
  
  
  
  
  
  
  

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

  المختصرة المرحلية الموحدة الماليةالبيانات 
   لفترة الستة أشهر المنتهية

   ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ في
  المراجعة مع تقرير 



  
  

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

  المختصرة رحلية الموحدةالمالبيانات المالية 
   ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية فيلفترة الستة 

  
  

  الفـهرس 
  

  صفحـة
  --                     المراجعة تقرير

 
  ٢ – ١                       المرحلية الموحدةالميزانية العمومية 

  
  ٣                  المرحلي الموحددخل بيان ال

 
  ٤          وحدالمرحلي الم المساهمينبيان التغيرات في حقوق 

 
  ٦ - ٥                المرحلي الموحد بيان التدفقات النقدية

 
  ١٣ – ٧         المختصرةالمرحلية الموحدةالمالية يضاحات حول البيانات إ



  
  

   ٨ – ٩٩ر . ق 
  المراجعة ير رتق

  
  المساهمين     المحترمين/ السادة 

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

  
          ركة قطر لنقل الغـاز المحـدودة      لش المرفقة   المرحلية الموحدة الميزانية العمومية    بمراجعةلقد قمنا   

والتـدفقات  والتغيرات في حقوق المساهمين      الدخل وبيانات ٢٠٠٦ يونيو   ٣٠كما في   ،  ق  .م.ش) ناقالت  ( 
 المرحليـة الموحـدة   المالية   هذه البيانات    إن . للستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ      المرحلية الموحدة النقدية  

تقرير مراجعة حولها إستناداً إلى أعمال       إصدارن مسؤوليتنا هي    إو،   الشركة إدارةهي مسؤولية   المختصرة  
  .المراجعة التي قمنا بها 

  
لقد تم . شركات المشاريع المشتركة قد تّم مراجعتها من قبل مدققين آخرين  البيانات المالية لإّن

دنا بتقارير مدققي حسابات شركات المشاريع المشتركة ، وإن رأينا فيما يتعلق بالمبالغ الخاصة بتلك تزوي
  .الشركات يعتمد أساساً على تقارير المدققين اآلخرين 

  
المتعلق بإجراءات المراجعة ،  ٢٤٠٠المراجعة الدولي رقم لمعيار   وفقاًمراجعتنا أجرينالقد 

 بتخطيط وإنجاز المراجعة للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت ويقضي هذا المعيار أن نقوم
ستفسار إن عملية المراجعة تقتصر أساساً على القيام باال. البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهري 

إجراء عمليات المراجعة التحليلية التي تطبق على المعلومات المالية ، من المسؤولين في الشركة و
وحيث أننا لم نقم .  كثيراً عن نطاق إجراءات التدقيق العادية توفر تأكيداً أقلإن هذه اإلجراءات وبالتالي ف

  .  حول هذه البيانات الماليةبعملية التدقيق ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق
  

 فإنه لم يرد إلى علمنا ما ومراجعة مدققي شركات المشاريع المشتركة ،إستناداً إلى مراجعتنا 
 المختصرة المرفقة غير متفقة ، من كافة النواحي المرحلية الموحدةالعتقاد بأن البيانات المالية يستدعي ا

   .٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم الجوهرية ، مع 
  

  عن ديلويت آند توش                    
  
  
  

  محمد عثمان بوهيميا                 قطر -الدوحة  
  )١٠٣(بات رقم اسل مراقبي الحسج                   ٢٠٠٦أغسطس  ١٤



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

  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠كما في 
-------------------------------------------------------------  

   ديسمبر ٣١   يونيو٣٠    
  

  إيضاح

٢٠٠٦  
  )مراجعة ( 

٢٠٠٥  
  )ققةمد(
  )معدلة ( 

  ----  ------------  ------------  
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري    

        الموجودات
        : موجودات متداولة 

  ٩٦٦,٨٩١  ٤٢٧,٣٨٤  ٥  نقد وأرصدة لدى البنوك
  ١٦,٩٣٤  ٤٣,٣٥٦    ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

  --     ٩٧    مخزون
    ------------  ------------  

  ٩٨٣,٨٢٥  ٤٧٠,٨٣٧    لموجودات المتداولة مجموع ا
    ------------  ------------  

        : موجودات غير متداولة 
  ٩٦,٩٦٨  ١٤٧,١١٧    قروض لشركات المشاريع المشتركة

  ١٢٤,٧٧٤  ٨٢,٤٦٨    إستثمارات متوفرة للبيع 
  1.677.000  2.152.076  ٦  إستثمارات في شركات المشاريع المشتركة

  ٦١٩  ٥٥٤  ٧   ممتلكات ومعدات
  ٢,٥٢٨  ٣,١٢٨,٥٣٦  ٨  مشاريع قيد التنفيذ

    ------------  ------------  
  1.901.889  5.510.751    مجموع الموجودات غير المتداولة 

    ------------  ------------  
  2.885.714  5.981.588    مجموع الموجودات 

    ============  ============  
  

  المختصرة الموحدة المرحلية المالية  جزءاً من هذه البيانات ن اإليضاحات المرفقة تشكلإ
- ١ -  



  .ق . م . ش  . )ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
   قطر –الدوحة 
  
  الموحدة المرحلية  الميزانية العمومية

  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠كما في 
--------------------------------------------------------------  

   ديسمبر ٣١   يونيو٣٠  إيضاح  
    ٢٠٠٦  

  )مراجعة ( 
٢٠٠٥  

  )مدققة(
  )معدلة ( 

  ----  -----------  -----------  
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري    

        المساهمين المطلوبات وحقوق 
        :متداولة المطلوبات ال

  --       ١,٦٣٨,٦٨٨  ٩  قروض ألجل 
  --       ١٨    مطلوب من طرف ذو عالقة

  ١٧,٠٩٨  ٥١,٥٦٩    ومستحقات   ذمم دائنة  
    -----------  -----------  

  ١٧,٠٩٨    ١,٦٩٠,٢٧٥    مجموع المطلوبات المتداولة
    ===========  ===========  

        :المطلوبات غير المتداولة 
  --       ١,٢٤٩,٣٤٥  ٩   ألجل    قروض

  ١١٥  ٤٥١    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
    -----------  -----------  

  ١١٥  ١,٢٤٩,٧٩٦    مجموع المطلوبات غير المتداولة
    ===========  ===========  

        :حقوق المساهمين 
  ٢,٧٧٠,١٣١  ٢,٧٧٠,١٣١       المدفوعرأس المال   

  18.589  18.589  ١٠  إحتياطي قانوني
  ٧٧,٩٣٠  ٣٥,٦٢٤       إحتياطي القيمة العادلة 

  44.733  72.941       أرباح مدورة
  )٤٥,١٧٧(  ١٤١,٦٨٨    إحتياطي التحوط 

    -----------  -----------  
  2.866.206  3.038.973    المساهمين في الشركة األم مجموع حقوق
  ٢,٢٩٥  ٢,٥٤٤    حقوق األقلية

    -----------  -----------  
  2.868.501  3.041.517    حقوق المساهمينمجموع 

    -----------  -----------  
  2.885.714  5.981.588    المساهمينحقوق و  المطلوباتعمجمو

   ============   ============  
  
  
  

________________________  
  سعادة السيد عبداهللا بن حمد العطية
  النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

  ووزير الطاقة والصناعة
  رئيس مجلس اإلدارة 

________________________  
  مد السويديفيصل مح/ السيد 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة

  
  

  
  

  المختصرة  الموحدة  المرحليةالمالية اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات إن
- ٢ -  



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

  الموحد المرحلي الدخل بيان 
   ٢٠٠٦يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

-----------------------------------------------------------------  
  

  
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠

  )مراجعة ( 

 ٢٠٠٤ يونيو ٩للفترة من 
  إلى) تاريخ التأسيس(

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠
  )مراجعة ( 

    --------------  ---------------  
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري    

  --    ٥,٨٠٠    رية ووكاالتإيرادات خدمات بح
  ٣٣,٤٧٧  ١٥,٠٠٦    إيرادات فوائد
  ٢,٧٣٢  ١,١٣٣    إيرادات أخرى

  )٩٢٨(  14.275    شركات المشاريع المشتركة) خسارة(الحصة من إيراد 
  )٦,٤٣٠(  )٧,٨٣٧(     وعموميةإداريةمصاريف 

    --------------  ---------------  
  ٢٨,٨٥١  28.377    صافي ربح الفترة 

    ===============  ================  
        -:موزع على 

  ٢٨,٨٥١  28.208    المساهمين في الشركة األمحقوق 
  --             ١٦٩    حقوق األقلية

    --------------  ---------------  
   ريال قطري٠,٠٥٢   ريال قطري0.051    )األساسي والمخفض(العائد على السهم 

      ==============    ==============  
  ٥٥٤,٠١٩,٦٢٨  ٥٥٤,٠٢٦,١٤٠    عدد األسهم 

     ==============    ==============  
  

  
  

  المختصرة الموحدة المرحلية المالية ن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات إ
- ٣ -  



 .ق . م . ش ) . ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
  ـر قط-ة الدوح

   المرحلي الموحد المساهمينات في حقوق بيان التغير
   ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  احتياطي عام  إحتياطي قانوني  المال رأس  
إحتياطي القيمة 

  احتياطي التحوط   ح مدورةأربا  العادلة
حقوق المساهمين 
  حقوق األقلية  في الشركة األم

مجموع حقوق 
  المساهمين

  ---------  ---------  -------  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  -------  
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري    ريال قطري ألف  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   

  ٢,٧٧٠,٠٩٨  --      ٢,٧٧٠,٠٩٨  --  --     --     --         --  ٢,٧٧٠,٠٩٨  رأس المال المدفوع
 ةالزيادة في القيمة العادلة لإلستثمارات المتوفر

  ١٠٧,٣٥٣  --      ١٠٧,٣٥٣  --  --     ١٠٧,٣٥٣  --         --  --          للبيع
  ١٣,٥٨١  --      ١٣,٥٨١  --  --     --     ١٣,٥٨١  --  --           اإلصدار عن المصاريف  التأسيس و زيادة أتعاب

  ٢٨,٨٥١  --      ٢٨,٨٥١  --  ٢٨,٨٥١  --     --         --  --          صافي ربح الفترة
  ---------  ---------  -------  ---------  --------  --------  ---------  ---------  ---------  

  ٢,٩١٩,٨٨٣  --      ٢,٩١٩,٨٨٣  --  ٢٨,٨٥١  ١٠٧,٣٥٣  ١٣,٥٨١  --  ٢,٧٧٠,٠٩٨  ) مراجعة  ( – ٢٠٠٥ يونيو ٣٠الرصيد كما في 
  ==========  =========  =======  ==========  =========  =========  ==========  =========  ==========  

رضـه  كما تم ع    ( – ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١الرصيد في   
  ٢,٨٩٧,٨٦١  ٢,٢٩٥  ٢,٨٩٥,٥٦٦  )١٩,٤٤٥(  ٤٧,٩٩٨  ٧٧,٩٣٠  --  ١٨,٩٥٢  ٢,٧٧٠,١٣١  )سابقاً 

  )٢٩,٣٦٠(  --       )٢٩,٣٦٠(  )٢٥,٧٣٢(  )٣,٢٦٥(  --   --  )٣٦٣(      --  تعديالت الفترة السابقة
  ---------  ---------  ---------  ---------  --------  --------  ---------  ---------  ---------  

  ٢,٨٦٨,٥٠١  ٢,٢٩٥  ٢,٨٦٦,٢٠٦  )٤٥,١٧٧(  ٤٤,٧٣٣  ٧٧,٩٣٠  --  ١٨,٥٨٩  ٢,٧٧٠,١٣١   معدل– ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  )٤٢,٣٠٦(  --        )٤٢,٣٠٦ (  --  --  )٤٢,٣٠٦(  --  --  --  التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

  ١٨٦,٨٦٥  --  ١٨٦,٨٦٥  ١٨٦,٨٦٥  --  --  --  --  --  صافي الحركة في القيمة العادلة للتحوط للتدفقات النقدية
  ٢٨,٣٧٧     ١٦٩  ٢٨,٢٠٨  --  ٢٨,٢٠٨  --  --  --  --  صافي ربح الفترة 

  ٨٠  ٨٠    --     --  --          --  --  --  --  الزيادة في حصة حقوق األقلية 
  ---------  ---------  -------  ---------  --------  --------  ---------  ---------  ---------  

  ٣,٠٤١,٥١٧  ٢,٥٤٤  ٣,٠٣٨,٩٧٣  ١٤١,٦٨٨  ٧٢,٩٤١  ٣٥,٦٢٤  --  ١٨,٥٨٩  ٢,٧٧٠,١٣١  )مراجعة (– ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الرصيد كما في 
  ==========  =========  ==========  ==========  ==========  =========  ==========  ==========  ==========  

  المختصرة  المرحلية الموحدةمالية الإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات 
- ٤ - 

 



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

   قطـر-الدوحة 
   المرحلي الموحد بيان التدفقات النقدية

   ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
-------------------------------------------------------  

 يونيو ٩ للفترة من
) تاريخ التأسيس (٢٠٠٤
  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠إلى 

  )مراجعة ( 
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠

   )مراجعة ( 
--------------  -------------   

    ألف ريال قطري  ألف ريال قطري
   :األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من     
   الفترةصافي ربح   ٢٨,٣٧٧  ٢٨,٨٥١

  : تعديالت     
  تلكات ومعداتإستهالك مم  ٨٥  --   

  خسارة شركات المشاريع المشتركة) ربح(الحصة من   )١٤,٢٧٥    (  ٩٢٨
   وإيرادات أخرى إيرادات فوائد  )١٦,١٣٨(  )٣٦,٢٠٩(

   --  )٢٠(  
 في الـشركة     حصتها  جزء من  ربح المجموعة من إستبعاد   

   إلى حقوق األقليةالتابعة
--------------  -------------    

)١,٩٧١(  )٦,٤٣٠(    
   الزيادة في الذمم المدينة وأرصدة مدينة أخرى   )٢٦,٤٢٢(  )١٥,١٦٣(

  الزيادة بالمخزون  )٩٧(  --   
  مدمجة تابعة غير  شركةالزيادة في المطلوب من  --     )٤,٨٣٥(

  الزيادة في ذمم دائنة ومستحقات  ٣٤,٨٠٧  ١,٠١٩
  الزيادة في المطلوب من طرف ذو عالقة  ١٨  --   

--------------  -------------    
   األنشطة التشغيلية)المستخدم في( الناتج من صافي النقد  ٦,٣٣٥  )٢٥,٤٠٩(

--------------  -------------    
 

   المختصرةالمرحلية الموحدةالمالية ن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات إ
- ٥ –   

 



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

   المرحلي الموحدبيان التدفقات النقدية 
   ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

-----------------------------------------------------------  
 يونيو ٩للفترة من 

) تاريخ التأسيس (٢٠٠٤
  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠إلى 

  )مراجعة ( 
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠

  إيضاح  )مراجعة ( 

  

-------------  ------------  ---    
      ألف ريال قطري  ألف ريال قطري

   :األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من       
     صافي الحركة في إستثمارات شركات مشاريع المشتركة   )٢٧٧,٤٣٦(  )٤٧٨,١٨١(
  متوفرة للبيع   شراء إستثمارات     --     )٤٦,٨٤٣(
  مدمجة استثمار في شركة تابعة غير       --     )٢٨,٥٠٠(
     شراء ممتلكات ومعدات     )٢٠(  )٤,٦١٥(

   وإيرادات أخرى    إيرادات فوائد    ١٦,١٣٨  ٣٦,٢٠٩
   أخرى ومشاريع قيد التنفيذالزيادة في موجودات    )٣,١٢٦,٠٠٨(  )١,٢٩٦(

-------------  ------------      
  خدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد المست    )٣,٣٨٧,٣٢٦(  )٥٢٣,٢٢٦(

-------------  ------------      
   :األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من       

  المقبوض من رأس المال     --      ٢,٧٧٠,٠٩٨
  المقبوض من إستبعاد حصة الشركة لحقوق األقلية    ١٠٠  --   
  قروض مقبوضة    ٢,٨٨٨,٠٣٣  --   
  ات المشاريع المشتركةقروض لشرك    )٤٦,٦٤٩(  --   

   بالصافي-المقبوض من مصاريف اإلصدار    --     ١٣,٥٨١
-------------  ------------      

  األنشطة التمويلية الناتج من  صافي النقد     ٢,٨٤١,٤٨٤  ٢,٧٨٣,٦٧٩
-------------  ------------      

    في النقد وشبه النقدالزيادة )النقص (صافي    )٥٣٩,٥٠٧(  ٢,٢٣٥,٠٤٤
  في بداية الفترة –النقد وشبه النقد     ٩٦٦,٨٩١    --   

-------------  ------------      
  في نهاية الفترة –النقد وشبه النقد     ٤٢٧,٣٨٤  ٢,٢٣٥,٠٤٤

==============  =============      
  

  المختصرة  المرحلية الموحدةالمالية  اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات إن
- ٦ -   



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

   قطر –الدوحة 
  المختصرة المرحلية الموحدةالمالية  حول البيانات إيضاحات

  ٢٠٠٦ يوينو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
--------------------------------------------------------------  

  : شركة تأسيس ونشاط ال  – ١
كشركة مساهمة عامة فـي     " ) الشركة"أو  " ناقالت. ( "ق.م.تم تأسيس شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ش       

 والمـادة   ٢٠٠٢لسنة  ) ٧٠( بموجب قرار وزير االقتصاد والتجارة رقم        ٢٠٠٤ يونيو   ٩دولة قطر بتاريخ    
 تحت الـسجل التجـاري رقـم    ٢٠٠٢لسنة  )  ٥ (من قانون الشركات التجارية القطري رقم       )  ٦٨ (رقم  

) ٥(ويحكم الشركة عقد تأسيسها ونظامها األساسي وقانون الشركات التجارية القطـري رقـم               . ٢٨٥٦٦
   .٢٠٠٥ إبريل ٧بدأ تداول أسهم الشركة في سوق الدوحة لألوراق المالية في  . ٢٠٠٢لسنة 

  
ومشتقاته المتعددة وأعمال صيانة الحوض الجـاف       إن الهدف األساسي للشركة هو العمل في مجال نقل الغاز           

  .والنشاطات األخرى ذات العالقة 
  . تقوم الشركة والشركات التابعة ومنشآت المشاريع المشتركة بنشاطاتها في دولة قطر والخارج 

  
  : المشاريع المشتركةشركات الشركات التابعة و– ٢

المشاريع المشتركة لشركة قطر لنقل الغـاز المحـدودة         آت  منششركات التابعة و  التفاصيل المتعلقة بال  فيما يلي   
  ) :  ناقالت . ( ق.م.ش
 مايو ١٥وهي شركة مساهمة قطرية تأسست في دولة قطر في شركة ناقالت ألعمال الوكالة المحدودة   -

) ناقالت ( تملك شركة قطر لنقل الغاز المحدودة  . ٣٠٥٨٧ ومقيدة في السجل التجاري تحت رقم ٢٠٠٥
تعمل الشركة في مجال توفير خدمات وكاالت للسفن التي . من ناقالت ألعمال الوكالة المحدودة% ٩٥

  .٢٠٠٥بدأت الشركة نشاطها خالل شهر مايو . ترسو في مدينة رأس لفان الصناعية 

  
وهي شركة مشروع مشترك قطرية تأسست ) ناقالت فوجي( شركة ناقالت فوجي ذات مسؤولية محدودة   -

تملك شركة قطر  . ٣٠٩٦٨ ومقيده في السجل التجاري تحت رقم ٢٠٠٥ يونيو ٢٨ر في في دولة قط
تعمل الشركة في مجال ) ناقالت فوجي ( من  % ) ٦٥ : ٢٠٠٥( % ٦٠) ناقالت ( لنقل الغاز المحدودة 

بدأت الشركة نشاطها خالل شهر يوليو . الخدمات البحرية والخدمات األخرى المتعلقة بها في دولة قطر 
٢٠٠٥.   

 
 
 

- ٧ - 



 
شركة منشأة وتدار تحت قوانين جزر هي و )ناقالت البحرية ( شركة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة  -

حدودة ـوهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة قطر لنقل الغاز الم . ١٢٥٥٩مارشال ومسجلة تحت رقم 
 OSGلتكوين منشأة تعرف باسم مؤسسة  دخلت ناقالت البحرية في اتفاقية مشروع مشترك ) .ناقالت ( 

لك ناقالت البحرية ـتم. ين جزر مارشال ـوالتي تأسست تحت قوان)  ناقالت OSG(ناقالت للشحن 
  . ناقالت  OSGمن % ٥٠,١

 
هو المشاركة في شراء أربعة سفن عن طريق شركة ذات أهداف خاصة )  ناقالت OSG( إن الغرض من 

  .كة للسفن والمتعارف عليها بالشركة المال
  

 وتدار تحت قوانين ٢٠٠٥ إبريل ٥  وهي شركة منشأة في- :)ناقالت أي إن سي(شركة ناقالت المتحدة  -
 ) .ناقالت( وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل شركة قطر لنقل الغاز المحدودة  ل مارشاجزر
 

  .لمسال  إن الغرض من شركة ناقالت المتحدة هو اإلستثمار في سفن نقل الغاز ا
  
قوانين جزر مارشال تحت  تحت أنشأتهي شركة ، )  ٦ – ١٦٤٣ ( القابضة ناقالت QGTCشركة   -

شركة دخلت  ،  وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة١٦٦٣٤سجل رقم 
QGTC كة شر) ٣(في اتفاقية مشروع مشترك مع ناقالت تي كيه   )٦ – ١٦٤٣(   القابضةناقالت

ناقالت المحدودة تم تأسيسها تحت  قوانين جزر ) ٣(قابضة ، لتكوين منشأة تعرف بإسم شركة تي كيه 
  .من هذا المشروع المشترك % ٦٠  )٦ – ١٦٤٣(   القابضةناقالت QGTCشركة  مارشال وتمتلك

  
وع مشترك  في اتفاقية مشر  ) ناقالت  ( دخلت شركة قطر لنقل الغاز      شركة ماران ناقالت المحدودة ،        -

 إلنشاء شركة ماران ناقالت المحدودة والتي تأسـست تحـت           ٢٠٠٥ يوليو   ٢٩مع شركة ماران في     
 وتمتلك شركة قطـر     ١٤٠٤٢٥قوانين جزر كايمان والمقيدة في السجل التجاري تحت رقم إتش إل              

  .من شركة المشروع المشترك % ٣٠. ق.م.ش) ناقالت ( لنقل الغاز 
  
 مشروع في اتفاقية) ناقالت ( دخلت شركة قطر لنقل الغاز ت المحدودة ، ناقال) ٢(مؤسسة تي كيه   -

والتي تأسست المحدودة ناقالت ) ٢ (هكي تيشركة  القابضة إلنشاء هكي  ناقالت تيشركةمشترك مع 
 من% ٣٠ تملك شركة قطر لنقل الغاز ما نسبته ، بموجب قوانين جزر مارشال٢٠٠٤في شهر يونيو 

  .ك هذا المشروع المشتر
  

-  J5 تم تأسيسها وفقاً لقوانين ) شركات المشاريع المشتركة ( المحدودة ،  ) ٨ إلى رقم ١من رقم (  ناقالت
شركات المشاريع تم إنشاء .  على التوالي ١٥١٥٧ -١٥١٥٠جزر مارشال والمقيدة بالسجل تحت األرقام 

خطوط : لمساهمين اليابانيين  بين ا٢٠٠٥ يوليو ٣١ فيالمؤرخة بحسب اتفاقية المساهمين المشتركة 
 المحدودة ، ونيبون يوسين كبوشيكي كايشا ، وشركة كواساكي كيسن كيشا المحدودة  OSKميتسوي

 يوليو ٣١لنقل الغاز بتاريخ وشركة ميتسوي وشركاه المحدودة و كاين كايشا المحدودة وبين شركة قطر 
  . ن مجموعة الشركات المذكورةفي كل شركة م% ٤٠ ، حيث تمتلك شركة قطر لنقل الغاز ٢٠٠٥

  
  
  

- ٨ -  



هي شركة مشروع مشترك تأسست ، المحدودة ) ٤(شركة بنينسيوال لنقل الغاز الطبيعي الُمسال   -
تم تكوين شركة  . ٧١٢-٩٨٠بموجب قوانين جزر مارشال ومقيدة في سجل تحت رقم اتش كي 

 بين خطوط ميتسوي ٢٠٠٥  أغسطس٣المشروع المشترك بحسب اتفاقية المساهمين المؤرخة في 
OSKركة  المحدودة ونيبون يوسين كبوشيكي كايشا ، وشركة كواساكي كيسن كيشا المحدودة وش

 حيث تملك ٢٠٠٥ أغسطس ٣طر لنقل الغاز المؤرخ في ه المحدودة وبين شركة قميتسوي وشركا
  .من هذه الشركة% ٣٠نسبة ) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز 

  
أنشأت تحت قوانين جزر  ، وهي شركة) ناقالت للشحن ( ل الشحن المحدودة شركة ناقالت ألعما -

وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة قطر لنقل الغاز  . ١٢٤٦٣تحت سجل رقم مارشال 
شريك ( وبروناف ) شركاء عامين( مع كل من نبتانا ورنا % ٤٥المحدودة وتشارك بنسبة تصل إلى 

ال وجوليا والتي تم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات لدرا وبريتا وجبريلشركات السفن الكسان) محدود 
 .األلماني ، علماً بأن شركة ناقالت للشحن هي شريك محدود المسؤولية في هذه الشركات 

 
طر بالدخول بإتفاقية مع شركة ق) ناقالت( قامت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ٢٠٠٦ فبراير ١٩في   -

  .من تلك الشركة  % ٥٠لك كل طرف ما نسبته يمت مشترك بحيث يس شركة مشروعللنقل البحري لتأس
  

 هي شركة تأسست في -: )شركة المشروع المشترك  ( S.A) ٣رقم (الشركة الهندية لنقل الغاز  -
 OSKميتسوي ى إتفاق المساهمين بين شركة  ، وقد تم تأسيس هذه الشركة بناًء علجمهورية بنما

 وشركة وينسون يوسين كبوشيكي كايشا وشركة الهندية للنقل البحري المحدودةالمحدودة والشركة 
 تم تعديل إتفاق المساهمين بين األطراف ٢٠٠٦ مارس ١٥في  . كواساكى كيسن كيشا المحدودة

 مساهماً في شركة المشروع اًطرف) ناقالت (  أصبحت شركة قطر لنقل الغازالمذكورة سابقاً بحيث 
  . من تلك الشركة % ٢٠ نسبته المشترك وتمتلك ما

  
    : السابقةالفترةتعديالت   - ٣
تم تسجيل اإلستثمار في إحدى شركات المشاريع المشتركة بالكلفة نتيجة لعدم  سابقة خالل الفترة ال -أ

خالل فترة المراجعة الحالية تم الحصول على تلك البيانات وبناًء على ذلك تم .  بياناتها الماليةتوفر 
وقد تم تعديل أرقام المقارنة . إلستثمار ليتم تسجيله بإستخدام طريقة محاسبة حقوق الملكية تعديل ا
  . ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١كما في المدققة 

  
قامت اإلدارة بتغيير سياستها المحاسبية المتعلقة ببعض المصاريف المرتبطة بإستثماراتها في شركات  -ب

 إبتداءً  من هذه الفترة ل هذه التكاليف كمصاريف ولكنالمشاريع المشتركة حيث أنه سابقاً كانت تعام
   .٢٠٠٥ونتيجة لذلك تم تعديل أرقام المقارنة المدققة لسنة قررت اإلدارة أن تقوم برسملتها 

  
  

- ٩ -  
 



  :ملخص للسياسات المحاسبية الهامة    - ٤
 الخاص بإعداد ٣٤حاسبة الدولي رقم  المختصرة وفقاً لمعيار المالمرحلية الموحدة البيانات المالية  هذهتم إعداد

تم إظهارها بالقيمة التقارير المالية المرحلية ووفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، باستثناء بعض االستثمارات والتي 
تتفق المختصرة  المرحلية الموحدةالبيانات المالية هذه إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد . العادلة 

 ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الموحدة المدققة للسنة المنتهية في  المستخدمة في إعداد البيانات المالية مع السياسات
  . ) ب (  ٣المشار إليه باإليضاح رقم التغير في السياسة المحاسبية بإستثناء 

  
 من جميع اإليضاحات والمعلومات الواجب المرحلية الموحدة المختصرة ال تتض الماليةإن هذه البيانات

 المرحلية الموحدةويجب قراءة هذه البيانات المالية ، صاح عنها حسب المعايير الدولية للتقارير المالية اإلف
  . المختصرة مع تلك البيانات المالية واإليضاحات حولها 

 
إن المصاريف التي تتكبدها الشركة بصورة غير منتظمة خالل السنة المالية يتم تقديرها أو تأجيلها في 

المتوقعة  بالضرورة مؤشراً للنتائج تفهي ليس إذا كان ذلك مناسباً ، وتبعاً لذلكلمالية المرحلية فقط البيانات ا
   . ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المالية المنتهية في 

  
  : س توحيد البيانات المالية اأس

تي تسيطر عليها البيانات المالية للشركة والمنشآت ال المختصرة المرحلية الموحدةتتضمن البيانات المالية 
  " .المجموعة " وشركات المشاريع المشتركة ، والتي يشار إليها هنا مجتمعة ) الشركات التابعة ( الشركة 

  
  : الشركة التابعة 

تحصل السيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة . الشركة التابعة هي التي يكون للمجموعة سيطرة عليها 
  . تشغيلية للشركة المستثمر بها بهدف الحصول على فوائد من نشاطاتهاعلى التحكم في السياسات المالية وال

  
تم تعديل البيانات المالية للشركة التابعة ، حيثما كان ذلك ضرورياً ، من أجل أن تتماشى السياسات 

وتم إلغاء جميع . المحاسبية المستخدمة في الشركة التابعة مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة 
  . واألرصدة المشتركة بين الشركة التابعة والمجموعة المعامالت 

  
  
  
  
  

- ١٠ -  
  



  :شركات المشاريع المشتركة 
إن المشروع المشترك هو ترتيب تعاقدي تقوم من خالله المجموعة وأطراف أخرى بتولي نشاط اقتصادي 

يمتلك فيها كل إن اتفاقيات المشروع المشترك والتي تتضمن تأسيس منشأة منفصلة . تحت إدارة مشتركة 
تقوم الشركة باإلفصاح عن حصصها بهذه . مشارك حصة يشار إليها بمشاريع ذات إدارة مشتركة 

  .الشركات باستخدام طريقة حقوق الملكية 
  

ووفقاً لطريقة حقوق الملكية ، يتم قيد االستثمارات في منشآت المشاريع المشتركة ضمن الميزانية العمومية 
ي يتم تعديلها بتغيرات ما بعد الشراء لحصة المجموعة في صافي موجودات شركة الموحدة بالتكلفة والت

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

وعند حدوث معامالت ما بين المجموعة والمشاريع ذات اإلدارة المشتركة ، فإنه يتم إلغاء كافة األرباح 
قة بنسبة حصة المجموعة في المشروع المشترك ، بإستثناء الخسائر غير المحققة التي والخسائر غير المحق

  .تعكس انخفاضاً في قيمة األصل المحّول 
   : العمالت األجنبية

  األجنبية إلىالمجموعة في عملياتهاتم ترجمة أصول وإلتزامات . ألغراض عرض البيانات المالية الموحدة 
  .ر الصرف كما في تاريخ الميزانية العمومية الريال القطري بإستخدام سع

  
ن سعر الصرف ة إال إذا كاخل والمصروف بإستخدام متوسط سعر الصرف خالل الفتردوتم ترجمة بنود ال
   . الحالة يتم إستخدام سعرالصرف بتاريخ العمليةه بصورة جوهرية وفي هذخالل الفترة متقلباً

  
  :ك وأرصدة لدى البن نقد و – ٥

   ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٦و  يوني٣٠  
  

  )مراجعة ( 
  )مدققة(
   )معدلة( 

  --------------  --------------  
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   

  ٤٨,١١١  ٧٣,١٨١  نقد وأرصدة لدى البنوك 
  ٩١٨,٧٨٠  ٣٥٤,٢٠٣  ودائع ألجل

  --------------  --------------  
  ٩٦٦,٨٩١  ٤٢٧,٣٨٤  المجمــوع 

  ===============  ===============  
    % .٥,١٠إلى  % ٤,٢٥تتراوح نسب الفائدة الفعالة على الودائع ألجل بين 

  
  

- ١١ -  
  



   :إستثمارات في شركات المشاريع المشتركة – ٦
  

  ألف ريال قطري  
  ------------  

  ١,٨٠٥,٨٥٦  ) سابقاً كما تم عرضها (– ٢٠٠٦ يناير ١قيمة اإلستثمارات كما في 
  )٦,٨٦٥(  ت السنة السابقةتعديال

  )١٢١,٩٩١(  إعادة تصنيف
  ------------  

  ١,٦٧٧,٠٠٠  )معدلة (– ٢٠٠٦ يناير ١قيمة اإلستثمارات كما في 
  ٢٧٢,٧٥٨  الزيادة في اإلستثمارات خالل الفترة

  ١٦,٨١٨  *نتيجة الفترة
  ١٨٥,٥٠٠  الحصة من إحتياطي التحوط

  ------------  
  ٢,١٥٢,٠٧٦  )مراجعة (– ٢٠٠٦ يوينو ٣٠في قيمة اإلستثمارات كما 

  ============  
 ريال قطري والذي يمثل جزءاً من خسارة إحدى مشاريع  ٢,٥٤٣,٧٧٩تم تخفيض القرض بمبلغ * 

  .الشركات المشتركة 
   : ومعداتممتلكات – ٧

   ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  

  )مراجعة (   
  )مدققة(
   )معدلة( 

  ---------------  ---------------  
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   

  --  ٦١٩  السنة / صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة 
  ٦٩٤  ٢٠  إضافات 

  --  --  إعادة تصنيف
  )٧٥(  )٨٥(  إستهالك

  ================  ===============  
  ٦١٩  ٥٥٤  السنة / صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 

  ===============  ===============  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ١٢ -  



  
  : قيد التنفيذ  مشاريع– ٨

 تكاليفمليون ريال قطري مقدم من إحدى الشركات التابعة لتمويل  ٣,١٢٥  /٤  مبلغ المشاريع قيد التنفيذتتضمن
  . إن هذا التمويل تم بواسطة قرض من البنك   . سفينة١٦ بناء
  : القروض – ٩

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  
  ------------  --------------  
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

  --       ١,٦٣٨,٦٨٨  )١(قرض 
  --       ١,٢٤٩,٣٤٥  )٢(قرض 

  ------------    ------------  
  --    ٢,٨٨٨,٠٣٣  المجموع

  ============    ============  
  --           ١,٦٣٨,٦٨٨  دفعات مستحقة خالل سنة واحدة

  ============  ============    
  --            ١,٢٤٩,٣٤٥  الجزء غير المتداول

  ============  ============    
  

  ) ١(قرض 
 مليون ٥٠٠خالل الفترة على تسهيالت من تجمع بنكي بقيمة ) ناقالت(حصلت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 

كما أن  وبشكل غير مشروط أو قابل للنقض ، بالوقت المحددقرضسداد هذا ال) ناقالت( تضمن دوالر أمريكي ،
لي العام ألسهم ناقالت إن المبلغ المسحوب هذه التسهيالت مضمونة بالمبالغ التي تم تحصيلها نتيجة الطرح األو

   % .٠,٢٥+  مليون ريال قطري يتحمل فائدة الليبور ١,٦من هذا القرض بقيمة 
  

  )٢(قرض 
 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ مليون دوالر أمريكي وهو قرض متجدد حتى تاريخ ٥٠٠الت بقيمة يمثل هذا القرض تسهي

 مليون ريال قطري يتحمل ١,٢والحقاً سوف يتم تحويله لقرض ألجل إن المبلغ المسحوب من هذا القرض بقيمة 
   % .١,١٥+ فائدة بمعدل الليبور 

  
  : احتياطي قانوني – ٠١

من صافي األرباح إلى % ١٠ ألحكام النظام األساسي للشركة بواقع يتم تكوين االحتياطي القانوني وفقاً
من رأس المال المدفوع وال يجوز توزيعه أو أي جزء منه إال في الحاالت المحددة % ٥٠أن يساوي 

  .لم يتم احتساب االحتياطي القانوني ألغراض هذه البيانات المالية المرحلية . بالنظام األساسي 
  
  :البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  المصادقة على – ١١

   . ٢٠٠٦ أغسطس ١٤ تمت المصادقة على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بتاريخ
  
  
  
  

 - ١٣  -  


