالت إلصدار توضيحات وا 

 (.34و 19( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )7و 5إضافية/ محددة على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )

 ( ومعيار المحاسبة الدولي ر 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )( 28قم )تعديالت متعلقة ببيع أو مساهمة -( )المعدّلة
 األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.

 ( 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديالت متعلقة بمحاسبة اإلستحواذ على حصة في عملية مشتركة. -( )المعّدل 

 ( 16معيار المحاسبة الدولي رقم)تعديالت متعلقة بتوضيح طرق مقبولة لإلستهالك واإلطفاء وتعديالت لتصبح  –( )المعّدل
 (.16األشجار المثمرة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( 38معيار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت متعلقة بتوضيحات طرق مقبولة لإلستهالك واإلطفاء. –( )المعّدل 

 ( 41معيار المحاسبة الدولي رقم ))تعديالت لتصبح األشجار المثمرة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  -)المعّدل
(16.) 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة)تتمة( . 1

 تمة(تلمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادر وغير سارية المفعول )مع إمكانية التطبيق المبكر( )ا 1،1

 المعايير المعّدلة )تتمة( )ب(

 .2016يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( 27معيار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت إعادة طريقة حقوق الملكية كإختيار محاسبي لإلستثمارات في الشركات  –( )المعّدل

 في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة 

 ((9)عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 2018يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( إفصاحات األدوات المالية 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :)التطبيق تعديالت تتطلب إفصاحات حول  –( )المعّدل

 (.9األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 ( تعديالت تسمح للمنشأة أن تختار اإلستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط 39معيار المحاسبة الدولي رقم : )المعّدل( )
جزء من محفظة األصول ( التي تخص تحوط القيمة العادلة للتعرض ألسعار الفائدة ل39في معيار المحاسبة الدولي رقم )

( ، وتمديد خيار القيمة العادلة لبعض 9المالية أو المطلوبات المالية عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 العقود التي تلبي إستثناءات النطاق "إستخدام خاص".

الموحدة الية يكون له تأثير جوهري على البيانات الم تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات في الفترات الالحقة لن
 في فترة التطبيق المبدئي، فيما عدا بعض التغيرات في العرض واإلفصاح. للمجموعة

 
 :ةداد والسياسات المحاسبية الهامأسس اإلع .1

 س اإلعدادأس 1/3

 بيان التطبيق )أ(
 البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية تم إعداد

 . 2002لسنة  قانون الشركات التجارية القطريو 

 س القياسأس )ب(
لتدفقات لتحوط لاستثمارات المتاحة للبيع ومشتقات أ التكلفة التاريخية فيما عدا اإلالبيانات المالية المرفقة وفقا  لمبدتم إعداد 
 بالقيمة العادلة. والتي تم قياسهاالنقدية 

ظمة بين تفي معاملة من االلتزامالمدفوعة لنقل  القيمة بيع أحد األصول أوا عند ي يتم استالمهتال القيمة العادلة هو القيمة
ت تلك القيمة يمكن قياسها بشكل مباشر أو عن طريق ا كانالمشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذ

 استخدام تقنية اخرى في التقييم.

 العملة الوظيفية وعملة العرض )ج(
المعروضة ية المعلومات المالتم تقريب كافة العملة الوظيفية للشركة.  القطري، وهي ريـالالبيانات المالية الموحدة بالتم عرض 

 ، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.يقطر  ريـالالقطري إلى أقرب ألف  ريـالبال
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

 استخدام التقديرات واألحكام )د(   
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات 

د ق تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها التقرير. 
 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

م مستمر. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي تت بشكلتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
 فيها مراجعة التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأثر بتلك المراجعة. 

لية من األحكام أو التعقيدات أو المجاالت التي تعتبر فيها االفتراضات والتقديرات على درجة عا تحتويالمجاالت التي إن 
 .الموحدة البيانات الماليةهذه  من (23) إيضاح رقمفي هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها 

 السياسات المحاسبية الهامة  1/1
 عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية

 توحيد البيانات الماليةس اأس ()أ
حصتها في ( و عةبالتا هاشركاتالتي تسيطر عليها ) والشركاتالبيانات المالية للشركة  علىمل البيانات المالية الموحدة تتش

 و (5) قمير  يناإليضاح. راجع المجموعة"بـ "شركات المشاريع المشتركة والتي يشار إليها مجتمعة حقوق ملكية على الحركة 
 للتفاصيل. (18)

 تابعة اتفي شرك اتار ستثمإ [3]
 :السيطرة عندما يكون حدثتو  ،تي يكون للشركة األم سيطرة عليهاهي ال الشركة التابعة

 الشركات التابعةكم في للشركة األم القدرة على التح  
 الشركات التابعة. نتيجة لتأثيرها على عائدات متنوعة أوال  فىلحق ا لها معرضة أو أن تكون الشركة 
  العوائد على لتأثيرل إستخدام نفوذها علىللشركة القدرة. 

لى الشركة و  ألصحاب األخرى الدخل الشاملوعناصر  ينسب الربح أو الخسارة مالي إج وينسب. الحصص غير المسيطرةا 
لى الشركة و  ألصحاب للشركات التابعة ااّلخر الدخل الشامل  ثلكانت هذه النتائج تملو  حتى ، الحصص غير المسيطرةا 

 .الحصص غير المسيطرة في عجز
يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياستها المحاسبية مع تلك الضرورة ،  عند

 .قبل الشركات األخرى في المجموعة المستخدمة من
 بين تات النقدية المتعلقة بالتعامالقو التدف واإليرادات والمصاريفالموجودات و المطلوبات و حقوق الملكية تم إلغاء جميع ي

 .إعداد البيانات المالية الموحدة المجموعة عند شركات
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

  استثمارات في شركات مشاريع مشتركة  [1]
وجودات و لهم الحق في صافي المتخضع لسيطرة مشتركة بين عدة أطراف دية اقترتيبات تعشركات المشروع المشترك هي 

 وتتطلب القرارات التشغيلية واإلستراتيجية إجماع تلك األطراف.

نتائج و موجودات ومطلوبات شركات المشاريع المشتركة في هذه البيانات المالية الموحدة بإستخدام طريقة حقوق  أدرجت
ن المركز المالي في بيا يتم اإلعتراف المبدئي باإلستثمار في شركات المشاريع المشتركة.وفقا  لمبدأ حقوق الملكية، الملكية
 . عتراف بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر هذه الشركاتلإلتعديلها بعد ذلك بالتكلفة ويتم  الموحد

شركات المشروع المشترك حصتها في هذه الشركات ، والمتضمنة أية حصة طويلة حصة المجموعة من خسائر  تتجاوزعندما 
عن ف كة تتوقر ، فإن الش األجل والتي في الشكل تمثل جزء من صافي إستثمار المجموعة في شركات المشروع المشترك

ن مترتب على المجموعة نيابة عقانونى أو تعاقدى أو سداد المزيد من الخسائر إال إذا كان هناك إلتزام حصتها باإلعتراف ب
ما لمعرفة ما إذا كان هناك تدني في القيمة ب عند الضرورة، يتم فحص القيمة الدفترية لإلستثمارالمشتركة. روعالمش ةشرك

( "تدني قيمة الموجودات" كوحدة واحدة من خالل مقارنة القيمة القابلة لإلسترداد 36الدولي رقم )يتماشى مع معيار المحاسبة 
 )وهي األعلى بين القيمة في اإلستخدام و القيمة العادلة ناقصا  تكلفة البيع( بالقيمة الدفترية.

 الممتلكات والمعدات )ب(
تتضمن  .المتراكمة، إن وجدت خسائر االنخفاض في القيمةو  المتراكمهالك اإل ناقصاعدات بالتكلفة تظهر الممتلكات والم

لفة المواد والعمالة تكذاتيا التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. تتضمن تكلفة األصول المكونة 
تكاليف  منها ويتضمن ذلك المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل األصول في حالة عمل في الغرض المنشود

تلك  ذات الصلة كجزء من اتلمعدفى تشغيل ا هماتتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزء مقتراض المرسملة. اإل
 .اتالمعد

استبدال أحد بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم  بغرضتتم رسملة المصروفات المتكبدة 
تصادية المستقبلية قالمستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع اإل الجزءلقيمة الدفترية لذلك شطب ا

 بدها.عند تكالموحد  الدخلبيان عتراف بجميع المصروفات األخرى في ة من الممتلكات والمعدات. يتم اإلللبند ذي الصل

بند الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك توقع بتوفر منافع اقتصادية مستقبلية من عتراف إإلغاء يتم 
السنة  فيالموحد  الدخلبيان عن األصل في عتراف إلغاء اإلأو خسارة ناتجة من  ربحاستخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي 

 فيها.إلغاء االعتراف التي يتم 

 نخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغييرات فيإلخسائر ا لتحديددفترية للممتلكات والمعدات تتم مراجعة القيم ال
سترداد. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزيد القيمة قد ال تكون قابلة لإل الظروف على أن القيمة الدفترية لألصل

 سترداد.قيمة األصل إلى قيمته القابلة لإلض سترداد ، يتم تخفيالدفترية لألصل عن قيمته القابلة لإل
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

 )تتمة( الممتلكات والمعدات )ب(
 خمس سنوات. فترةعلى و يتم إطفاؤها تتم رسملة تكاليف الحوض الجاف على السفن المستأجرة 

 :تاليلى النحو الع لموجودات ذات الصلةهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لاحتساب اإليتم 

 %2,5 سفن
 %33,33 أجهزة كمبيوتر
 %20 معدات مصنع

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

 %20 سيارات
 %20 )ساب( حاسب آليبرامج 
 %20 جافةالحواض األ خدمات تكاليف

 قتراضإلتكاليف ا ()ج
قتراض األموال. إقتراض هي تكاليف الحصول على تمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بتكاليف اإل

فترة طويلة من  والتي تستغرق أصول مؤهلةشراء أو بناء أو إنتاج إلى مباشرة تي تنسب بصورة الاإلقتراض تم رسملة تكاليف ت
وائد تخفض إيرادات الف .الموجوداتتكلفة هذه  إلىتم إضافتها ت ، حيث ستخدامالزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات اإل

مؤهلة ال اإلقتراضكاليف ، من تصرفها على األصول المؤهلة، والتي سيتم موال القروضبأتثمارات المؤقتة سالمحققة من اإل
 .الموحد الدخلفي بيان خرى األاإلقتراض جمالى تكاليف إعتراف بيتم اإل .ةرسمللل

 األدوات المالية )د( 
يان المركز في ب المالية عتراف بالموجودات والمطلوباتلمجموعة. يتم اإلل المالية مطلوباتالموجودات و التمثل األدوات المالية 

 في النصوص التعاقدية لألداة. كما تتضمن األدوات المالية أيضا   للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفا   الموحد المالي
 ة.البيانات المالية الموحد نمضرتباطات غير معترف بها ولكن مفصح عنها بصورة كافية في اإليضاحات ذات الصلة إ

 الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة
أرصدة و  يةوذمم تجار  مشتركةالمشاريع الو قروض لشركات  للبيع ستثمارات متاحةالموجودات المالية غير المشتقة إ تتضمن
من شركات مشاريع مشتركة ونقد وأرصدة لدى البنوك. تشتمل المطلوبات المالية غير المشتقة على  والمطلوبأخرى مدينة 
 ألطراف ذات عالقة. المستحقو دائنة وقروض ذمم 
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 )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

 األدوات المالية )تتمة( )د(

 ستثمارات متاحة للبيعإ [3] 
ستثمارات المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع ولم يتم تصنيفها على أنها اإل
ستثمارات إلاحتفاظ بها لتاريخ استحقاقها أو قروض أو ذمم مدينة. يتم اإلن خالل الربح والخسارة أو ستثمارات بالقيمة العادلة مإ

إليها  ضافا  م للمقابل المدفوعالقيمة العادلة بالتكلفة كونها بها مبدئيا  عترافاإل مالمتاحة للبيع هي أسهم حقوق ملكية ويت
والخسائر  األرباحب اإلعترافيتم  .يتم قياسها بالقيمة العادلة عتراف المبدئيبعد اإلالتكاليف التي تنسب مباشرة إلى المعاملة. 

الملكية  ضمن حقوق منفصلويتم عرضها كبند  األخرى الموحدالدخل الشامل  الربح أو الخسارة وبنود بيان فى حققةغير الم
خسائر المتراكمة ال أو رباحاأل تثمار أو يحدد على أنه قد انخفضت قيمته ففي ذلك الوقت يتم تحويلإستبعاد اإلسإلى أن يتم 

 .للسنةالموحد  الدخلبيان  إلىضمن حقوق الملكية  سابقا   المدرجة

بيان وق في تاريخ سبالرجوع إلى أسعارها المعلنة بال النشطة المالية األسواقفي  تداولةستثمارات الميتم تحديد القيمة العادلة لإل
  .المركز المالي

 أخرىتجارية وأرصدة مدينة ذمم  [1]
المشكوك  ةالذمم المدين مخصص ديون بعد خصمالمبلغ األصلي للفاتورة يتم إظهار الذمم التجارية واألرصدة المدينة األخرى ب

ب عندما ال يكون محتمال  تحصيل المبلغ بالكامل. تشط هاتحصيل المشكوك في تقدير مخصص للديون . يتمفي تحصيلها
 .لتحصيلها الديون المعدومة عندما ال يوجد إحتمال

 ما يعادلهو النقد  [1]
 90من  وودائع بنكية تستحق خالل أقل وتحت الطلب من النقد في الصندوق وحسابات بنكية جارية وشبه النقديتكون النقد 

 يوما .

 مستحقةمصاريف ذمم دائنة و  [4]
نظر عن إستالم بغض ال الحصول عليهاالتي تم و الخدمات أ ةالمستلمالبضائع مقابل  مستحقة الدفع لتزاماتعتراف باإليتم اإل

 أو عدم إستالم الفواتير المؤيدة لها.

 فوائد تسب عنهاتحقروض وتسهيالت  [5]
اشرة المرتبطة تكاليف المبال فوائد بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا   تحملبالقروض والتسهيالت التي  مبدئيا   عترافيتم اإل

، ويتم الالفع لفائدةاعتراف المبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل بالمعاملة. بعد اإل
عتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعال. تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات اإل

 متداولة.
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 المحاسبية الهامة )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات  .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

 األدوات المالية )تتمة( )د(

 المالية إلغاء اإلعتراف بالموجودات
 :عند ةيالمال اتعتراف بالموجوداء اإليتم إلغ

 ؛ أواتفى الحصول على تدفقات نقدية من الموجود إنتهاء الحق 
  تدفقات النقدية بدفع تلك ال أو تكبدها إلتزامالموجودات حقوقها فى إستالم التدفقات النقدية من  بالتنازل عنقيام المجموعة

 تمرير. اللطرف ثالث بموجب ترتيبات  يتأخير جوهر  أيالمستلمة بالكامل وبدون 
   ن تم التنازلولكالموجود أو عدم تحويل جميع المخاطر والعوائد من الموجود عند تحويل جميع المخاطر والعوائد من 

 .الموجودعن السيطرة على 

 إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية
الي بآخر لتزام مالي حإستبدال عند إ .بالمطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو إنتهاء سريان اإللتزامتراف إلغاء اإلع يتم

ا التبديل ، يتم معاملة هذ بتعديالت جوهريةشروط المطلوبات الحالية بنفس ، أو  مختلفة جوهرية من نفس المقرض بشروط
قيمة الدفترية في الفرق في اليتم اإلعتراف ب، و الجديد اإللتزامبعتراف واإلاألصلي  اإللتزامب عترافاإل إلغاءأو التعديل على أنه 

 .الموحد الدخلبيان 

 المخزون )هـ(
المتوسط طريقة خدام بإستتكلفة المخزون  يتم إحتسابق، أيهما أقل. يالقيمة القابلة للتحقيتم إثبات المخزون بالتكلفة وصافي 

 ق على تكلفة االستبدال المقدرة.ييستند صافي القيمة القابلة للتحقو  المرجح

 المخصصات )و(
ن سابقة على أن تكو لتزام قانوني أو فعلي وذلك نتيجة أحداث مخصصات عندما يكون على المجموعة إعتراف باليتم اإل

 .محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوقلتزامات ة هذه اإلتكاليف تسوي

 لموظفين ومساهمات صندوق التقاعدمكافأة نهاية الخدمة ل (ز)
ساس المستحقات على أبتقديمها الموظف  قامالخدمات التي  تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مكافأة نهائية ويتم دفعها مقابل

 .د األدنى المطلوب من فترة الخدمةالح ، ويرتبط ذلك بإكمالأساس فترة الخدمةالمنصوص عليها في عقد التوظيف وعلى 
تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف، كما ال تتوقع المجموعة سداد التزامات مكافآت نهاية الخدمة 

 ب وبالتالي فقد قامت بتصنيفها على أنها مطلوب غير متداول.على المدى القري

في برنامج الصندوق الحكومي مساهمة الب المجموعة، تلتزم الخاص بالتقاعد والمعاشات 2002( لسنة 24قانون رقم ) بموجب
 اتهذه المساهمب محدودالمجموعة لتزام إ إن .نسبة من رواتب الموظفين القطريينكهذه المساهمة  وتحتسبالقطريين  للموظفين

  شهري. أساسعلى  والمعاشات هيئة التقاعد إلىتحتسب كمصروف عند استحقاقها ، وتدفع  والتي
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

 واإليرادات األخرى اإليرادات (ح)
تفاقيات المبرمة مع األطراف المتعاقد معها بموجب عقود إيجار ستحقاق وطبقا  لإلعلى أساس اإلتراف بإيرادات النقل عيتم اإل

 التشغيل، حيث أن المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية السفن لم تُنقل للمستأجر.

 بإيرادات الخدمات البحرية والوكاالت عندما يتم تقديم الخدمة.اإلعتراف يتم 

 تأجير السفن على أساس مبدأ االستحقاق.بإيراد اإلعتراف يتم 

 قائم.عتبار معدل الفائدة المطبق والمبلغ األصلي الاإل فيبإيرادات الفوائد على أساس مبدأ االستحقاق، مع األخذ اإلعتراف يتم 

 ستالم تلك الدفعات.إستثمارات عند نشوء حق المساهمين في اإلعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من اإليتم 

 في القيمة نخفاضإل ا ()ط

 قيمة الموجودات المالية  نخفاضإ
. تعتبر قيمة تهقيم نخفاضإعلى  دليل موضوعي هناكلتحديد ما إذا كان  تقريرفي تاريخ كل  ةالمالي اتيتم تقييم الموجود

على  ر سلبا  ؤثينتيجة لوقوع حدث أو أكثر نخفاض في القيمة فقط إذا وجد دليل موضوعي لال قد انخفضتالموجودات المالية 
 .الموحد الدخل بيان فينخفاض ائر اإلعتراف بجميع خس. يتم اإلالتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية لهذه الموجودات المالية

بيان م تحويلها إلى يت الدخل الشامل األخرفي  ستثمارات المتاحة للبيع المعترف بها سابقا  تراكمية فيما يتعلق باإل رئأية خسا
 .الموحد الدخل

بالنسبة  نخفاض في القيمة.عتراف بخسارة اإلبصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد اإل إذا دل الردنخفاض في يتم رد خسارة اإل
في  دف بالر راعتللموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية مدينة، يتم اإل

. بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية لحقوق الملكية، يتم االعتراف بالرد مباشرة في الموحد الدخلبيان 
 حقوق الملكية.

 مالية الغير نخفاض قيمة الموجودات إ
ن هناك أي لتحديد ما إذا كا تقريرفي تاريخ كل بخالف المخزون  لمجموعةلمالية لاغير ات موجودللالدفترية  قيمال تتم مراجعة

عتراف يتم اإل .القابلة لالسترداد اتفي حالة وجود هذا الدليل يتم تقدير قيمة الموجود .اقيمته في نخفاضإدليل موضوعي على 
ا القابلة هعن قيمت اتعندما تزيد القيمة الدفترية للموجودالربح أو الخسارة الموحد في بيان نخفاض في القيمة خسارة اإلب

 سترداد.لإل

 ا إذا كانت هناك أيةلمعرفة م ، وذلكالمعترف بها في فترات سابقة في القيمةنخفاض اإلخسائر يتم تقييم رير تقفي تاريخ كل 
إذا كان هناك تغير في التقديرات  نخفاض في القيمةخسارة اإل رد. يتم عدم وجودهاو أنخفاض الخسارة إعلى  اتر مؤش

يه القيمة ف ال تتجاوزالحد الذى نخفاض في القيمة فقط إلى اإلخسائر  رديتم . ستردادمبلغ القابل لإللتحديد الالمستخدمة 
عتراف بخسائر تم اإللم ي فيما لو، اإلطفاءو أ كهالاإلبالصافي من ، تحديدها سابقاتم  الدفترية التي اتهقيم اتلموجودالدفترية ل

 .نخفاض في القيمةاإل
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 س اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أس .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

 العمالت األجنبية )ي( 
 تميالقطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل معاملة.  ريـاليجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بال

سنة القطري بأسعار الصرف السائدة في نهاية ال ريـالال إلىالموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية  تحويل
 .الموحد الدخلبيان لى إفروق العملة الناتجة من عمليات التحويل  وتدرج

عملة لذي تعمل فيه )ا ةقتصاد الرئيسيإلبعملة ا تم عرض البيانات المالية الفردية للشركات التابعة وشركات المشاريع المشتركة
بعملة  لشركاتوبيانات الدخل لتلك ا بيانات المركز المالي إظهارتم  ،هذه البيانات المالية الموحدة إعداد. ولغرض النشاط(
 .للشركة األم العرض

القطري حسب أسعار صرف العمالت السائد في تاريخ التقرير. يتم  ريـالتم عرض موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية بال
تحويل اإليرادات والمصاريف بمتوسط أسعار الصرف خالل السنة، إال إذا تذبذبت أسعار الصرف بشكل كبير خالل السنة 

 ففي هذه الحالة يتم استخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت.

بيان الربح أو الخسارة  وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد العمالت األجنبية كبند ضمن يتم تصنيف فروق أسعار صرف 
ربح أو خسارة ك الموحد الدخلفي بيان  . يتم قيد هذه الفروقفى حقوق الملكية حتياطي تحويل العمالت األجنبيةإوتضاف إلى 

 في الفترة التي يتم فيها استبعاد تلك 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 
عتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات على ما إذا كانت المشتقات مصنفة كأداة تعتمد طريقة اإل العادلة.

بتخصيص عقود تبادل أسعار الفائدة كأداة تحوط لتعرضها للتغير في  المجموعةتحوط، وعلى طبيعة البند المتحوط له. قامت 
 التدفقات النقدية )تحوط للتدفقات النقدية(.

سإدارة المخاطر  أهدافبتوثيق العالقة بين األدوات المالية والبند المتحوط له ، و  منذ بدء المعاملة قوم المجموعةت  تراتيجيةوا 
، وذلك إذا رم، عند بدء التحوط وعلى أساس مستأيضا بتوثيق تقييمهاالتحوط. كما تقوم المجموعة  القيام بمختلف معامالت

 حركات التحوط فعالة بدرجة كبيرة على تقليل التغيرات في التدفقات النقدية للبند المتحّوط له.كانت المشتقات المستخدمة في 

التي ال تكون فيها مشتقات األدوات المالية مؤهلة كأدوات تحّوط فعال، فإنه يتم تعديل قيمتها إلى القيمة السوقية  الظروففي 
 .الموحد الدخلبيان  في القيمة العادلة في الفروقوتسجل في نهاية كل فترة 

 سفن قيد اإلنشاء )ل(
السفن قيد اإلنشاء، والتي تتضمن تكاليف شركات بناء الناقالت والفوائد المرسملة والمصاريف األخرى المتعلقة بالسفن يتم 

المعدات ويبدأ و مبدئيا بالتكلفة. عند وضع الناقالت موضع الخدمة، يتم تحويل جميع تلك التكاليف إلى الممتلكات تسجيلها 
 ستهالكها إلى أن تصل إلى قيمة الخردة باستخدام القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها.إحتساب إ
 
 
 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 قطرى( لاير)المبالغ باأللف                                                                4132ديسمبر  13 للسنة المنتهية في

- 19 - 

 
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

 عقود اإليجار م( )
 : نشائهإتاريخ  الترتيب التعاقدى فىهذا فإنه يجب اإلستناد على جوهر ، عقد ايجارالترتيب التعاقدى يتضمن تحديد ما إذا كان ل

 حق استخدام الموجود. أن محتوى العقد ينص على ومحددة  أو موجودات تخدام موجودالعقد يعتمد على اسكان تنفيذ  ما إذا

 :فقط انطبق أحد البنود التاليةبداية عقد اإليجار إذا  بعديتم إجراء إعادة تقييم 

 .غير تجديد أو تمديداإلتفاقيةهناك تغيير في الشروط التعاقدية ، إذا كان  (أ
 .اإليجارعقد  متضمنة في بداية تمديدالتجديد أو شروط ال، إال إذا كانت تمديدالتجديد أو الخيار  ذا تم منحإ (ب
 .تنفيذ العقد يعتمد على موجود محددهناك تغير في تحديد ما إذا كان  (ج
 الموجود.في ا جوهريهناك تغيير  (د

و أ)أ(  نودهى البتقييم الإلى إعادة   المؤدية الظروف إذا كانت التغيرمن تاريخ ، يتم احتساب عقد اإليجار تقييمالإعادة  عند
 )ب( . بندللفي تاريخ تجديد أو تمديد الفترة و على أن تكون  ( أو )د( )ج

 مؤجرك المجموعة
ى القيمة لعاإليجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تضاف التكاليف المباشرة االمتكبدة  ايراديتم إثبات 
 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. يرادب اإلاستحإيتم و  ةالمؤجر  للموجوداتالدفترية 
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 ممتلكات ومعدات .4

 السفن 
نظام الحاسب اآللي 

 المجموع أخرى أثاث وتجهيزات معدات )ساب(
       التكلفة
 27.262.302 286.757 983 6.195 44.010 26.924.357 2013 يناير 1كما في 

 269.391 12.250 -- 901 -- 256.240 2013إضافات خالل سنة 
 27.531.693 299.007 983 7.096 44.010 27.180.597 2013ديسمبر  31كما في 

  130.235 52.233 -- 125 115 100.124 1034إضافات خالل سنة 
 12.221.401 151.231 211 2.123 44.145 12.110.223 1034ديسمبر  13كما في 

       
       اإلهالك المتراكم

 2.070.246 35.897 583 4.833 33.553 1.995.380 2013 يناير 1كما في 
 606.129 8.243 140 727 7.369 589.650 2013سنة لإهالك 
 2.676.375 44.140 723 5.560 40.922 2.585.030 2013ديسمبر  31كما في 
 333.012 1.433 302 320 1.331 341.323 1034سنة لإهالك 

 1.112.404 51.303 111 3.110 44.040 1.111.203 1034ديسمبر  13في  كما
       

       صافي القيمة الدفترية
 14.455.004 103.332 353 3.343 105 14.342.120 1034ديسمبر  13كما في 
 24.855.318 254.867 260 1.536 3.088 24.595.567 2013ديسمبر  31كما في 

    مليون لاير قطري 54.8بمبلغ على أعمال رأسمالية قيد التنفيذ يشمل هذا المبلغ. 
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 ستثمار في شركات المشاريع المشتركةإ .5

  
  

 2.018.819  2013يناير   1الرصيد كما في 
 153.213 إستثمار إضافي في شركة مشروع مشترك

 300.753 حصة من أرباح السنة
 (25.713) من شركة مشروع مشتركخسارة من أدوات مالية مشتقة 

 (6.327) أرباح تم تعديلها مقابل قروض لمشاريع مشتركة
  391.967حصة من إحتياطي التحوط للسنة 

 (191.309) توزيعات أرباح مستلمة
 2.641.403  2013ديسمبر  31الرصيد كما في 

  
 415.101 حصة من أرباح السنة

 33.311 توزيع إضافي من مشروع مشترك
 (2.112) أرباح تم تعديلها مقابل قروض لمشاريع مشتركة

   10.241حصة من إحتياطي التحوط للسنة 
 (11.313) استرداد احتياطي تحويل العمالت

 (141.521) توزيعات أرباح مستلمة
 1.121.015  1034ديسمبر  13الرصيد كما في 

  2013قطري ) ريـال مليون 0،8 قيمةإجمالي التحوط للمشاريع المشتركة ب حتياطيإ أرباحهذا البند الحصة من  يستبعد من  :
فاصيل تتمثل ت. ةع المشتركاريالمشلتلك مقابل القرض الممنوح تسويته ( والذي تم قطري ريـالمليون  10،4بمبلغ  أرباح

 يلي: فيما 2014ديسمبر  31ستثمارات المجموعة في شركات المشاريع المشتركة كما في إ

 النشاط األساسي التملكنسبة  مكان التأسيس أسماء شركات المشاريع المشتركة
    

 تأجير الناقالت % 40 يماناالكجزر  شركة ماران ناقالت المحدودة 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 1قم )ناقالت ر 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 2)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 3)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 4)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 5)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 6)ناقالت رقم 
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 ستثمار في شركات المشاريع المشتركة )تتمة(إ .5

 أسماء شركات المشاريع المشتركة
 

 النشاط األساسي نسبة التملك مكان التأسيس
    
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 7)ناقالت رقم 
J 5  الناقالت تأجير % 40 جزر المارشال ( المحدودة 8)ناقالت رقم 

 تأجير الناقالت % 30 جزر المارشال ( المحدودة 4شركة بينينسيوال للنقل )
 تأجير الناقالت % 30 جزر المارشال شركة تيكاي ناقالت  

    شركة بروناف:
 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا ألكساندرا

 تأجير الناقالت % 45 هولندا بريتا 
 الناقالت تأجير % 45 جزر المارشال جبريال
 تأجير الناقالت % 45 ليبيريا جوليا
 تأجير الناقالت % 60 جزر المارشال (III( )ة تيكاي ناقالت )شرك

 تأجير الناقالت %50,1 جزر المارشال O.S.G  ()شركة ناقالت 
 تأجير الناقالت %20 مالطا المحدودة 3الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم 

 تأجير الناقالت % 70 قطر (ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( )
 تأجير الناقالت %50 قطر شركة الخليج لنقل الغاز البترولي الُمسال )ذ.م.م(

 حوضتشغيل وصيانة  %80 قطر ( ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة )
 إصالح السفن

نشاء وتشغيل  %70 قطر ()المحدودة قطر  زناقالت دامن شيبيارد ض حو تصميم وا 
 بناء الناقالت

 عليها. ة كامل، إال أنها ال تمارس سيطرة المنشآتالرغم من أن المجموعة تمتلك أكثر من نصف أسهم حقوق الملكية في هذه ب
ال تمتلك المجموعة حق التعاقد للموجودات والتزامات المطلوبات تحتاج القرارات إلى موافقات كاملة من جميع األطراف. 

ي هذه البيانات بإستخدام طريقة حقوق الملكية ف اتاالستثمار  هوتبعا  لذلك ، فإنه يتم تسجيل هذالمتعلقة بالمشروعات المشتركة 
 الموحدة.المالية 

تمثل المبالغ المبينة في البيانات المالية ة بالمجموعة المالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالق المعلوماتملخص  5/1
تركة والمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ) يتم تعديلها من قبل إدارة المجموعة ألغراض شختصة للمشاريع الممال

 كما يلي:ية المحاسبية( كحقوق المل

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 29.132.830 12.210.103 مجموع الموجودات
 (23.352.311) (11.531.145) مجموع المطلوبات
 5.780.519 3.133.433 صافي الموجودات

 2.641.403 1.121.015 حصة المجموعة في صافي موجودات شركات المشروع المشترك
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 ستثمار في شركات المشاريع المشتركة )تتمة(إ .5
  :)تتمة( المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة كما يليملخص المعلومات المالية لشركات  5/1

 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 13

1034 

 31للسنة المنتهية في 
 ديسمبر
2013 

   
 3.617.790 4.112.133 اإليرادات

 580.218 212.152 أرباح السنة 
 275.040 415.101 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات المشروع المشترك للسنة 

 

 
 قروض لشركات المشاريع المشتركة .3
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 ديسمبر 31

2013 
   

  15.231 41,058المحدودة  (3)الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم 
 48,367 -- شركة تيكاي ناقالت 

  305.433 52,729ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( 
  23.222 158,703شركة الخليج لنقل الغاز البترولي الُمسال )ذ.م.م( 

  21.211 403,738ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة 
  10.251 100,056ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة 

 804,651 141.233 المجموع

  المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر السيولة لدى شركات تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع
 (.%2 : 2013) %2،41كان المتوسط المرجح لمعدل الفائدة بنسبة  2014ديسمبر  31المشاريع المشتركة. في 
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 ستثمارات متاحة للبيعإ .2

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 145,036 325.135 يناير  1الرصيد في 
 30,829 3.411 التغيرات في القيمة العادلة 

 175,865 322.121 ديسمبر  13الرصيد في 

 ستثمارات مدرجة في بورصة قطر.تمثل االستثمارات المتاحة للبيع ا
  

 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى .1
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2013 
   

 18,482 13.412 ذمم تجارية مدينة
 (1,495) (3.425) يطرح : مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 

 14.244 16,987 
 2,842 1.210 إيرادات مستحقة 
  142.101 218,118ذمم مدينة أخرى 

 237,947 121.333 المجمــوع 

 60ان هو االئتممتوسط فترة  تحصيلها.من غير المحتمل التي و مخصص بكامل قيمة الذمم المدينة تكوين المجموعة ب قامت
 . تقريبا يوما  

  تمثل الزيادة فى  يالتـال قطري( و مليون ري 53،6: 2013)قطري  ريـالمليون  66،1خرى على مبلغ تشتمل الذمم المدينة األ
تكاليف خدمات األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة لها بالموازنة. تقوم المجموعة حاليا  بالتفاوض مع المستأجرين إلسترداد 

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

 :2014ديسمبر  31المشكوك فى تحصيلها كما فى الذمم المدينة فيما يلى أعمار الذمم التجارية المدينة والحركة فى مخصص 

 :غير مستحقة وغير متدنية القيمةأعمار الذمم التجارية المدينة  (3)
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 12.653 13.023 يوما 60أقل من 

 
  



 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 (قطرى لايرالمبالغ باأللف )                                                                   4132ديسمبر  13 للسنة المنتهية في

- 25 - 

 
 تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى )تتمة(ذمم  . 1

 :المستحقة وغير متدنية القيمةأعمار الذمم التجارية المدينة  (1)

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 1.450 323 يوما   90إلى  61من 
 492 213 يوما   120إلى  91من 

 2.392 1.113 يوما   120أكثر من 
 4.334 1.151 المجموع 

 المتدنية القيمة أعمار الذمم التجارية المدينة (1)

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 1.495 3.425 يوما   120أكثر من 

 المشكوك في تحصيلهاالذمم المدينة الحركة في مخصص  (4)

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 1.345 3.425 الرصيد في بداية السنة
 150 -- المضاف إلى المخصص خالل السنة  

 1.495 3.425 الرصيد في نهاية السنة
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك .2

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 274 144 نقد في الصندوق  
 1,420,761 455.125 تحت الطلب وجارية حسابات –نقد لدى البنوك 
  1.143.502 416,623ودائع ألجل  -نقد لدى البنوك 

 22,257 13.215 أرصدة بنكية أخرى )أ(
 71,061 23.122 أرصدة بنكية أخرى )ب(

 1,930,976 1.203.330 المجموع
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 )تتمة( نقد وأرصدة لدى البنوك .2

  0،22بين على الودائع ألجل ما ربح ال تتراوح نسبة الفائدة الفعالة /يوما .  90حسابات الودائع ألجل تستحق خالل أو أقل من% 
 (.%1،6إلى  %0،13:  2013) %1،6إلى 

 ما يعادلهو نقد ال 2/3

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 1,930,976 1.203.330 نقد وأرصدة لدى البنوك
   يطرح : 

 (22,257) (13.215) أرصدة بنكية أخرى )أ(
 (71,061) (23.122) أرصدة بنكية أخرى )ب(
 -- (202.320) يوما   90ودائع ألجل تستحق بعد 

 1.025.523 1,837,658 

المبالغ النقدية المستحقة الدفع للمساهمين عن أسهمهم التي تم بيعها بالمزايدة والمتعلقة بتحصيل القسط الثاني المستدعى من )أ(   
 رأس المال.

 األرباح غير المطالب بها.المبالغ النقدية المستحقة للمساهمين عن توزيعات  )ب(

 
 أس المالر  .30

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
 عدد األسهم عدد األسهم 
   

 560,000,000 530.000.000 رأس المال المصرح به 
 554,026,360 554.013.130 رأس المال المصدر

 
 المبلغ المبلغ 
   

ريـال قطري للسهم  30رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة أسمية قدرها 
 5,538,458 5.511.411 الواحد

 سهما   361.080 : 2013) %50ومدفوعا بنسبة  مصدرا   سهما   356.092 إجمالي كان هناك 2014ديسمبر  31بتاريخ 
 (.%50ومدفوعا بنسبة  مصدرا  
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 )تتمة( رأس المال .30

 مقترحةنقدية توزيعات أرباح  30/3
( وهي قطري ريـالمليون  609:  2013قطري للعام الحالي ) ريـال مليون 665 نقدية بواقعقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح ا

عتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد إ .سنويةجتماع الجمعية العامة التخضع لموافقة المساهمين في ا
 . 2013توزيعات األرباح النقدية لسنة  2014مارس  18بتاريخ 
 

 حتياطي قانونيإ .33

 هذايبلغ  أن ىإل لالحتياطي القانوني سنةكل من صافي ربح  %10ما نسبته  تحويلينص النظام األساسي للشركة على أن يتم 
 .النظام األساسيحددها التي  االتالحغير قابل للتوزيع إال في حتياطي إوهو  رأس المال المدفوعقيمة من  %50اإلحتياطي 

 
 التحوطحتياطي إ .31

تحوط  لتي تم تصنيفها كأداةا رات في القيمة العادلة للمشتقاتلتغيمن ا الفعالالمجموعة في الجزء  حصةحتياطي التحّوط إيمثل 
 .ةط لشركات مشاريع مشتركالتحوّ حتياطي إشركات التابعة وحصة المجموعة من للتدفقات النقدية المسجلة من قبل إحدى ال

 .ائدةالعادلة لمبادالت أسعار الف لى القيمةم إيعادة التقيقيد محاسبي من إ سالبة يمثلبقيمة التحوط الذي يظهر إحتياطي إن 
فائدة. ساسي لمبادالت أسعار الالقروض وانخفاض المبلغ األ مع سدادالوقت وذلك  مع مرورالتحوط  إحتياطيع أن ينخفض يتوق

تياطي حإن القيمة السالبة لإل .أو األرباح المدورةبيان الدخل الموحد  حتياطي الذي يخص هذا التحوط علىاإلال يتوقع أن يؤثر 
ل المجموعة تدخ .من أجل بناء سفنتحمل فوائد متغيرة الحصول عليها مبادالت أسعار الفائدة التي تعود إلى قروض  من نشأت
هذه  يتوقع أن ينتج عن .الناتجة من السفنسفن طويلة األجل وذلك لتثبيت التدفقات النقدية المستقبلية في اتفاقيات تأجير أيضا 

 .قلسعار النأفائدة أو ال أسعارالذي يالزم التقلبات في  وتقليل عدم التأكد أكثر ثباتا  في المستقبلتدفقات نقدية  اإلستراتيجية
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 قروض .31

 هذه القروض مما يلي: تتكون

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 1,268,457 3.110.235 قرض )إيضاح أ(
 13,525,666 31.112.223 تسهيالت بنكية رئيسية )إيضاح ب (
 1,534,020 3.503.113 تسهيالت بنكية ثانوية )إيضاح ج (
 3,095,299 1.025.122 سندات رئيسية فئة )أ( )إيضاح د (
 1,011,627 215.315 سندات ثانوية فئة )أ( )إيضاح هـ(

 1,108,291 242.234 )إيضاح و(  KEXIMتسهيالت كيكسم 
 1,638,688 3.414.243 )إيضاح ز(  KSUREتسهيالت كي شور 

 (28,022) )13.313( ناقصا: تكاليف إصدار سندات
 (8,322) )31.221( ناقصا: تكاليف تمويل إسالمي

 (28,007) )15.321( ناقصا: تكلفة الصفقات من إعادة التمويل
 23,117,697 11.240.450 المجموع

 وهي مصنفة كالتالي:

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 843,964 251.513 قروض تستحق خالل سنة 
 22,273,733 11.312.212 قروض تستحق بعد سنة 

 ()إيضاح أ
مليون دوالر  348،3بقيمة  إعادة تمويل تسهيالتمقابل  مليون دوالر أمريكي 500 بقيمة أعلى تيمثل هذا القرض تسهيال

 .2024وتنتهي في  2019سوف يبدأ سداد الدفعات في يونيو . أمريكي

 ()إيضاح ب
 857،8مليون دوالر أمريكي من اتفاقية التسهيالت البنكية الرئيسية للمرحلة األولى ومبلغ  2,022يمثل هذا القرض مبلغ 

. بدأ سداد الدفعة األولى من التسهيالت الرابعةمليون دوالر أمريكي للمرحلة  752،2مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ 
. كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الرئيسية الثانية في 2025في ديسمبر  وستنتهي 2010البنكية الرئيسية األولى في ديسمبر 

وستنتهي في  2013ئيسية الرابعة في ديسمبر كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الر . 2025وستنتهي في ديسمبر  2011يونيو 
 .2025ديسمبر 
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 قروض )تتمة( .31

 ()إيضاح ج
 115،5مليون دوالر أمريكي من اتفاقية التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة األولى ومبلغ  158،8يمثل هذا القرض مبلغ 

سداد الدفعة األولى من التسهيالت بدأ . رابعةالمليون دوالر أمريكي للمرحلة  138،1 مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ 
الدفعة األولى من التسهيالت البنكية  تبدأكما  ،2025في ديسمبر  وستنتهي 2010البنكية الثانوية األولى في ديسمبر 

الثانوية الرابعة البنكية من التسهيالت  كما بدأت الدفعة األولى. 2025في ديسمبر وستنتهي  2011في يونيو  الثانوية الثانية
 .2025وستنتهي في ديسمبر  2013ر بفي ديسم

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

 .2033في ديسمبرالسداد نتهي يو  2021يونيو 

 )إيضاح هـ(
يسمبر سداد الدفعة األولى في د قد بدأ، و لمرحلة األولى من برنامج التمويلهذا القرض السندات الثانوية المصدرة ضمن ايمثل 
 .2033تنتهي في ديسمبر سو  2010

 )إيضاح و(
 2009األولى ، وقد بدأ سداد الدفعة األولى في ديسمبر  KEXIMتفاقية تسهيالت ل هذا القرض القيمة المسحوبة من ايمث
 .2020تنتهي في ديسمبر سو 

 )إيضاح ز(
مليون  273،9 ومبلغ، للمرحلة األولىKSURE ت تفاقية تسهيالمن ا مليون دوالر أمريكي 117،2مبلغ يمثل هذا القرض 

تنتهي في ديسمبر سو  2009األولى في ديسمبر  KSUREبدأ سداد الدفعة األولى من تسهيالت  .للمرحلة الثانية دوالر أمريكي
 . 2021تنتهي في ديسمبر سو  2010الثانية في ديسمبر   KSUREسداد الدفعة األولى من تسهيالتبدأ ، كما 2020

و موضح ض والسندات كما هقصيرة وطويلة األجل )بإستثناء التحوط( والقرو  التسهيالتعلى المرجح معدل الفائدة متوسط إن 
 (.%2,3438:  2013) %2،1550 هو 2014ديسمبر  31 بتاريخأعاله 
 .الناقالت شراءستخدام التسهيالت البنكية والسندات لتمويل تم القد 
منت بشكل والتي ض الشركات التابعة كل ضمانات مقدمة منو الناقالت رهن المجموعة مقابل هذه التسهيالت ب التزامضمان تم 

 ستحقاقها.المستحقة في موعد ا غير مشروط وغير قابل للنقض أن تسّدد المبالغ
ة ستثمارات المسموح بها والتي تم شراؤها عن طريق المبالغ األوليّ سندات مضمونة بكافة الحسابات واإلالتسهيالت البنكية وال

ركة من الشركات التابعة ، كما أنها مضمونة أيضا  بعقود المستخدمة من القروض ، وأيضا  فهي مضمونة بأسهم في كل ش
التأمين التي وقعتها الشركة أو أي من الشركات التابعة وبالمبالغ المحصلة من عقود التأمين تلك، وهي مضمونة أيضا  بحق 

رى لموجودات األخالشركة وحصتها في أي من العقود ، أو القروض بين شركاتها ذات العالقة. وتمتد هذه الضمانات إلى ا
 للشركة ، وأي عقد آخر يكون أي من الضامنين طرفا  فيه.

ندات ، ومن ثم لصالح سداد دفعات الدين والسد دفعات الدين والسندات الرئيسيةهذه الضمانات لصالح سدافي وتكون األولوية 
 الثانوية.
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 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة .34

بلغ مجموع  2014ديسمبر  31وّقعت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية. وبتاريخ 
( وكان قطري ريـالمليون  13.653:  2013قطري ) ريـالمليون  13.050 المبالغ األساسية لعقود تبادل أسعار الفائدة

 (.قطري ريـالمليون  2.824 قيمة عادلة سالبة : 2013) قطري ريـالمليون  3.628 بقيمة سالباالعادلة  تهاقيمصافي 
 

 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة .35

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 102,075 315.012 ذمم دائنة 
 65,516 21.101 دفعات مستلمة مقدما  من العمالء 
 22,257 13.215 مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين )أ(

 52,633 31.212 أخرىمستحقات 
 10.758 12.241 إيرادات مؤجلة )ب(

مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية                
 18,226 11.140 (16)إيضاح 

 71,061 23.122 توزيعات أرباح مستحقة
 -- 33.311 مؤجلة )ج(مطلوبات 
 342.526 422.050 المجموع

ا والمتعلقة المزايدة عليه تللمساهمين المتحصالت غير المطالب بها لألسهم التي تمالدفع المبالغ النقدية المستحقة تمثل  )أ(  
 بتحصيل القسط الثاني من رأس المال.

لك التكاليف تبالموازنة، على أن يتم إطفاء لها لزيادة فى تكاليف خدمات األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة يمثل هذا المبلغ ا)ب(   
 على العمر اإلنتاجى لتكاليف خدمات األحواض الجافة.

توزيعات إحدى شركات المشاريع المشتركة، وسيتم تعديلها مع األرباح المستقبلية لهذا المشروع يمثل هذا المبلغ الزيادة فى  )ج(  
 المشترك.

 
 جتماعية والرياضيةلمساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلا .33

 التي طرحت أسهمها لإلكتتاب العام من جميع شركات المساهمة العامة القطرية 2008لعام  13القطري رقم يطلب القانون 
هذا القانون إلى  جتماعية والرياضية. واستناداالربح إلى صندوق دعم األنشطة اإل من صافي %2,5دفع نسبة المدرجة 

تمثل  (قطري ريـاللف )باأل 22,340مبلغ قتطاع إبموعة قامت المج 2010واإليضاحات اإلضافية للقانون الصادرة في سنة 
 ريـاللف باأل 18.226 : 2013) 2014ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدمن صافي الربح  %2,5نسبة 
 حقوق الملكية الموحدة. فى تغيراتبيان ال فيع المخصص المستقط تم عرض. (قطري
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 طراف ذات عالقةمعامالت مع أ .32

 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 13

1034 

 31للسنة المنتهية في 
 ديسمبر
2013 

   كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كما يلي: (أ)
   

 296.844 423.231 قروض لشركات مشاريع مشتركة سداد 
 19.687 31.411 إيرادات فوائد من قروض لشركات مشاريع مشتركة

 األطراف ذات العالقة ما يلي:تمثل األرصدة مع  (ب)
  

 20.993 35.241 المطلوب من شركات مشاريع مشتركة
 4.825 1.130 لشركات مشاريع مشتركة ستحقالم

 مكافآت إالدارة العليا (ج)
  

 3.032 4.231 رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين
 3.850 1.150 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 
 الشركات التابعة .31

 :ما يليفي 2014ديسمبر  31تفاصيل الشركات التابعة كما في  تتمثل

 الشركة التابعةإسم 
مكان التأسيس 

 التسجيل( و)أ
نسبة التملك 
 النشاط األساسي وحق التصويت

    
 خدمات الوكاالت % 95 رقط شركة ناقالت لوكالة المالحة المحدودة )ش.م.ق(

 شركة قابضة %100 جزر مارشال شركة ناقالت إنك
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال ناقالت حالول إنك شركة

 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال شركة ناقالت أم صالل إنك
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال شركة ناقالت أبو سمرة إنك
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1694شركة ناقالت إس إتش آي 
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1695شركة ناقالت إس إتش آي 
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1696شركة ناقالت إس إتش آي 
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1697شركة ناقالت إس إتش آي 
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1908شركة ناقالت إتش إتش آي 
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1909شركة ناقالت إتش إتش آي 
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 الشركات التابعة )تتمة( .31
 

 سم الشركة التابعةإ
مكان التأسيس 
 )أو التسجيل(

نسبة التملك 
 النشاط األساسي وحق التصويت

    

 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1910شركة ناقالت إتش إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 مارشالجزر  شركة ناقالت الغويرية إنك -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال شركة ناقالت الجميلية إنك -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال شركة ناقالت السامرية إنك -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2264شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2265شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2266شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1726شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1751شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1752شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1753شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1754شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2283شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2284إم إيه شركة ناقالت دي إس  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2285شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2286شركة ناقالت دي إس إم إيه  -

 قابضةشركة   %100 جزر مارشال ( شركة قابضة 1643 -6شركة قطر لنقل الغاز)ناقالت( )
 شركة قابضة  %100 جزر مارشال ( لالستثمار المحدودة 2245-8شركة قطر لنقل الغاز )ناقالت()

 شركة قابضة %100 جزر مارشال شركة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة 
 إدارة النقل البحري %100 قطر شركة ناقالت للنقل البحري )قطر( المحدودة

 شركة شحن %100 جزر مارشال  إنكشركة ناقالت للشحن )إم آي( 
  قيمة إسميةالتابعة بدون  الشركاتهذه رأس مال  إصدارتم. 
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 العائد على السهم .32

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

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 13

1034 

 31المنتهية في  للسنة
 ديسمبر
2013 

   
 729.026 121.512 ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة

 553.845.820 551.141.134 المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )سهم(
 1،32 3،33 العائد على السهم )األساسي والمّعدل( )ريـال قطري( 

تساوى يعلى السهم ليست هناك أسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت من األوقات خالل السنة وبالتالي فإن العائد المعدل 
 .على السهم األساسيمع العائد 

 
 إدارة المخاطر المالية .10

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:
 مخاطر السوق (أ)
 مخاطر السيولة (ب)
 ئتماناإلمخاطر  (ج)

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل خطر من المخاطر السابقة وأهداف وسياسات ومعالجات المجموعة 
دارة المجموعة لرأس المال.  دارة الخطر وا   لقياس وا 

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

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

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

 الفائدة معدالتمخاطر  (3)
ائدة ثابتة ف معدالتلتي تقترضها المجموعة والتي تحمل الفائدة وذلك كنتيجة للمبالغ ا معدالتتتعرض المجموعة لمخاطر 

أدوات  ماستخدا. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق عقود تبادل أسعار الفائدة ، وتتبع المجموعة سياسة ومتغيرة
وتكلفة الفائدة  (الفائدة بالسعر الثابت )المدفوعة. وتتم تسوية الفروق بين تكلفة ضهاعلى بعض من قرو  الفائدة معدالتتبادل 
 .( بشكل دوريالمستلمةالمتغير ) بالسعر
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 10

 )تتمة( مخاطر معدالت الفائدة (3) 
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 األدوات المالية والتي توفر 

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

ات ستقديم تقارير دورية إلى إدارة المجموعة لمراقبة المخاطر ومتابعة تطبيق السيا إن مهام قسم الخزانة الوظيفية تقوم على
 وذلك للتقليل من المخاطر.

 الفائدة معدالتتحليل حساسية  [3/3]
. قروضوال القروض لشركات المشاريع المشتركةو البنوك لدى رصدة األالفائدة على  معدالتالمجموعة إلى مخاطر تتعرض 
وذلك بناء   ،واحدة سنة الجدول التالي حساسية ربح المجموعة للتغيرات الطبيعية المتوقعة على ربح المجموعة خاللويوضح 

 .2014ديسمبر  31على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 10
 تتمة(مخاطر السوق ))أ(      
 (تتمة) الفائدةمخاطر معدالت  (3)
 (تتمةتحليل حساسية معدالت الفائدة ) [3/3]

يتعرض جزء حيث ( 14قطري( وهي متحوط لها باستخدام عقود تبادل أسعار الفائدة )إيضاح  ريـالمليون  13.653:  2013قطري ) ريـالمليون  13.050باستثناء بعض القروض والبالغة قيمتها 
للتقلبات في أسعار الفائدة. فيما يلي عرض ملخص لمدى تعّرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة، ومعدالت الفائدة  2014ديسمبر  31من الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في 

 الفعالة على هذه الموجودات والمطلوبات المالية:
 2013 ديسمبر 31 1034 ديسمبر 13 

 
 معدل

 معدل فائدة متغير فائدة ثابت
ال تحتسب عنه 

 المجموع فائدة
 معدل

 فائدة ثابت
معدل فائدة 

 متغير
ال تحتسب عنه 

 المجموع فائدة
         الموجودات المالية

         
 1,930,976 1,252,831 678,145 -- 1.203.330 151.101 1.341.102 -- نقد وأرصدة لدى البنوك 

 804,651 -- 804,651 -- 141.233 -- 141.233 -- قروض إلى شركات مشاريع مشتركة 
 -- 1.215.231 151.101 1.144.523 -- 1,482,796 1,252,831 2,735,627 

         المطلوبات المالية
 (9,464,742) -- (5.385.838) (4.078.904) (2.120.551) -- (5.113.245) (4.051.131) فوائد  حتسب عنهاقروض وسلف ت

 (13,652,955) -- -- (13,652,955) (31.042.121) -- -- (31.042.121) مبادالت معدالت الفائدة 
 (32.301.205) (5.113.245) -- (11.240.450) (17.731.859) (5.385.838) -- (23,117,697) 

 (20,382,070) 1,252,831 (3.903.042) (17.731.859) (32.325.122) 151.101 (1.150.222) (32.301.205) صافي الموجودات/ )المطلوبات( المالية

 /سيكون زيادة   2014ديسمبر  31ر ، فإن صافي التأثير على الربح للسنة المالية المنتهية في يينقطة أساسية مع بقاء العوامل األخرى دون تغ 50الفائدة بمقدار معدالت نخفضت ا/  ارتفعتإذا 
 قطري(. ريـالمليون  19،5:  2013قطري ) ريـالمليون  14،3بقيمة  ا  نقص
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 10

 )أ(     مخاطر السوق )تتمة( 

 مخاطر معدالت الفائدة )تتمة( (3)

 الفائدة معدالتعقود تبادل  [1]
ساسية أالفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على مبالغ  معدالتن مقايضة الفرق بيعلى مع مؤسسات مالية المجموعة  اتفقت

الفائدة  التمعد طر تغيراخمتقليل  الفائدة. تمكن مثل هذه العقود المجموعة من معدالتبادل ، وذلك تحت عقود تمتفق عليها
الفائدة على  عدالتم تحتسب القيمة العادلة لمبادالتفوائد متغيرة.  تسب عنهاوتأثيرها على التدفقات النقدية للديون التي تح

 .لعقود التبادل ىخر دفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل األطراف األالقيمة الحالية للت

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

 التدفقات النقديةتحوط 

 
أسعار الفائدة  توسطم

 القيمة العادلة القائم المبلغ األساسي هالثابتة المتفق علي

العقود القائمة ألسعار الفائدة المتغيرة )يتم 
 قبضها( وأسعار الفائدة الثابتة )يتم دفعها(

1034 2013 1034 2013 1034 2013 

% % 
مليون ريـال 

 قطري
مليون ريـال 

 قطري
مليون ريـال 

 قطري
مليون ريـال 

 قطري
       

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

 -- -- -- -- -- -- من سنتين إلى خمس سنوات 
 (2,824) (3,628) 13,653 13,050 5،58 5،51 أكثر من خمس سنوات

ة لمبادالت أسعار الفائدة والمتعلقالسالبة حصتها من القيمة العادلة  باحتساب، قامت المجموعة أعالهباإلضافة إلى ما ذكر 
مليون  619 :قيمة عادلة سالبة  2013) 2014ديسمبر  31في  كما قطري ريـالمليون  598 تبلغشاريع المشتركة والتي مبال

 .قطري( ريـال

ور سعر الفائدة المتغيرة على عقود تبادل أسعار الفائدة هو سعر الليبن . إتبادل أسعار الفائدة كل ستة أشهرتم تسوية فروق ت
(LIBOR )ة وسعر الفائدة المتغيرة بالصافيوسوف تقوم المجموعة بتسوية الفروق بين سعر الفائدة الثابت. 

عقود التبادل بأسعار الفائدة المتغيرة إلى أسعار الفائدة الثابتة كتحوط للتدفقات النقدية بغرض تقليل مدى  معظمتم تصميم 
وسداد  ةأسعار الفائد أسعار الفائدة على القروض. إن تبادل اختالفتّعرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن 

 .بشكل متزامنتتم  الفائدة على القرض
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 10

 مخاطر السوق )تتمة(   (   )أ

 مخاطر سعر السهم  (1)
ة ستثماراتها المتاحة للبيع. تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية الحاليإتتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق ب

المدرجة والعوامل األخرى ذات الصلة بغرض إدارة مخاطر  وعوامل أخرى متضمنة التغيرات االعتيادية في سعر السهم لألسهم
 السوق.

توقع أن تكون يستثمارات المتاحة للبيع في تاريخ التقرير في القيمة السوقية لمحفظة المجموعة لإلزيادة أو نقص  %10 إن
 ت وحقوق ملكية المجموعة.قطري( في موجودا ريـالمليون  17،5:  2013قطري ) ريـالمليون  17،7بمبلغ  بالزيادة أو النقص

 مخاطر العمالت  (1)
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. التعامالت 

لمجموعة الذا ترى اإلدارة أن تعرض ، للمجموعة الرئيسية الهامة بعمالت أجنبية تتم بالدوالر األمريكي وهو مربوط بالعملة 
  .أدنى حدوده فى لمخاطر العمالت

 مخاطر السيولة )ب(
نهج المتبع إن المخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. 

على أنه يتوفر لديها على الدوام سيولة كافية للوفاء  التأكيد بقدر األماكنالمجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو  من قبل
 بالتزاماتها عند استحقاقها، سواء في الظروف العادية أو الصعبة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

سيطرة على مخاطر تقع مسؤولية مراقبة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة ، والذي قام بوضع إطار عمل مناسب لل
السيولة لدى المجموعة بالنسبة الحتياجاته من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل وبحسب متطلبات إدارة 

الت حتفاظ باحتياطيات مناسبة وتسهيالت مصرفية وتسهيإدارة مخاطر السيولة عن طريق اإلب المجموعة تقومالسيـولة النـقدية. 
الموجودات  استحقاق عمل جداول لمواعيدو وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة  قروض مستقبلية
 لية.والمطلوبات الما

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

 المطلوبات المالية الغير مشتقة
 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-3 أقل من سنة القيمة الدفترية 1034ديسمبر  13
     

 31.143.131 1.143.533 251.513 11.240.450 قروض
 -- -- 411.133 411.133 ذمم دائنة 

 11.121.233 3.315.111 1.143.533 31.143.131 
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 المالية )تتمة( إدارة المخاطر . 10

 مخاطر السيولة )تتمة( )ب(   

 )تتمة( المطلوبات المالية الغير مشتقة

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 أقل من سنة القيمة الدفترية 2013ديسمبر  31
     

 17,954,087 4,319,646 843.964 23.117.697 قروض
 -- -- 289,893 289,893 ذمم دائنة 

 23,407,590 1,133,857 4,319,646 17,954,087 

 ئتمانمخاطر اإل  (   ج) 
تمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة نتيجة لعدم مقدرة عميل أو طرف مقابل للمجموعة في ئمخاطر اإل

دينة من والقروض والذمم المعمالء الأداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة من 
 شركات المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.

ة ئتمان للعمالء الفرديين ورصد الذمم المدينئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود لإلتسعى المجموعة للحد من مخاطر اإل
ة ئتمان ويتم اعتماد ذلك من جانب إدار باإل القائمة. يتم إجراء تقييمات لالئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل

 المجموعة.

ئتمان على األرصدة لدى بنوك محدودة إذ أن األطراف المقابلة هم بنوك ذات تصنيفات ائتمانية عالية مسندة لهم مخاطر اإل
، قطر دولة داخل وخارج جيدةعالمية. األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك ذات سمعة ئتمان إمن قبل وكاالت تصنيف 

 بالنظر لهذا ال تتوقع اإلدارة فشل هذه البنوك في الوفاء بالتزاماتها.و 

تحتفظ المجموعة بمخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها وتتم مراجعة تقدير هذا المخصص على نحو دوري ويتم 
 بخصوص أعمار الذمم التجارية المدينة. (8)وضعه على أساس كل حالة على حدة. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

 تمانئالتعرض لمخاطر اإل 
تمان ئتمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإل

 في تاريخ التقرير على النحو التالي:

 الدفترية ةالقيم  

 
 إيضاح
 

 ديسمبر 13
1034 

 ديسمبر 31
2013 

    
 804.651 141.233 6 قروض لشركات المشاريع المشتركة

 175.865 322.121 7 إستثمارات متاحة للبيع
 20.993 35.241 )ب(17 المطلوب من شركات المشاريع المشتركة

 237.947 121.333 8 مدينة أخرىوأرصدة ذمم تجارية 
 1.930.702 1.203.133 9 أرصدة لدى البنوك

 3.170.158 1.235.312  المجموع
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 10

 ئتمان )تتمة()ج(     مخاطر اإل  

 القيمة العادلة لألدوات المالية
تم احتساب يالسوق المعلنة في بورصة تداول األسهم النشطة. يتم احتساب القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع من أسعار 

بين األطراف  اقية التبادلاتف فىالمدرجة و المقدرة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بالقيمة العادلة لتبادل أسعار الفائدة 
 . إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية.المتعاقدة فيما بينها

 مستويات ترتيب القيمة العادلة
 العادلة. بالقيمة المالية التالية األدوات قامت المجموعة بتصنيف، ديسمبر 31كما في 

 لي:كما ي التقييم و أسلوب بالقيمة العادلة باستخدام طريقة قامت المجموعة بتطبيق األدوات المالية في الجدول أدناه 
 لموجودات ومطلوبات مماثلة. درجة )غير معدلة( في السوق النشطالمستوى األول: األسعار الم 

  :ورة مباشرة واضحة إما بصوال المسجلة تأثير ملحوظ على القيمة العادلةوالتي يكون للمدخالت أخرى  تقنياتالمستوى الثاني
 . أو غير مباشرة

  :تقنيات التي تستخدم المدخالت ذات التأثير الملحوظ على القيمة العادلة المسجلة والتي التستند إلى بيانات المستوى الثالث
 السوق التي يمكن مالحظتها. 

 القيمة العادلة لألدوات المالية     
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 1034ديسمبر  13
     

     :بالقيمة العادلةموجودات مالية 
 322.121 -- -- 322.121 االستثمارات المتاحة للبيع

     :مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
 1.312.241 -- 1.312.241 -- عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط

     

     2013ديسمبر  31
     :موجودات مالية بالقيمة العادلة

 175,865 -- -- 175,865 للبيعاالستثمارات المتاحة 
     :مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

 2,824,135 -- 2,824,135 -- عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط
 

 دارة رأس المالإ .13

 االستخدامل من خال للمساهمين االستثمارالستمرارية وضمان أفضل عائد على رأسمالها للتأكد من قدرتها على االمجموعة تدير 
ل ماال والتي تشمل رأس الملكيةيتكون من القروض وحقوق  المجموعةمال  . إن هيكل رأسلرأس المال المستثمراألمثل 
واألرباح  حوطالت حتياطيا  و األقلية حقوق مساهمات ال تتمتع بسيطرة و  القيمة العادلة حتياطيا  و  حتياطي القانونياإلو  المصدر
 .المدورة
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 )تتمة( إدارة رأس المال .13

 إلى حقوق الملكية دين معدل ال
 في نهاية السنة: الدين الى حقوق الملكيةفيما يلي معدل  اجعة هيكل رأس المال بشكل دوري.تقوم إدارة المجموعة بمر 

 إيضاح 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
    

 23,117,697 11.240.450 13 إجمالي الديون )قروض( 
 (1,837,658) (1.025.523) 9/1 ما يعادلهالنقد و 

 21,280,039 10.144.124  صافي الديون
    

 7,783,054 1.032.322  حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط وأسهم ال تتمتع بالسيطرة
 6,842 1.154  يضاف : أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 7,789,896 1.015.251  حقوق الملكية المعدلة )أ(
 %273 %130  حقوق الملكية المعدلةمعدل صافي الدين إلى 

 
 لمجموعة.ل تدفقات النقديةلل طالتحوّ  حتياطيإالعجز فى عدا فيما  حقوق الملكية جميعمن لة المعدّ  ةالملكيتتكون حقوق  )أ(

 
 طارئةتعهدات والتزامات  .11

 ارتباطات تبادل معدالت فائدة )أ(
فيما يتعلق بالفوائد المستحقة الدفع عن القروض التي تحتسب عنها دخلت المجموعة في عدد من عقود تبادل معدالت الفائدة 

 معدالت فائدة متغيرة.

 ضمانات وخطابات اعتماد (ب)
 ضمانات متبادلة [1]

  .بنوك مقابل القروض ومبادالت أسعار الفائدةال مجموعة من بإصدار ضمانات متبادلة لصالح الشركةقامت 

 قطري(. ريـالمليون  0,85:  2013) 2014ديسمبر  31قطري كما في  ريـالمليون  0،95بلغت قيمة الضمانات البنكية  [2]

 ريـالمليون  63،1:  2013) 2014ديسمبر  31كما في  قطري ريـالمليون  163،9الضمان االعتمادات و بلغت خطابات  [3]
 قطري(.

 عقود اإليجار الخاصة بالسفن )ج(
سنة تقريبا  من تاريخ  25زمني لناقالتها مع شركتي تأجير ناقالت لفترة أولية مدتها دخلت المجموعة في عدة اتفاقيات تأجير 

 التسليم لكل ناقلة مع قابلية هذه االتفاقيات للتجديد.
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 )تتمة( تعهدات والتزامات طارئة .11

 التزامات ضريبة طارئة  )د(
يوجد لدى إحدى شركات المشاريع المشتركة للمجموعة سفن نقل الغاز الطبيعي المسال مستأجرة بموجب ترتيبات إيجار 

استندت دفعات اإليجار التمويلي بموجوب ترتيبيات إيجار تمويلي على ضريبة وأفتراضات مالية معينة عند البدء تمويلي. 
 22فق عليه بعد خصم هامش الضرائب. تم اإلنتهاء من عقود اإليجار في باإليجار وتم تعديلها الحقا  للحفاظ على المت

، ومع ذلك،  فإنه ال يزال على الشركة إلتزام للمؤجر للحفاظ على المتفق عليه بعد خصم هامش الضارئب من 2014ديسمبر 
ات الضريبية لية ولن تنجح السلطترى شركة المشروع المشترك أن الموضوع في مرحلته األو  بدء عقد اإليجار وحتى نهاية العقد.

في إنهاء هذا الموضوع لصالحها، أما في حالة نجاح السلطات الضريبية فى إنهاء التعاقد بين الطرفين فقد تخضع شركة 
 مليون ريـال قطري. 92،85المشروع المشترك لتكاليف إضافية، وتقدر الشركة حصتها في التكاليف اإلضافية المحتملة بمبلغ 

 
 

 في تطبيق السياسات المحاسبية الهامة راتالتقدي .11

( 3إدارة المجموعة بإستخدام مجموعة من التقديرات المتعلقة بتطبيق المبادئ المحاسبية المبينة في اإليضاح رقم )يتطلب من 
لتقديرات على اأخرى. تعتمد هذه  مصادرواالمتعلقة بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ال يمكن تقييمها عن طريق 

وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم مراجعة هذه التقييمات واإلفتراضات األساسية بصورة . عوامل ذات عالقة
 دورية.

لى والتي كان لها أثر جوهري عللمجموعة السياسات المحاسبية  تطبيق عندمن قبل اإلدارة التالية الهامة األحكام تم وضع 
 .الموحدةالبيانات المالية هذه المبالغ المعترف بها في 

 متلكات والمعداتمللاألعمار اإلنتاجية  [3]
( تقوم إدارة المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات في ب) 3/2يضاح رقم كما هو مذكور في اإل
 سنوي.نهاية كل فترة تقرير 

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

 انخفاض قيمة الذمم المدينة [1]
من أطراف ذات عالقة عندما يصبح من غير  والمطلوب يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للذمم التجارية المدينة

 الهامة يتم هذا التقدير على أساس فردي.الفردية المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة للمبالغ 

من أطراف ذات عالقة أو الذمم المدينة األخرى حيث أنه  المطلوبنخفاض قيمة إلفي تاريخ التقرير لم يكن هناك مخصص 
 مجموعة مخاوف بخصوص تحصيل تلك المبالغ إذ أنها مستحقة من أطراف ذات عالقة.ليست لدى ال
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 )تتمة( التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية .11

 فعالية عمليات التحّوط [1] 
وقد وجد  بشكل دوري. الخاضعة لتلك المبادالتتقوم اإلدارة بمراجعة عالقة التحّوط بكل من مبادالت أسعار الفائدة والقروض 

مليون  3.628فإن القيمة العادلة لعمليات التحّوط )إجمالي مبلغ العجز نتيجة لذلك أن عمليات التحّوط فعالة بشكل جيد، 
 حتياطي التحّوط.سجيلها في حقوق الملكية ضمن بند إقطري( قد تم ت ريـال

 المتاحة للبيعستثمارات قيمة اإل انخفاض [4]
مستمر أو اد حك انخفاض قد انخفضت قيمتها عندما يكون هنابأنها في األسهم ستثمارات المتاحة للبيع اإلتعامل المجموعة 

"      ا هو تحديد م في حالة. في قيمتها نخفاضفي القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى لال
جراء تقديرات اتخاذ قرار يتطلب "مستمر" أو "  هام خذ في باأل حدةهذه االستثمارات لكل حالة على . تقدر المجموعة قيمة وا 

 لسهم بالنسبة لألسهم المتداولة.التقلبات العادية في سعر ااالعتبار 
 

 تصنيف اإليجارات [5]
غير عقد إن تم تجديده أو ت ةيتم تصنيف اإليجار عن طريق اإلدارة عند بدء عقد اإليجار. يتم تغير تصنيف اإليجار في حال

ذا كان الحال كذلك، يعتبر اإل أثر أي من هذه التغييرات على انه حدث في بداية عقد تفاق للمدة المتبقية من العقد ذاته. وا 
 اإليجار.

 إن اإلدارة قامت بوضع تقديرات لتصنيف العقود التجارية بناءا  على عدة أسس أولية:

 األصل إلى المستأجر في نهاية مدة عقد اإليجار؛ العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية 
  عندما يكون للمستأجر حق شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل إلى حد كاف من القيمة العادلة لألصل في

 تاريخ الشراء؛
  ن لم يتم تحويل حق عندما تكون مدة عقد اإليجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر اإلقتصادي لألصل حتى وا 

 ة؛الملكي
  إذا بلغت عند بدء عقد اإليجار القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار فعليا  على األقل كامل القيمة العادلة

 لألصل المؤجر؛ و
  يسيةئإذا كانت األصول المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط إستخدامها بدون إجراء تعديالت ر. 

( ، العمر اإلنتاجي وقيمة IRRل اإلدارة تتضمن عملية إحتساب معدل العائد على الفوائد )إن التقديرات المستخدمة من قب
 الخردة.
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 تأجير التشغيليال .14

 تأجير التشغيلي يتضمن قيمة تشغيل و صيانة السفن.ال

سفن كعقود ستئجار هذه الإ إيراداتلغاز الطبيعي المسال. يتم احتساب ا مملوكة بالكامل لنقل لسفن الشركة لديها عقود ايجار
ديسمبر  31بموجب الحد األدنى لعقود اإليجار التشغيلية غير قابلة لإللغاء في  التحصيل إيجار تشغيلية. االيجارات مستحقة

 هي كما يلي:

  
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
    اإليجارات مستحقة التحصيل

    

 3.022.774 1.051.241  أقل من سنة 
 12.099.374 31.114.311  سنوات   5أكثر من سنة و أقل من 

 47.011.336 44.451.005  سنوات  5أكثر من 
 62.133.484 52.210.022  المجموع

 
 المصاريف التشغيلية .15

 تتضمن المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي على تكاليف صيانة وتشغيل السفن.


