
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  الموحدة  الماليةالبيانات 
   2008ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  المستقل الحسابات مدققمع تقرير 



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

  الدوحه قطر
  الموحدةالبيانات المالية 

  

  2008ديسمبر  ٣١ ة فيللسنة المنتهي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  الفـهرس 
  

  --                   المستقل الحسابات دققمتقرير 

  صفحـة

   ٢ – ١                 الموحدة الميزانية العمومية

  ٣                   الموحد دخلبيان ال

  ٤             الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  ٦ - ٥                 الموحدبيان التدفقات النقدية 

  ٣٢ – ٧             الموحدة الماليةيضاحات حول البيانات إ



  

  
  
  
  

   ٣٢٢١٦ر . ق 
  

  المستقل  الحسابات مدققير رتق
 
  

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

  الدوحة ـ قطـر
 
  

  البيانات المالية الموحدةل حوتقرير 
التـي  و ،" ) الشركة ( "  ق.م.ش) نـاقالت  ( قطر لنقل الغاز المحدودة  لشركةقمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لقد 

 رات فـي حقـوق الملكيـة   التغّيو الدخل اتوكل من بيان ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١كما في الموحدة  العمومية تتكون من الميزانية
  .ية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرىالتاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسب الموحدة للسنة المنتهية في ذلك فقات النقديةالتدو
  

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
ـ مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة الشركة إدارة إن  ة للتقـارير  وفقاً للمعايير الدولي
تطبيق واإلحتفاظ برقابة داخليـة لغرض إعداد وعرض البيانات المالية الموحـدة  و وتشمل هذه المسؤولية تصميم.  يةالمال

بصورة عادلة خاليةً من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ ، وتشمل مسـؤولية االدارة إختيـار   
  .قيام بتقديرات محاسبية معقولة بحسب الظروفوإتباع سياسات محاسبية مناسبة وال

  
  مسؤولية مدقق الحسابات

وفقاً للمعـايير الدوليـة   لقد قمنا بتدقيقنا . الموحدة إستناداً إلى تدقيقنا المالية إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات 
وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول علـى  أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني  اييرعتلك الم تتطلبو،  للتدقيق

  .خالية من اخطاء جوهريةالموحدة تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية 
  

 ١.٤٦٤ الموحدة المرفقة حصة المجموعة في صافي موجودات شركات المشاريع المشتركة والبالغةالبيانات المالية  تتضمن
تم تدقيقها  والتي )٢٠٠٧ديسمبر  ٣١كما في مليون ريال قطري  ٢.٣٦٧( ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١مليون ريال قطري كما في 

يعتمد المشاريع المشتركة وإن رأينا فيما يتعلق بالمبالغ الخاصة بتلك  ، أكدوا لنا صحتهامن قبل مدققين آخرين والذين 
   .المدققين اآلخرين تأكيدات أساساً على 

  



تسـتند  . فـي البيانـات الماليـة    اتواإلفصـاح ل على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ جراءات للحصويتضمن التدقيق القيام بإ
اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات ، بما في ذلك تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سـواء  

قق الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابـة  وعند القيام بتقييم تلك المخاطر ، يأخذ مد. كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ
والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية ، وذلك لغرض تصميم إجراءات التـدقيق المناسـبة    لشركةالداخلية ل

يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمـة  . حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة 
السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل االدارة وكذلك تقييم العرض االجمـالي للبيانـات   

  .المالية
  

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

  الـرأي
، أن البيانـات الماليـة الموحدة المرفقة تظهـر بصورة عادلــة ،   المدققين اآلخرين تأكيداتستناداً على في رأينـا ، وإ

ديسـمبر   ٣١كما في  ق.م.ش) ناقالت ( الغاز المحدودة قطر لنقل  لشركةمن جميع النواحي الجوهريـة ، الوضع المالي 
  .للمعايير الدولية للتقارير المالية  يخ وفقاًذلك التاردفقاتها النقدية للسنة المنتهية في وأدائها المالي وت ٢٠٠٨

  
  متطلبات قانونية وتشريعية أخرى

والنظـام   ٢٠٠٢لسـنة   ٥قانون الشركات التجارية القطري رقم  مع احكامفق تتن البيانات المالية الموحدة أبرأينا أيضاً ، 
مع البيانات المالية متفقة ير مجلس االدارة وأن محتويات تقرأن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وشركة األساسي لل
فـي حـدود   ، ونه أوكما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا .  للشركة

يـه  الشركات التجارية القطري المشـار إل مخالفات ألحكام قانون المالية لم تقع خالل السنة ، المعلومات التي توافرت لدينا 
  .في مركزها المالي  أوفي نشاط الشركة  بشكل جوهريعلى وجه قد يؤثر  ألحكام النظام األساسي للشركة أعاله أو

  
  ديلويت آند توش عن                

  
  

  محمد عثمان باهيميا        قطر  -الدوحة  
  )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم         ٢٠٠٩ مارس ٢٥

                     
  

  
  



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

  الميزانية العمومية الموحدة
  

  2008ديسمبر  ٣١في  كما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  
  
  
  
  

  الموحدةالمالية ن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات إ
  
  

- ١ -  

  )ةمعدل( ٢٠٠٧ 2008  إيضاح 
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

      الموجودات
       : ودات متداولةموج

  ٢.٤٧٤.٩٤٤   ١.٩٩٠.٣١٩ ٤   نوكلدى الب نقد وأرصدة
  ٩٦.٠٩١ ١٣٣.٩٩٩ ٥ وأرصدة مدينة أخرى مدينةتجاريةذمم

  ٥٣ ٣.١٥٥  مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
  ١٠ 7  مخزون
  ٢.٥٧١.٠٩٨ ٢.١٢٧.٤٨٠   المتداولة الموجوداتمجموع

       :موجودات غير متداولة 
 1.547.241 587.919 ٦ شركات مشاريع مشتركةقروض ل

 2.367.200 1.464.444 ٧ استثمارات في شركات المشاريع المشتركة

 130,045 ٩٦.٥٠٨ ٨  استثمارات متاحة للبيع

 9.210.178 ١٧.٦٦٣.٨٤٠ ٩  إنشاءات قيد التنفيذ

 ١.٣٣٦ ٢.٢٨٤.٤٧٦ ١٠  ممتلكات ومعدات  

 ١٧١.٥٢١ ٢٥٢.٩١١   ةمويل مؤجلتتكاليف

 13.427.521 22.350.098  مجموع الموجودات غير المتداولة

 ١٥.٩٩٨.٦١٩ ٢٤.٤٧٧.٥٧٨   مجموع الموجودات 



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

  الموحدة الميزانية العمومية
  

  2008ديسمبر  ٣١كما في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )ةمعدل( ٢٠٠٧ 2008  إيضاح 
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

       الملكية  المطلوبات وحقوق 
       :متداولة المطلوباتال
  --    114.787 ١١ قروض  
  ١٩١.١٣٣ 227.645 ١٢ أرصدة دائنة أخرىوذمم دائنة  
  ٣٢ 83  مطلوب إلى طرف ذي عالقة   

  ١٩١.١٦٥ 342.515   المطلوبات المتداولةمجموع
       :المطلوبات غير المتداولة 

  ١٠.٠٧٧.٤٢١ 19.116.727 ١١ قروض  
  ١.٠٢١.٩٩٣ 5.015.695 ١٣ القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة  
 ١.٦٤٢ 3.325  كافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص م  

  ١١.١٠١.٠٥٦ ٢٤.١٣٥.٧٤٧  المطلوبات غير المتداولةمجموع
       : رأس المال واإلحتياطيات 

  ٥.٥٣٦.٦٦٦ ٥.٥٣٧.٦٥٥ ١٤   رأس المالحصة 
 ٣٣.٥٥٤ ٤٦.٤٣٨ ١٥  حتياطي قانونيإ  

  ٨٣.٥٧٧ ٥٠.٠٤٠   إحتياطي القيمة العادلة   
  ٢٠.١٧٣ ٢٤.٠٤٢  ي فروق أسعار صرف عمالت أجنبيةاحتياط  
 ١٣٥.٧٧٤ ٢٥١.٩٣٠   أرباح مدورة  

 5.809.744 5.910.105  رأس المال قبل احتياطي تحوطمجموع  

 )١.١٠٧.٠٠٢( )٥.٩١٥.٢٥٣(  ٢٢و١٦  إحتياطي تحّوط  

  ٣.٦٥٦ ٤.٤٦٤   حقوق األقلية   
 ١٥.٩٩٨.٦١٩ ٢٤.٤٧٧.٥٧٨  الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

  
  . ٢٠٠٩مارس  ٢٥ تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة بتاريخ 

  
  
 

___________________________ 
  عبداهللا بن حمد العطية
  رئيس مجلس اإلدارة

_____________________________  
  محمد غنام

  الرئيس التنفيذي
  

  المالية الموحدةيانات ن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البإ
  
  

- ٢ –  



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

  بيان الدخل الموحد
  

  2008ديسمبر  ٣١كما في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 إيضاح 
 ٣١للسنة المنتهية في 

 2008ديسمبر 
 ٣١ للسنة المنتهية في

  )ةمعدل(٢٠٠٧ديسمبر 
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
      

      :اإليرادات
 - ٢٤.٦٥٣   المملوكه بالكاملادات التشغيل من السفن اير

 ١٤.٧٣٢ ١١٨.٥٦٤   الحصة من ارباح شركات المشاريع المشتركة

 ٢٦.٩٤١ ٣١.١٩٥  الوكاالتادات الخدمات البحرية وخدماتاير

 ٩٦.٣٥٠ ٨١.٠٨٩   ميةسالارباح من بنوك ا

 ١٩.٠٧٥ ٢٢.٨٠٤   فوائد وتوزيعات ارباح ايرادات

  ٨.١٢٧ ٨.٨٤٥    أخرى ايرادات
 ١٦٥.٢٢٥ ٢٨٧.١٥٠   مجمــوع اإليرادات

     :المصاريف
  )٣٥.٢٥٠( )٤٥.٥٤٣(  عمومية         مصاريف إدارية و

  )٢٤١( )٨.٢٧٣( ١٠ اهالكات
 -- )٥.٣٨١(   ةمويل مؤجلت تكاليفاستهالك

 )١٣.٨٧٥(   مصاريف فوائد
  

-- 
  )٣٥.٤٩١( )٧٣.٠٧٢(   مجمــوع المصاريف

      

 ١٢٩.٧٣٤ ٢١٤.٠٧٨    التشغيلصافي ربح
من شركات المشاريعالقيمة العادلة احتياطي تحوطخسائر:ناقص

  المشتركة 
  )٣٩.٣٠٢(  )٨٤.٢٠٨(  ٢١و٧

  90.432 129.870   صافي ربح السنة
     :موزع على

 ٨٩.٥٠٩ ١٢٩.٠٦٢   حقوق المالكين بالشركة األم

  ٩٢٣ 808   حقوق األقلية
 ٩٠.٤٣٢ ١٢٩.٨٧٠  المجموع

   ٠.١٦  ٠.٢٣ ٢٠  )ريال قطري(على السهم والمخففالعائد األساسي
  

 
 

  
  المالية الموحدةن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات إ

  
  
  

- ٣ -  



  ق.م.ش) ناقالت ( ز المحدودة شركة قطر لنقل الغا
  الدوحه قطر

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  

  

  2008ديسمبر  ٣١كما في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المالرأس 
  إحتياطي
 قانوني

  إحتياطي
 القيمة العادلة

 
إحتياطي فروق أسعار 
 أرباح مدورة صرف العمالت األجنبية

مجموع حقوق المالكين 
بالشركة قبل إحتياطي 
  حقوق األقلية  إحتياطي تحوط  تحوط و حقوق ألقلية

  ي ألف ريال قطر  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري  
 2.733 )٤٧٦.٩٧٣( ٢.٩٢١.٨٦٣ 85.237 ١٧.٢٨٣ ٢٦.٢٠٠ ٢٣.٠١٢ ٢.٧٧٠.١٣١ )معلنة(٢٠٠٧يناير  ١الرصيد كما في 

 --  ٢٨.٤٢٤ )٢٦.٠٩١( )٢٦.٠٩١( -- -- -- -- )٢١ايضاح(تعديل االرصدة  االفتتاحية
 ٢.٧٣٣ )٤٤٨.٥٤٩( ٢.٨٩٥.٧٧٢ ٥٩.١٤٦ ١٧.٢٨٣ ٢٦.٢٠٠ ٢٣.٠١٢ ٢.٧٧٠.١٣١ )معدل(٢٠٠٧يناير  ١الرصيد في 

  --      --   ٢.٧٦٦.٥٣٥  --      --  --      --      ٢.٧٦٦.٥٣٥  مساهمة رأس المال  
  --     --  )2.339( --    --  --    )٢.٣٣٩( -- مصاريف تحصيل القسط الثاني من رأس المال

  --     --  ٥٧.٣٧٧ --    --  ٥٧.٣٧٧ --   -- التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات
  --     )٥٤٤.١٠٣( -- --    --  --    --   -- اإلنخفاض في القيمة العادلة للتدفقات النقدية لمشتقات التحوط

حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة للتـدفقات النقديـة
  --     )١١٤.٣٥٠( -- --    --  --    --   -- لمشتقات التحّوط في المشاريع المشتركة

ـاتأجنبيةر صرف عمالتفروقات أسعا ناتجة مـن عملي
 --  -- ٢.٨٩٠ -- ٢.٨٩٠ -- -- -- خارجية

 923 -- 89.509 ٨٩.٥٠٩ -- -- -- --  صافي ارباح السنة
 --   --   --  )١٢.٨٨١(  --   --  ١٢.٨٨١  --  المحول لألحتياطي القانوني

 3.656 )١.١٠٧.٠٠٢( ٥.٨٠٩.٧٤٤ ١٣٥.٧٧٤ ٢٠.١٧٣ 83.577 ٣٣.٥٥٤ 5.536.666 )معدل(٢٠٠٧ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
 --  --  989 --  -- --   --  ٩٨٩  مساهمة رأس المال  

 --  --  (22) --  --  --  )٢٢( --  مصاريف تحصيل القسط الثاني من رأس المال

 --  --  (33.537) --  -- )33.537( --  --  التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

 -- (3.993.702) -- -- -- -- -- -- ت النقدية لمشتقات التحوطاإلنخفاض في القيمة العادلة للتدفقا
النقديـةتغيرات القيمة العادلة للتـدفقات حصة المجموعة في

 -- -- --  لمشتقات التحّوط في المشاريع المشتركة

 
 -- -- -- )٨١٤.٥٤٩(  -- 

فروقات اسعار صرف عمالت اجنبية ناتجة من عمليات
 --  --  ٣.٨٦٩ -- ٣.٨٦٩ -- -- -- خارجية

 
 808 -- ١٢٩.٠٦٢ ١٢٩.٠٦٢ -- -- -- -- صافي ارباح السنة

القانوني لالحتياطيالمحول   -- ١٢.٩٠٦( --  -- ١٢.٩٠٦( -- --  -- 
  

 4,464 )٥.٩١٥.٢٥٣( ٥.٩١٠.١٠٥ ٢٥١.٩٣٠ 24.042 ٥٠.٠٤٠ ٤٦.٤٣٨ ٥.٥٣٧.٦٥٥ ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 المالية الموحدمن هذه البيانات  ن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًًإ

 - ٤  -



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

  

  بيان التدفقات النقدية الموحد
  

  

  2008ديسمبر  ٣١كما في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣١للسنة المنتهية في 
  )عدلةم(٢٠٠٧ديسمبر 

 ٣١للسنة المنتهية في 
  2008ديسمبر 

   ألف ريال قطري  ألف ريال قطري
 :األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من    
  السنةصافي ربح ١٢٩.٨٧٠  ٩٠.٤٣٢

  :تعديالت    
 اهالكات  ٨.٢٧٣  ٢٤١
  تكلفة تمويل مؤجلةاستهالك  ٥.٣٨١  --
  مصاريف فوائد 13.875  --

 صة المجموعة من أرباح شركات المشاريع المشتركةح )34.356( 24.570
  أرباح من بنوك إسالمية  )٨١.٠٨٩(  )٩٦.٣٥٠(
 أخرىايرادات توزيعات ارباح وايرادات )٣١.٦٥٠(  )٢٧.٢٠٢(

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  ٩٧١  ٣.٥٩٩
)١١.٢٧٥  )٤.٧١٠   
  في رأس المال العاملاتالتغير    
 مدينة وأرصدة مدينة أخرىذمم تجارية  )٤٥٨(  )٢٧.٧٢٧(

 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  ٣٠.٦٢٣  ٦٠.٨٢٦
  موجودات متداولة أخرى )٢٦.٤٦٧(  --

 المطلوب من شركات المشاريع المشتركة )١.٠٠٣(  ١٨.٩٤٣
 مطلوب إلى طرف ذو عالقة   ١٠  ٣٢
 المخزون  ٢  ٢

  التشغيلمن صافي النقد الناتج   ١٣.٩٨٢  ٤٧.٣٦٦
  فوائد مدفوعة   )٧٨٣.٧٥٨(  )٤٥١.٠٧٢(
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  )769.776(  )٤٠٣.٧٠٦(

  
  
  
  
  

  المالية الموحدةن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات إ
 
 
  
  

- ٥ –  
 



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

  

  بيان التدفقات النقدية الموحد
  

  

  2008ديسمبر  ٣١كما في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ٣١للسنة المنتهية في 

  )معدلة(٢٠٠٧ديسمبر 
 ٣١للسنة المنتهية في 

إيضاح  2008ديسمبر   
    ألف ريال قطري  ألف ريال قطري

 :األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من      
      

 قروض لشركات المشاريع المشتركه   )٣٨٣.٥٢٩(  )٩٩٩.٦٠٥(
 شراء استثمارات في شركات المشاريع المشتركة/استرداد   ١٢٦.٩٥٦  )٣٤١.٩٨٠(

 إيرادات إستثمارات مقبوضة من شركات المشاريع المشتركة   ٥١.٦٤٧  ١٩.٧٣٤
  شراء ممتلكات ومعدات    )٢٠.٣٧٩(  )١.١٦٧(

   رادات إستثمارات مقبوضةإي   ١١٤.٠٩٢  ١٧٣.١٤٤
 يوماً ٩٠ودائع ألجل تستحق بعد    ٦٧٠.٢١٥  ٤٣٢.٥٤٨

  إنشاءات قيد التنفيذ   )١٠.٠٥٩.٨٦٩(  )٥.٣٩٨.٤٧٨(
  ةتمويل مؤجلتكاليف   )٣.٧٠٣(  )٣.٨٧٩(
 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية   )٩.٥٠٤.٥٧٠(  )٦.١١٩.٦٨٣(

  : طة التمويليةاألنشالتدفقات النقدية من        
 رأس المالتحصيل القسط الثاني منالمقبوض من  ٩٨٩  ٢.٧٦٦.٥٣٥

  دفعة لتكاليف إصدار سندات   --   )٩.٦٨٦(
  القروضالمقبوض من   ١٠.٤٦٧.٢٠٨  ٤.١٦١.٨٧٨

  اإلقتراض لتسديدالمدفوع   --   )١.٨٢٠.٧٦٤(
 مصاريف تحصيل القسط الثاني من رأس المال    )٢٢(  )٢.٣٣٩(

 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية   ١٠.٤٦٨.١٧٥  ٥.٠٩٥.٦٢٤
 في النقد وشبه النقد) النقص/(صافي الزيادة   ١٩٣.٨٢٩  )١.٤٢٧.٧٦٥(

  في بداية السنة  –النقد وشبه النقد   ١.٧٥٩.٣٨٦  ٣.١٨٧.١٥١
 في نهاية السنة  –النقد وشبه النقد  ١٧  ١.٩٥٣.٢١٥  ١.٧٥٩.٣٨٦

  
  
  

  المالية الموحدةالمرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات ن اإليضاحات إ
  
  
  
  
  
- ٦ -  

  

  
  
  



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

 ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ونشاط الشركة  الوضع القانوني – ١

يونيو  ٩بتاريخ كشركة مساهمة عامة في دولة قطر " ) الشركة"أو " ناقالت( " ق.م.ش )ناقالت (  تم تأسيس شركة قطر لنقل الغاز المحدودة
) ٥(من قانون الشركات التجارية القطري رقم ) ٦٨(والمادة رقم  ٢٠٠٢لسنة )  ٧٠ (رقم وزير االقتصاد والتجارة قرار  بموجب ٢٠٠٤
وقانون الشركات التجارية ونظامها األساسي  هاعقد تأسيسيحكم الشركة و. ٢٨٥٦٦رقم  السجل التجاري تحتوسّجلت  ٢٠٠٢لسنة 

  . ٢٠٠٥إبريل  ٧ ة بتاريخفي سوق الدوحة لألوراق الماليبدأ تداول أسهم الشركة .  ٢٠٠٢لسنة ) ٥(القطري رقم 
  

  .في مجال نقل الغاز من خالل إستحواذ ناقالت عابرة محيطات أو إستثمارات في شركات مشاريع مشتركة ة هو العمل الهدف األساسي للشركإن 
.  " )المجموعة  "إليها مجتمعة بـ يشار ( ت المشاريع المشتركةشركاالشركات التابعة ونشاطها إما مباشرة أو عن طريق الشركة تزاول 

   .في حدود البيئة اإلقتصادية في دولة قطر  تزاول المجموعة عملياتها
  

بالرغم من أن معظم شركات المشاريع المشتركة تعمل خارج قطر ، إال أن نشاطاتهم التجارية ناتجة بشكل رئيسي من عقود مع شركات 
   .نفس البيئة االقتصادية تحت نفس المخاطر االقتصادية  داخل قطر وبالتالي فإن المجموعة تظهر تقييمها لخدمات من ضمن

  
  تطبيق المعايير الدوليه للتقارير الماليه الجديده والمعدله – ٢

  التفسيرات المحاسبية سارية المفعول خالل السنة الحاليةالمعايير و
بحت سارية المفعول للسنة الحالية ، وهي تفسير الهيئة تم إصدار ثالثة تفسيرات من قبل الهيئة الدولية لتفسيرات التقارير المالية التي أص

وهو ساري المفعول للفترات المبتدئة من " عمليات أسهم الخزينة) "٢(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) : ١١(الدولية للتقارير المالية رقم 
يناير  ١هو ساري المفعول من و" حقوق تقديم الخدمات ترتيبات) : "١٢(وتفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم  ٢٠٠٧مارس  ١

حدود منافع األصول المعرفة والحد األدنى لمتطلبات التمويل ومنافع األصول ) : " ١٤(، وتفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم ٢٠٠٨
  .٢٠٠٨يناير  ١وهو ساري المفعول من " المعرفة 

  

  .٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للمجموعةعلى البيانات المالية ي مادإن هذه التفسيرات ليس لها تأثير 
  

  المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول

  :إن المعايير والتفسيرات التالية كانت صادرة ولكن غير سارية المفعول في تاريخ إعتماد هذه البيانات المالية
  التعديالت على المعايير

  .٢٠٠٩يناير  ١ساري المفعول للفترات المبتدئه من :                  " عرض البيانات المالية)  "المعّدل) (١(لدولي رقم معيار المحاسبة ا •

  .٢٠٠٩يناير  ١ساري المفعول للفترات المبتدئه من :                      " تكاليف االقتراض) "المعّدل) (٢٣(معيار المحاسبة الدولي رقم  •

  .٢٠٠٩يوليو  ١ساري المفعول للفترات المبتدئه من :      "والمنفصلةالموحدة البيانات المالية ) "المعّدل) (٢٧(حاسبة الدولي رقم معيار الم •

  .٢٠٠٩يوليو  ١ساري المفعول للفترات المبتدئه من   :    "اإلستثمارات في الشركات الزميلة) "المعّدل) (٢٨(معيار المحاسبة الدولي رقم  •

  .٢٠٠٩يوليو  ١ساري المفعول للفترات المبتدئه من   :      "الحصص في المشاريع المشتركة) "المعّدل) (٣١(المحاسبة الدولي رقم  معيار •

  .٢٠٠٩يناير  ١ساري المفعول للفترات المبتدئه من   :          "      العرض: األدوات المالية) "المعّدل) (٣٢(معيار المحاسبة الدولي رقم  •
- ٧  - 



  

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

  

 ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )تتمة(ر الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  المعايي تطبيق - ٢

  )تتمه( التعديالت على المعايير

 تبني المعايير الدولية إلعداد) "المعّدل) (١(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
  :                                                 "التقارير المالية للمرة األولى

  

  .٢٠٠٩يناير  ١للفترات المبتدئه من  ساري المفعول

  .٢٠٠٩يناير  ١ساري المفعول للفترات المبتدئه من   :   "الدفع على أساس األسهم) "المعّدل) (٢(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

  .٢٠٠٩يوليو  ١لفترات المبتدئه من ساري المفعول ل  :            "إندماج األعمال) "المعّدل) (٣(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

  معيار جديد
  .٢٠٠٩يناير  ١ساري المفعول للفترات المبتدئة من   :                   " قطاعات التشغيل) "٨(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

  تفسيرات جديدة
  .٢٠٠٨يوليو  ١ساري المفعول للفترات المبتدئة من :       "برامج الوالء للعمالء): "١٣(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم  •

  .٢٠٠٩يناير  ١ت المبتدئة من ساري المفعول للفترا:   "العقود للمقاوالت العقارية): "١٥(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم  •

 التحوط من صافي ): "١٦(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم  •

:                                                  " األجنبي التشغيلي ثماراإلست

  
  .٢٠٠٨أكتوبر  ١ساري المفعول للفترات المبتدئة من 

  التوزيعات غير النقديه على المالكين :                              )١٧(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم  •

  تحويالت الموجودات من العمالء :                              )١٨(ولية للتقارير المالية رقم تفسير الهيئة الد •

تتوقع ادارة المجموعة ان تطبيق كافة المعايير والتفسيرات المذكوره لتلك الفترات المبتدئه أعاله لن يكون لها تأثير جوهري على 
  .مبدئي ما عدا التغير في العرض واالفصاح البيانات المالية للمجموعة في فترة التطبيق ال

  :أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة - ٣
  :س اإلعداد اأس )أ 

وتم . لة تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، بإستثناء بعض األدوات المالية والتي تم إظهارها بالقيمة العاد
  . لية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية إعداد البيانات الما

  
  :أسس توحيد البيانات المالية ) ب 

وشركات المشاريع ) الشركات التابعة ( المنشآت التي تسيطر عليها الشركة البيانات المالية للشركة و، تشمل البيانات المالية الموحدة 
  ) .١٩(ورقم )  ٧( والمبينة في اإليضاح رقم " المجموعة " جتمعة المشتركة ، والتي يشار إليها هنا م

  

  .باأللف ريال قطري ما عدا إذا ذكر غير ذلك  األرقامتم عرض جميع 
  

- ٨  -  
  
 



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

  

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : )تتمه(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة - ٣
  :استثمارات في شركة تابعة ) ج

كم في سيطرة عندما يكون للشركة األم القدرة على التحتحصل ال. هي التي يكون للشركة األم سيطرة عليها  الشركة التابعة
  .للشركة المستثمر بها بهدف الحصول على فوائد من نشاطاتها  السياسات المالية والتشغيلية

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

لقد تم إلغاء جميع المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصاريف التي تمت بين أعضاء المجموعة عند إعداد البيانات 
  .المالية الموحدة 

  استثمار في شركة المشروع المشترك) د
اف أخرى بتولي نشاط اقتصادي تحت إدارة المشترك هو ترتيب تعاقدي تقوم من خالله المجموعة وأطر إن المشروع

إن اتفاقيات المشروع المشترك والتي تتضمن تأسيس منشأة منفصلة يمتلك فيها كل مشارك حصة يشار إليها . مشتركة 
باستخدام  سيطرة المشتركهذات البهذه الشركات باالعتراف بحصتها تقوم المجموعة المشتركة  السيطرةبمشاريع ذات 
  .ملكية طريقة حقوق ال

ضمن الميزانية العمومية الموحدة بالتكلفة شركة المشروع المشترك وفقاً لطريقة حقوق الملكية ، يتم قيد االستثمارات في 
والتي يتم تعديلها بتغيرات ما بعد الشراء لحصة المجموعة في صافي موجودات شركة المشروع المشترك مطروحاً منها 

  . على حدةاض في القيمة لكل استثمار أي انخف
كافة األرباح والخسائر غير  إلغاءالمشتركة ، فإنه يتم  السيطرةعند حدوث معامالت ما بين المجموعة والمشاريع ذات 

المحققة بنسبة حصة المجموعة في المشروع المشترك ، باستثناء الخسائر غير المحققة التي تعكس انخفاضاً في قيمة 
  .األصل المحّول 

  :دات الممتلكات والمع) هـ
يتم احتساب االستهالك بموجب . أي تدني بالقيمهو تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم

  :طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها على النحو التالي 
  نسبة االستهالك 

  %٢.٥ سفن
  %٢٠ مباني

  %٣٣.٣٣  أجهزة كمبيوتر
  %١٥  زات مكتبيةتجهي

  %١٥  أثاث وتجهيزات
  %٢٠  أجهزة اتصاالت

  %٢٠  سيارات
  %٢٠ )ساب( حاسب آليبرامج

فـي حـين يـتم    يتم تسجيل تكاليف اإلصالح والصيانة واالستبداالت والتحسينات غير األساسية كمصاريف عند حدوثها ، 
  .االستبداالت والتحسينات األساسية  رسملة
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  ق.م.ش) ناقالت ( الغاز المحدودة شركة قطر لنقل 
  الدوحه قطر

  

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : )تتمه(ة الهامة أسس اإلعداد والسياسات المحاسبي- ٣
  :تكاليف االقتراض ) و

محددة والتي تستغرق فترة طويلة من  موجوداتيتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو بناء أو إنتاج 
يتم ايقاف رسملة تكاليف االقتراض عندما  . الموجوداتتكلفة هذه  معالزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات االستخدام 

تثمارات المؤقتة في أموال يتم تخفيض إيرادات الفوائد المحققة من االس.  هذه الموجودات جاهزة لالستخدام تصبح
  .، والتي سيتم دفعها الحقاً ، من تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها القروض

  استثمارات متاحة للبيع ) ز
ويعاد الحقاً تقييم االستثمارات المصنفة  .العادلة في ذلك الوقت بسعر التكلفة والذي يمثل القيمة  مبدئياً االستثمارات قيديتم 

 منفصلإعادة التقييم كبند  عندوالخسائر غير المتحققة الناتجة  األرباح إدراجيتم . كاستثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة 
أو بيان الدخل في حال بيع  إلىية الخسائر المتراكمة الظاهرة ضمن حقوق الملك أو األرباحضمن حقوق الملكية ، وتحول 

  .هذه االستثمارات او تدني قيمتها تحصيل 
المنظمة بالرجوع إلى أسعارها المعلنة بالسوق في تاريخ  المالية األسواقيتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في 

  .الميزانية العمومية 

  :ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى ) ح
ار الذمم التجارية المدينة واألرصدة المدينة األخرى بصافي قيمتها بعد خصم مخصص الديون المشكوك في يتم إظه 

تحصيلها ، ويتم عمل تقديرات للديون المشكوك في تحصيلها عندما تصبح إمكانية تحصيل كامل المديونية غير محتملة ، 
  .لتحصيلها لعندما ال يكون هنالك احتماأما الديون المعدومة فيتم شطبها 

  :الذمم الدائنة والمستحقات ) ط
او لم الفواتير من المورد  إستالمسواء تم  التي تم الحصول عليهااو الخدمات المستلمه البضائع بيتم االعتراف بااللتزامات 

  .تستلم

  :المخصصات ) ي
سابقة على أن تكون تكاليف  وذلك نتيجة احداث )قانوني أو حكومي(يتم عمل مخصصات عندما يكون على الشركة التزام 

  .تسوية هذه االلتزامات محتملة ويمكن تقديرها بشكل معقول 

  :مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومساهمات صندوق التقاعد ) ك
على أساس بتقديمها الموظف  قامالخدمات التي  تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مكافأة نهائية ويتم دفعها مقابل

لمنصوص عليها في عقد التوظيف وعلى أساس فترة الخدمة ، ويرتبط ذلك باتمام الحد األدنى المطلوب من المستحقات ا
  .فترة الخدمة 

في برنامج الصندوق مساهمة الالخاص بالتقاعد والمعاشات ، تلتزم المجموعة ب ٢٠٠٢لسنة ) ٢٤(قانون رقم  بموجب
مقصور  المجموعةالتزام . سبة من رواتب الموظفين القطريين كنهذه المساهمة  وتحتسبالقطريين  الحكومي للموظفين

  .تحتسب كمصروف عند استحقاقها ، وتدفع الى هيئة التقاعد على اساس شهري والتي هذه المساهمةعلى 
- ١٠ -  



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

  

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١منتهية في للسنة ال

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : )تتمه(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة - ٣
  :االيرادات ) ل

  .المتعاقدة  األطرافتفاقيات المبرمة مع االستحقاق وطبقاً لال أساسالنقل على  بإيراداتيتم االعتراف 
  .عندما يتم تقديم الخدمة بإيرادات الخدمات البحريه والوكاالتيتم االعتراف 
  .، مع األخذ بعين االعتبار معدل الفائدة المطبق ومبلغ الوديعة  مبدأ االستحقاق أساسالفوائد على  بإيراداتيتم االعتراف 
  .عند نشوء حق للمساهمين في استالم الدفعات  الستثماراتارباح ا بإيراداتيتم االعتراف 

  :النقد وشبه النقد ) م
تستحق خالل اقل وودائع ألجل رصدة بنكية أخرى وأ بنكية جاريهيتكون النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق وحسابات 

  .يوماً ٩٠من 

  التدني في القيمة) ن
  التدني في قيمة الموجودات المالية 

تدني قيمة مؤشرات تدل على لتحديد فيما إذا كان يوجد أى  يةعموم ميزانيةييم الموجودات المالية في تاريخ كل يتم تق
فقط إذا وجد دليل موضوعي للتدني كنتيجة لوقوع حدث أو أكثر  متدنيهتعتبر قيمة الموجودات المالية . الموجودات المالية 
يتم االعتراف بجميع خسائر التدني في . يرية المستقبلية لهذه الموجودات المالية على التدفقات النقدية التقد بحيث تؤثر سلباً

  .بيان الدخل الموحد 
بعد االعتراف بالخسارة  يتم عكس الخسارة من التدني إذا كان من الممكن ربط الخسارة بشكل موضوعى الى حدث الحق

  . من التدني

  تدني قيمة الموجودات غير المالية 
لقيمة الدفترية لموجودات المجموعة ، باستثناء المخزون ، في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد إذا كان هناك يتم مراجعة ا

الناتجه يتم االعتراف بالخسارة . مماثلة ، يتم تقدير قيمة استردادها  اتإذا وجدت أى مؤشر. أي مؤشر للتدني في القيمة 
  .ت القيمة الدفترية للموجودات عن قيمة استردادها من التدني في بيان الدخل الموحد ، حيثما زادا

يتم . يتم تقييم الخسائر من التدني المعترف بها في فترات سابقة عند وجود مؤشر بانخفاض الخسارة او عدم وجودها 
الخسائر  يتم عكس. عكس الخسائر من التدني إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة الممكن استردادها 

او  كهالل االبعد تنزيسابقا ،  إدراجهامن التدني الى الحد الذى تكون فيه القيمة الدفترية ال تتعدى القيمة الدفترية التى تم 
  .، اذا لم يتم االعتراف بخسائر التدني  االستهالك

  :العمالت األجنبية ) س
كما . ري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل معاملة يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال القط

وتحول الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية الى الريال القطري بأسعار الصرف السائدة في نهاية 
  .الموحدالسنة وتؤخذ فروق العملة الناتجة من عمليات التحويل الى بيان الدخل 

القتصاد الرئيسي الذي تعمل فيه الية الفردية للشركات التابعة وشركات المشاريع المشتركة بعملة اتم عرض البيانات الم
ولغرض اعداد هذه البيانات المالية الموحدة تم اظهار الميزانيات العمومية وبيانات الدخل لتلك الشركات ) . عملة النشاط (

  .بعملة النشاط للشركة األم 
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  ق.م.ش) ناقالت ( غاز المحدودة شركة قطر لنقل ال
  الدوحه قطر

  

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : )تتمه(الهامة أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية - ٣
  " :تتمة"العمالت األجنبية ) س

تم عرض الموجودات والمطلوبات للعمليات الخارجية بالريال القطري حسب أسعار صرف العمالت في تاريخ الميزانية 
يتم تحويل االيرادات والمصاريف بمتوسط أسعار الصرف خالل السنة ، إال إذا تذبذبت أسعار الصرف بشكل . العمومية 

  .أسعار الصرف في تاريخ الحركة م استخدام تخالل السنة ، وفي هذه الحالة ي كبير

كبند ضمن حقوق الملكية وتضاف الى  المتعلقة باألنشطة الخارجية يتم تصنيف فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية
م فيها بيع ذلك االستثمار التي يتاحتياطي فروق أسعار العمالت األجنبية ويتم قيد هذه الفروقات كربح او خسارة في الفترة 

  . الخارجي

  :التحوط  وأنشطةمشتقات األدوات المالية ) ع
تسجل المشتقات المالية مبدئياً . دخلت المجموعة في أدوات مشتقات مالية مختلفة إلدارة تعرضها للتغير في أسعار الفائدة 

تعتمد طريقة . الية ، ويعاد قياسها الحقا بقيمتها العادلة بقيمتها العادلة ، وذلك في تاريخ الدخول في عقود المشتقات الم
وعلى طبيعة كأداة تحوط ، على ما اذا كانت المشتقات مصنفة االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات 

تحوط ( قات النقدية صنفت المجموعة عقود تبادل أسعار الفائدة كأداة تحوط لتعرضها للتغير في التدف. المتحوط له البند 
  ) .للتدفقات النقدية 

تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين األدوات المالية للبند المتحوط له وموضوعية إدارة المخاطر واستراتيجية أخذ حركات 
كانت  كما تقوم المجموعة بتوثيق تقييمها ، عند بدء التحوط وعلى أساس مستمر ، وذلك إذا. التحوط في تاريخ بدء الحركة 

  .التغيرات في التدفقات النقدية المتحوط لها  علىالمشتقات المستخدمة في حركات التحوط فعالة بدرجة كبيرة 
ان تاريخ االستحقاق المتبقي ات او مطلوبات غير متداولة اذا كتصنف مجموعة القيمة العادلة للمشتقات المالية كموجود 

كموجودات او مطلوبات متداولة اذا كان تاريخ االستحقاق المتبقي للبنود  شهراً وتصنف ١٢للبنود المتحوط لها اكثر من 
  .شهراً  ١٢المتحوط لها اقل من 

العادلة والتغير في  ال تتوفر فيها الشروط بأن تفسر كإحتياطي تحوط تعدل بالقيمةالتي في حاالت مشتقات األدوات المالية 
  . الموحددخل السجل في بيان هذه القيمة ي

  :فوائد بالتحمل وتسهيالت ض قرو) ف
القروض والتسهيالت التى تحمل فوائد مبدئيا بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا التكاليف المباشرة المرتبطة  إدراجيتم 

يتم بعد التحقق المبدئي ، يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفوائد الفعالة ، و. بالمعاملة 
تظهر االقساط المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة . فعال العائد الاالعتراف بمصاريف الفوائد على اساس 

  .مطلوبات متداولة ك

  :رسوم التمويل المؤجلة) ص
 عقود ، ويتم إطفاءها مع مصاريف الفوائد على مدى فترة تؤجل رسوم التمويل المتكبدة لغايات ترتيبات القروض 
  . سنة  ٣٥ولمدة  ألجلا لةطوي يراداتاال
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  ق.م.ش) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
  الدوحه قطر

  

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : )تتمه(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة -٣

  :ناقالت تحت االنشاء ) ق
يتم تسجيل الناقالت تحت االنشاء مبدئياً بالتكلفة ، والتي تتضمن تكاليف شركات إنشاء الناقالت ، الفوائد المرسملة 

غيل الناقالت ، يتم تحويل جميع تلك التكاليف الى بند الناقالت ضمن عند بدء تش. والمصاريف األخرى المتعلقة بالناقالت 
الممتلكات والمعدات ويبدأ احتساب استهالكها الى ان تصل الى قيمة الخردة باستخدام القسط الثابت على مدى العمر 

  . االنتاجي المتوقع لها 
  
  :ك وأرصدة لدى البننقد و – ٤
 2008 2007 

  ال قطري ألف ري  ألف ريال قطري 
   

  347٢٣٣  نقد في الصندوق  
  ٧١٤.٣١٠ ٥٨٧.٥٠٩  حسابات بنكية جارية

  ١.٧٢٤.١٥٥ ١.٣٧٤.٤٥٧  ودائع ألجل 
  ٣٦.٢٤٦ ٢٨.٠٠٦  * أرصدة بنكية أخرى 

  ٢.٤٧٤.٩٤٤ ١.٩٩٠.٣١٩  المجمــوع 

  ) . ٪6.15 و4.25%  :  ٢٠٠٧(٪  6.85و  ٪ 3.375ما بين على الودائع ألجل  وائدة الفنسبتتراوح 
  
لألسهم التي تم المزايدة عليها والمتعلقة بتحصيل القسط الثاني بها المطالب غير المستحقة للمساهمين للمتحصالت المبالغ النقدية * 

  . من رأس المال 
  
  :مدينة وأرصدة مدينة أخرى تجارية ذمم  – ٥
 2008 2007 

  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري 
  

 17.240 13.140  مدينةتجارية ذمم

 )٣.٥٩٩( )١.٠٩٨( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: يطرح
 ١٣.٦٤١ ١٢.٠٤٢  

  ٣١.٥٥١ ٣٥.٧٠٦   مستحقهإيرادات 
 ٥٠.٨٩٩ ٨٦.٢٥١  ذمم مدينة أخرى 

  ٩٦.٠٩١ ١٣٣.٩٩٩  المجمــوع 

  
  . يكون تحصيلها محتمالً  تقوم المجموعة بأخذ مخصص لجميع الذمم المدينة التي ال

  
  

  
- ١٣ –  

 
 



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

  الدوحه قطر
  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  " :تتمة " مدينة وأرصدة مدينة أخرى ذمم تجارية  – ٥

  
ماليين  ٤:  ٢٠٠٧(ري ريال قط مليون 2.7 تبلغ تشتمل الذمم التجارية المدينة للمجموعة على ذمم مدينة بقيمة دفترية

نظراً لعدم  لذمم التجارية المدينةهذه امخصص لبأخذ المجموعة  لم تقم.  تاريخهحتى  تعتبر متاخرةالتي و) ريال قطري
التمتلك المجموعة أية رهونات مقابل هذه . قابله للتحصيل المستحقة المبالغ ، كما أن  تغيير في نوعية هذه الديونحدوث 

  . األرصدة 
  

  :  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١المدينة والحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في فيما يلي أعمار الذمم التجارية 
  

 2008 2007 

  ريال قطري ألف   ألف ريال قطري  
     
     اعمار الديون غير المتأخرة وغير المتدنية)١

 9.641 9.297  يوماً  ٦٠أقل من 

     اعمار الديون المتأخرة وغير المتدنيه)٢
  ١.٨٢١ 955  يوماً  ٩٠إلى  ٦١من
  ١٩٦ 2 يوماً  ١٢٠إلى  ٩١من

  ١.٩٨٣ ١.٧٨٨  يوماً  ١٢٠أكثر من 
 ٤.٠٠٠ ٢.٧٤٥  المجموع 

      ار الديون المتدنيهاعم)٣
  ١٠ --  يوم  ٦٠أقل من 

  ٣.٥٨٩ ١.٠٩٨  يوماً  ١٢٠أكثر من 
 ٣.٥٩٩ ١.٠٩٨  المجموع  

     :مشكوك في تحصيلهاالديون الالحركة في مخصص )٤
 --  ٣.٥٩٩ الرصيد في بداية السنة

 ٣.٥٩٩ ٩٧١ المضاف إلى المخصص خالل السنة 
 --   )١.١٤٢( السنةخاللمم مشكوك في تحصيلهاذاسترداد 

 --  )٢.٣٣٠( تم إعدامهاديون مشكوك في تحصيلها
 ٣.٥٩٩ ١.٠٩٨ الرصيد في نهاية السنة

 
  
  
  

-١٤-  



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

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )ر باآلف الرياالت القطريهالمبالغ تظه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :  المشروع المشترك شركاتقروض ل -٦
 2008 2007   
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري 

   

  ٤٥.١٨٧ 23.732 )١(المحدود)٣رقم(الشركة الهندية لنقل الغاز
 ١٦.٢٣٦ ٥٠.١٨٨ )٢(شركة تيكاي ناقالت 

  ١.٣٨٠.٢٣٤ -- )٣(IIIشركة تيكاي ناقالت 
  ١٠.١٢٧ -- )٤(IIIشركة تيكاي ناقالت 

  95.457 138.752 )٢(شركة ناقالت سفيتزرويجزميولير
 )٥(للنقلشركة جلف ل ب جي  

 

٣٧٥.٢٤٧ 
  --  

  ١.٥٤٧.٢٤١ ٥٨٧.٩١٩ 
  

قالت ، مع األخذ باإلعتبار وضع السيولة لدى شركة المشروع سوف يبدأ سداد دفعات هذا القرض عند بدء تشغيل النا -١
  .المشترك 

  
  .مع األخذ باإلعتبار وضع السيولة لدى شركة المشروع المشترك سداد دفعات هذا القرض  سيتم -٢
  
كة تم خالل السنة نقل القروض المسجلة بإحدى الشركات التابعة لشركة االم الى المشروع المشترك الذي يخص الشر -٣

  .التابعة وذلك نتيجة التقاص الذي حصل مع المشروع المشترك 
  

  .شركة المشروع المشترك من قبل  السنةهذا القرض خالل  تم دفع -٤
  
  %١+  فائدة بنسبة الليبور القرض يحمل. هذا القرض لشركة المشروع المشترك الجديدة  إعطاءتم  -٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ١٥ –  
  



  ق.م.ش) ناقالت ( ز المحدودة شركة قطر لنقل الغا
  الدوحه قطر

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ت المشاريع المشتركةفي شركا ستثمارإ - ٧
  المبلغ 

  ألف ريال قطري
  

  ٢.١٩٣.٠٦٦ )قبل التعديل(٢٠٠٧يناير  ١الرصيد كما في 
  ٢.٣٣٢ المشروع المشتركط منديل الحصة في خسارة التحوتع

  

  ٢.١٩٥.٣٩٩ )معدل(٢٠٠٧يناير  ١الرصيد كما في 
  ٣٤١.٩٨٠ خالل السنةالمشروع المشتركفي شركات  اإلستثمار

  )٢٤.٥٦٩(  ةالسنسارةخ
  ٧.٥٠١ مبالغ تم إلغاؤها مقابل قرض

  )٢٥.٢٨٩( لمشروع مشتركتحويل قرض 
  )١١٠.٩٧٨( ط للسنةالحصة من مخصص التحو

  ٢.٨٩٠ حصه من فروقات العمالت الناتجه من تحويل االعمال االجنبية
  )١٩.٧٣٤(  توزيعات أرباح مستلمة

   

  ٢.٣٦٧.٢٠٠ )لمعد(٢٠٠٧ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
   

  )٦٣.٣٠٤( السنةخاللمشتركالمشروعشركات الاسترجاع استثمار في 
  ٣٤.٣٥٦  الحصة من األرباح للسنة

  )٣٥.٣٨٩( للمشروع المشتركمقابل قرض تعديلهامبالغ تم 
  )٤٢.١٦٥( المشتركة للمشاريعتحويل قرض 
  )٧٤٨.٤٧٦( *ط للسنةصص التحوالحصة من مخ

  ٣.٨٦٩ األجنبيةاألنشطةلعمالت الناتجه من تحويلحصه من فروقات ا
  )٥١.٦٤٧(  توزيعات أرباح مستلمة

  ١.٤٦٤.٤٤٤ ٢٠٠٨ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
   

  
 ٣.٣:  ٢٠٠٧( مليون ريال قطري  ٢٤.٢بقيمه من خسائر مخصص التحوط للمشاريع المشتركه  الحصةهذا البند  ال يتضمن* 

   .تعديله مقابل القرض الممنوح لذلك المشروع المشترك والذى تم ) مليون ريال قطري 
  
  
  
  

  
  
  
  

 - ١٦  -  



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

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  " :تتمة " إستثمارات في شركات المشاريع المشتركة  - ٧
  

  :كما يلي  2008ديسمبر  ٣١كما في  ةالمشترك المشاريع شركاتفي  المجموعةتتمثل تفاصيل استثمارات 

  ةع المشتركالمشاري أسماء شركات
مكان التأسيس
  لنشاط األساسيا  نسبة التملك  والنشاط

      

  تأجير الناقالت  % ٣٠ جزر الكايمن شركة ماران ناقالت المحدودة
J5 تأجير الناقالت  % ٤٠ اليابان المحدودة)٨إلى رقم ١من رقم ( ناقالت  

  تأجير الناقالت  % ٣٠ جزر المارشال المحدودة) ٤( للنقل شركة بينينسيوال
  تأجير الناقالت  % ٣٠ جزر المارشال   ناقالت  شركة تيكاي

       : بروناف 
  تأجير الناقالت  % ٤٥ ألمانيا  ألكساندرا

  تأجير الناقالت  % ٤٥ هولندا بريتا
  تأجير الناقالت  % ٤٥ جزر المارشال  جبريال
  تأجير الناقالت  % ٤٥ اليبيريا جوليا
  تأجير الناقالت  % ٦٠ جزر المارشال (**))III(ناقالت  ة تيكايشرك
  تأجير الناقالت  %٥٠.١ جزر المارشال (**)للشحن البحري  O.S.Gناقالت شركة

  تأجير الناقالت  %٢٠ مالطا ٣رقمالشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال
  تأجير الناقالت  % ٧٠ قطر )**(.م.م.ذ جزميوليرناقالت سفيتزري

  تأجير الناقالت %50 قطر  للنقلشركة جلف ل ب جي 
  السفن اصالحعمل و صيانة  %80 قطر  )(** كيبلتناقال

  
حق  صفتمتلك أكثر من ن أسهم حقوق ملكية هذه المنشأة ، إال أنها ال تمتلك أكثر من نصفعلى الرغم من أن المجموعة **

 ، فإنه يتم تسجيلوتبعاً لذلك . ف تحتاج القرارات إلى موافقات كاملة من جميع األطرا.  سيطرة كاملة عليهاال تمارس التصويت و
 .مشروع مشترك  كاستثمار فيفي سجالت المجموعة  تثماراإلس هذا

 
  

  :كما يلي بالمجموعة  ذات العالقة المشاريع المشتركة ملخص للبيانات المالية لشركات –) أ( ٧
  )معدل(  2007 2008 

  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
    

 ٢٣.٥٤١.٤١٩ ٢٨.٢٨٦.٨٧٣  مجموع الموجودات
 )١٩.٥١١.٢٣٤( )٢٦.٣٠٢.١٣٢(  مجموع المطلوبات

 ٤.٠٣٠.١٨٥ ١.٩٨٤.٧٤١  صافي الموجودات

 ٢.٣٦٧.٢٠٠ ١.٤٦٤.٤٤٤ حصة المجموعة من صافي موجودات شركات المشاريع المشتركة
 
  
  
  

 - ١٧ –  



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

  

  ةموحدايضاحات حول البيانات المالية ال
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  " :تتمة " إستثمارات في شركات المشاريع المشتركة  - ٧
  
  :ذات العالقة بالمجموعة كما يلي  ملخص للبيانات المالية لشركات المشاريع المشتركة –) أ( ٧
 
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  ديسمبر ٣١للسنة المتهية في  
  )معدل(  2007 2008 

  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري 
      

 ٦٣٨.١٨٨ ١.٩٤٣.٢٨٥  اإليرادات

 )٦.٥٨٧( ٢١٥.١٣٥  أرباح السنة 

 )٢٤.٥٦٩( ٣٤.٣٥٦*للسنةالمشروع المشتركشركاتحصة المجموعة من نتائج 
  

  
  . لتتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة  المشتركلبعض شركات المشروع ة بعد القيام بالتعديالت الضرورية للبيانات المالي* 

  
  :إستثمارات متاحة للبيع  - ٨
   
 2008 ٢٠٠٧  
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري 
     

  ٧٢.٦٦٨ ١٣٠.٠٤٥  يناير  ١الرصيد كما في 
  ٥٧.٣٧٧ )٣٣.٥٣٧(  التغير في القيمة العادلة 

  130.045 96.508  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  

  . مدرجة في سوق الدوحة لألوراق المالية  ستثمارات المتاحة للبيع إستثماراتتمثل اال
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  ق.م.ش) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
  الدوحه قطر

  

  ةول البيانات المالية الموحدايضاحات ح
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
   : قيد التنفيذ إنشاءات - ٩

    الناقالت قيد آلنشاء 
 

 إنشاء تكاليف
 الناقالت

 تكاليف
 برامج
 أخرى

 
  
  

 المجموع

  
مرافق 

حوض جاف 
  قيد النشاء

تكاليف 
  تطبيق

أنظمة  
  وبرامج

  
  
  

  المجموع
 3,634,742 - 7,192 3,627,550 324,914 3,302,636 ٢٠٠٧يناير  ١كما في

 5,746,957 11,004 10,478 5,725,475 420,733 5,304,742  إضافات خالل السنة

       

 9,381,699 11,004 17,670 9,353,025 745,647 8,607,378 ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١كما في

تحويل الى تكاليف تمويل 
  مؤجاة

- (171,521) (171,521) - - (171,521) 

       

 9,210,178 11,004 17,670 9,181,504 574,126 8,607,378 ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١كما في

 10,724,695 3,245 46,948 10,674,502 1,082,007 9,592,495  إضافات خالل السنة

 (2,271,033) (11,004) - (2,260,029) (176,435) (2,083,594) معداتتحويل الى ممتلكات و

             
 17,663,840 3,245 64,618 16,116,2791,479,69817,595,977 ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١كما في

  

  )ج(            )ب(           )أ(        إيضاح
  

   :) أ(إيضاح 
  .التي مازالت قيد اإلنشاء ناقالت ووفقاً لشروط إتفاقيات إنشاء  ناقالتإلنشاء عات الدفيمثل هذا المبلغ 

  
   :) ب(إيضاح 
والذي يمثل مصاريف فوائد ) مليون ريال قطري ٣٦٢:  ٢٠٠٧(مليون ريال قطري  ٨٧٣تكاليف برامج أخرى ما قيمته تتضمن 
  . إيرادات الفوائد  بعد تنزيلمرسملة 

  
   ) :ج(إيضاح 

  .ممتلكات ومعداتبرنامج الكمبيوتر وقد تم نقل تكاليف المرحلة األولى الى  انظمةمن عملية  كاليف تخص المرحلة الثانيةالت هذه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - ١٩ – 
  



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

  الدوحه قطر
  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :قروض  – ١١

  :تتألف هذه القروض مما يلي 
 2008 ٢٠٠٧  
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري 

  1.820.764 1.820.764  ) أإيضاح (قرض
  1.638.687 9.744.729 )بحإيضا(تسهيالت بنكية رئيسية 
  18.208 633.626 )جإيضاح(تسهيالت بنكية ثانوية 

  1.313.115 --  )دإيضاح (قرض
  3.095.299 3.095.299 )هـإيضاح) (أ(سندات رئيسية فئة 
  1.092.458 1.092.458 )وإيضاح) (أ(سندات ثانوية فئة 
  314.573 1.464.890 )زإيضاح( KEXIMتسهيالت كيكسم 

  819.344 1.414.775 )حإيضاح(KEICتسهيالت كيه إي آي سي 
  )٣٥.٠٢٧( )٣٥.٠٢٧( تكاليف إصدار السندات:يطرح

  10.077.421 19.231.514 المجموع
  

 :ي مصنفة كالتالي وه

    114.787   سنةقروض تستحق خالل 

-- 
  10.077.421 19.116.727   سنةقروض تستحق بعد 

 
  ) أإيضاح (

ديسمبر  ٣١كقرض متجّدد إلى تاريخ وهي مقدمة بدون ضمانات  دوالر أمريكيمليون  ٥٠٠ تسهيالت بقيمة هذا القرض يمثل
  .إلى قرض ألجلحويله ـوف يتم الحقاً تـوس ٢٠٠٩

  
  )  بإيضاح (

والبالغة والثانية دوالر أمريكي مليون  ٢.٢١٦والبالغة األولى يمثل هذا البند القيمة المسحوبة من إتفاقية التسهيالت البنكية الرئيسية 
األخيرة والدفعة  ٢٠١٠سوف تسدد في ديسمبر  األولىمن التسهيالت البنكية الرئيسية  األولىالدفعة  إن .مليون دوالر أمريكي ٤٦٠

األخيرة في والدفعة  ٢٠١١، كما أن الدفعة األولى من التسهيالت البنكية الرئيسية الثانية سوف تسدد في يونيو  ٢٠٢٥في ديسمبر 
  . ٢٠٢٥ديسمبر 

  
  ) جإيضاح (

الدفعة  وستستحقمليون دوالر أمريكي ،  ١٧٤يمثل هذا البند القيمة األولية المسحوبة من إتفاقية التسهيالت البنكية الثانوية والبالغة 
 .٢٠٢٥والدفعة األخيرة في ديسمبر  ٢٠١٠في ديسمبر  األوليةالتسهيالت البنكية  اتفاقية األولى من مبلغ
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  ق.م.ش) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
  الدوحه قطر

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )تتمه(قروض  – ١١

  ) دإيضاح ( 
سداد هذا  وقد بدَأ . طة فقكشرللو قد سجل المبلغ التابع  حصلت إحدى شركات المشاريع المشتركة في المجموعة على هذا القرض

 هـذا القـرض خـالل السـنة     تحويلعلى أي حال تم  .ناقالت شركة المشروع المشترك جاهزة للتشغيل عندما أصبحت القرض 
  .كمشروع المشترلل

  
  )  هـإيضاح (

ة األخيرة عوالدف ٢٠٢١تمثل هذه السندات الرئيسية المصدرة األولى النظام المالي ، وسوف يبدأ سداد الدفعة األولى في يونيو 
  . ٢٠٣٣في ديسمبر

  
    ) وإيضاح (

 ٢٠١٠ولى فـي ديسـمبر   سداد الدفعة األ يتم، وسوف  الجزء األول من برنامج ماليتمثل هذه السندات الثانوية المصدرة األولى 
  . ٢٠٣٣والدفعة األخيرة في ديسمبر 

  
  ) زإيضاح (

والدفعة  ٢٠٠٩في ديسمبر  األولى، وسوف يبدأ سداد الدفعة  األولى KEXIMيمثل هذا البند القيمة المسحوبة من إتفاقية تسهيالت 
  .٢٠٢٠في ديسمبر  األخيرة

  
  )حإيضاح (

مليون  ١٦٤والثانية والبالغة مليون دوالر أمريكي  ٢٢٥والبالغة األولى  KEICة تسهيالت يمثل هذا البند القيمة المسحوبة من إتفاقي
والدفعة األخيـرة فـي ديسـمبر     ٢٠٠٩األولى في ديسمبر KEIC  وسوف يبدأ سداد الدفعة األولى من تسهيالت ،دوالر امريكي 

        . ٢٠٢١والدفعـة األخيـرة فـي ديسـمبر      ٢٠١٠بر الثانية في ديسم KEIC، كما يبدأ سداد الدفعة األولى من تسهيالت  ٢٠٢٠
  .%)٦.٠٧٧:  ٢٠٠٧( %٤.٥٥٤هو  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١كما في  الطويلة األجل/ التسهيالت القصيرة ان معدل الفائدة على 

لتسهيالت بضمان مقابل هذه ا المجموعةالناقالت ، وقد تم ضمان إلتزام  سهيالت البنكية والسندات لتمويل بناءسوف يتم إستخدام الت
والتي قد ضمنت بشكل غير مشروط وغير قابل للـنقض أن تسـّدد المبـالغ     التابعةالناقالت ذاتها وبضمانات مقدمة من الشركات 

  .المستحقة في موعد إستحقاقها 
  

مسـتخدمة مـن   هذه القروض والسندات مضمونة بكافة اإلستثمارات المسموح بها والتي تم شراؤها عن طريق المبالغ األولّيـة ال 
، ومضمونة أيضاً بعقود التأمين التي وقعتها الشـركة أو أي مـن    التابعةالقروض ، وأيضاً فهي مضمونة بأسهم كل من الشركات 

 وبالمبالغ المتحصلة من عقود التأمين تلك ، وهي مضمونة أيضاً بحق الشركة وحصتها في أي مـن العقـود ، أو   التابعةالشركات 
وتمتد هذه الضمانات إلى الموجودات األخرى للشركة ، وأي عقد آخر يكون أي من الضامنين  .ذات العالقةالقروض بين شركاتها 

  .طرفاً فيه 

  . وتكون األولوية بهذه الضمانات لصالح سداد دفعات الدين والسندات الرئيسية ، ومن ثم لصالح سداد دفعات الدين والسندات الثانوية
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  ق.م.ش) ناقالت ( ز المحدودة شركة قطر لنقل الغا
  الدوحه قطر

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ومستحقات ذمم دائنة  – ١٢
 ٢٠٠٨  2007 

  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري 
  38.002 72.658  ذمم دائنة

  56.580 49.133  دفعات مستلمة من العمالء
  36.246 27.848   )١(المستحق للمساهمين 

  60.305 36.187  أخرىمستحقات
 --          41.819 )٢(التحوط  مخصص لخسائر 
  191.133 227.645  المجمــوع 
  

بتحصيل القسط لتي تم المزايدة عليها والمتعلقة لمتحصالت غير المطالب بها لألسهم الغ النقدية المستحقة للمساهمين ااالمبتمثل ) ١(
 .الثاني من رأس المال 

االضـافيه تـم    الخسائر .ال شيء المجموعة في إحدى شركات المشاريع المشتركة  اصبحت استثماراتخسارة التحوط  بسبب) ٢(
   .االلتزامالتحوط لها وتحقق 

  
  :أسعار الفائدة   القيمة العادلة لمبادالت – ١٣  

  

مجمـوع   بلـغ  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١وبتاريخ . عت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية وقّ
 توكان)  ٢٠٠٧ي للعام مليون ريال قطر ١٥.٩٢٨(مليون ريال قطري  ١٥.٩٢٨المبالغ األساسية لعقود تبادل أسعار الفائدة 

  ) . ٢٠٠٧مليون ريال قطري للعام  ١.٠٢٢(مليون ريال قطري  ٥.٠١٦القيمة العادلة لها سالبة بقيمة 
  
  :رأس المال  – ١٤

 2008 2007 
  عدد األسهم   عدد األسهم 

      

  ٥٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ٥٦٠.٠٠٠.٠٠٠  رأس المال المصرح به 
  ٥٥٤.٠٢٦.٣٦٠ ٥٥٤.٠٢٦.٣٦٠  رأس المال المصدر

 
  قيمة األسهم  قيمة األسهم 
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري 
     

  5.536.666 5.537.655 ريال قطري للسهم الواحد١٠رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة إسمية قدرها
  
 اًسهماً مصدر ٧١٩.٤٩٥كان هناك % ( ٥٠سهماً مصدراً ومدفوعاً بنسبة  ٥٢١.٧٣٦كان هناك  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١بتاريخ 

  . )٢٠٠٧ديسمبر  ٣١في % ٥٠مدفوعة بنسبة 
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  ق.م.ش) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
  الدوحه قطر

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : قانوني حتياطي إ – ١٥
يتم . لالحتياطي القانوني  من صافي ربح السنة% ١٠ما نسبته  تحويلينص النظام األساسي للشركة على أن يتم 

التي  االتالحرأس المال المدفوع وهو غير قابل للتوزيع إال في قيمة من % ٥٠االحتفاظ بهذا االحتياطي حتى يصل إلى 
  .قانون الشركات التجارية النظام األساسي للشركة وحددها 

  

  :حتياطي التحوط إ – ١٦
 لتي تم تصنيفها كأداةا رات في القيمة العادلة للمشتقاتللتغي الفعالالمجموعة في الجزء  حصةيمثل احتياطي التحّوط 

جموعة من إحتياطي التحوط لشركات المشاريع تحوط للتدفقات النقدية المسجلة من قبل إحدى الشركات التابعة وحصة الم
  .المشتركة 

  .م الى القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة يقيد محاسبي من اعادة التقي بقيمة سالبة يمثلإن احتياطي التحوط الذي يظهر 
اسي لمبادالت دفع القروض وانخفاض المبلغ االسمع اعادة الوقت وذلك  مع مرورع أن ينخفض احتياطي التحوط يتوق

  .قائمة الدخل أو األرباح المدورة إن االحتياطي الذي يخص هذا التحوط ال يتوقع بأن يؤثر على. أسعار الفائدة 
أخذت من أجل  تحمل فوائد متغيرهمبادالت أسعار الفائدة التي تعود إلى قروض  من نشأتإن القيمة السالبة لالحتياطي 

  .بناء سفن 
  .الناتجة من السفنسفن  طويلة األجل وذلك لتثبيت التدفقات النقدية المستقبلية اتفاقيات تأجير  بالدخول فيالشركة  تقوم

الذي يالزم التقلبات في  وتقليل عدم التأكد أكثر ثباتاً في المستقبلتدفقات نقدية  يتوقع أن ينتج عنهاإن هذه االستراتيجية 
  .اسعار الفائدة أو اسعار النقل 

  
  :النقد النقد وشبه  – ١٧

 2008 2007 
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري 

    

  ٢.٤٧٤.٩٤٤ 1.990.319 لدى البنوك وارصدةنقد
     :يطرح 

  )٦٧٩.٣١٢( )٩.٠٩٨( يوما٩٠ًودائع ألجل تستحق بعد
  )٣٦.٢٤٦( )٢٨.٠٠٦(  أرصدة بنكية أخرى 

 ١.٧٥٩.٣٨٦ ١.٩٥٣.٢١٥  
  

  :معامالت مع أطراف ذات عالقة  – ١٨
  :الرئيسيين للشركة خالل السنة ما يلي  رواتب ومكافآت المدراءبلغت 

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري 

      

  ١.٧٤١ ٢.١٤٨ رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين
  ٧٠٠ ٧٠٠ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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  ق.م.ش) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
  الدوحه قطر

  ةاحات حول البيانات المالية الموحدايض
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الشركات التابعة  – ١٩
  :فيما يلي  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١تتمثل تفاصيل الشركات التابعة كما في 

  اسم الشركة التابعة
مكان التأسيس 

  والنشاط
  نسبة التملك
  النشاط األساسي  وحق التصويت

  خدمات الوكاالت  % ٩٥  قطــر ق.م.شركة ناقالت لوكالة المالحة المحدودة  ش
  خدمات بحرية   % ٦٠  قطــر .   م.م.شركة ناقالت فوجي ذ
  بضةشركة قا  % ١٠٠  جزر مارشال   مؤسسة ناقالت إنك

  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال   شركة ناقالت حالول 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال   شركة ناقالت أم صالل 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال   شركة ناقالت أبو سمرة 

  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ١٦٩٤شركة ناقالت إس إتش آي 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ١٦٩٥شركة ناقالت إس إتش آي 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ١٦٩٦شركة ناقالت إس إتش آي 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ١٦٩٧شركة ناقالت إس إتش آي 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ١٩٠٨شركة ناقالت إتش إتش آي 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  مارشال جزر  ١٩٠٩شركة ناقالت إتش إتش آي 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ١٩١٠شركة ناقالت إتش إتش آي 

  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال   شركة ناقالت الغويرية 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال   شركة ناقالت الجميلية 
  تتأجير الناقال  % ١٠٠  جزر مارشال   شركة ناقالت السامرية

  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ٢٢٦٤شركة ناقالت دي إس إم إيه ناقلة رقم
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ٢٢٦٥شركة ناقالت دي إس إم إيه ناقلة رقم
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ٢٢٦٦شركة ناقالت دي إس إم إيه ناقلة رقم

  تأجير الناقالت  % ١٠٠  مارشال جزر  ١٧٢٦شركة ناقالت إس إتش آي 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ١٧٥١شركة ناقالت إس إتش آي 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ١٧٥٢شركة ناقالت إس إتش آي 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ١٧٥٣شركة ناقالت إس إتش آي 
  تأجير الناقالت   %١٠٠  جزر مارشال  ١٧٥٤شركة ناقالت إس إتش آي 

  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ٢٢٨٣دي إس إم إيهشركة ناقالت 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ٢٢٨٤دي إس إم إيهشركة ناقالت 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  جزر مارشال  ٢٢٨٥دي إس إم إيهشركة ناقالت 
  تأجير الناقالت  % ١٠٠  ل جزر مارشا ٢٢٨٦آيدي إس إم إيهشركة ناقالت 

  شركة قابضة  % ١٠٠  جزر مارشال  *شركة قابضة)١٦٤٣-٦) (ناقالت(شركة قطر لنقل الغاز 
  شركة قابضة  % ١٠٠  جزر مارشال  *المحدودةلالستثمار)٢٢٤٥-٨) (ناقالت(شركة قطر لنقل الغاز 

  ة قابضةشرك  %١٠٠  جزر مارشال *شركة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة
  شركة إدارة النقل البحري  %١٠٠  قطر  )قطر(قالت للنقل البحري المحدودةشركة نا

  
 

  .التابعة بدون وجود رأس مال  الشركاتتم إنشاء هذه * 
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  ق.م.ش) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
  الدوحه قطر

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطريه(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :على السهم العائد  - ٢٠
  .سهم العادية القائمة خالل السنةيتم احتساب العائد على السهم بقسمة ربح السنة على المّعدل المرجح لعدد األ

 2008 2007 
 ٨٩.٥٠٩ ١٢٩.٠٦٢ )ألف ريال قطري( ربح السنة

  553.666.613 553.765.492 )سهم(المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة
 ٠.١٦ ٠.٢٣ )ريال قطري()األساسي والمّعدل(العائد على السهم 

حيث أنه لم يكن هناك أية أدوات مالية من شأنها .سهم يتساوى احتساب العائد المعدل على السهم مع احتساب العائد االساسي على ال
  .تخفيف هذا العائد 

  تعديالت سنة سابقة – ٢١

الخارجية التابعة للمجموعة بابالغ الشركة بأن وثائق التحوط الخاصة  المشتركةالشركات ، قامت بعض  ٢٠٠٨مع نهاية سنة 
. قيقة للمعايير المحاسبية المطبقةقبل ادارتها ال تناسب التفسيرات الد بتحوطات التدفقات النقدية التى تم تحضيرها بشكل داخلي من

ادارة المخاطر  سةوبالرغم من أن االدارة ما زالت تعتقد بأن معامالت المشتقات كانت مالءمة لسياسات ادارة المخاطر وان سيا
تنتاج بأن تلك المشتقات التي كانت فعاله بشكل اساسي المعايير المحاسبية ، إال انه تم االس مفاهيمباإلعتماد على  ، مناسبة مازالت

اضافة للمذكور أعاله ، لم تقم احدى الشركات التابعة باعادة تقييم عقود المبادلة بالقيمة . على انها غير مناسبة لمحاسبة التحوط 
  .العادلة 

طات اقتصادية فعالة لغايات محاسبية ، اال ان بالرغم ن ان االدارة ما زالت تعتقد بان ادوات االشتقاق تلك كانت وما تزال تحو
التغير في القيم العادلة لتلك االدوات منذ التاريخ االساسي العتبارها كتحوطات تم المحاسبة عنها كزيادة او نقصان في صافي 

  . في البيانات المالية الموحدة ، عوضاً عن إدراجها كزيادة أو نقصان الحتياطيات التحوط) الخسارة( الدخل 
ان التغير اعاله في المعالجة المحاسبية يعتبر فقط قيد محاسبي غير نقدي وال يؤثر على الجانب االقتصادي لمعامالت المشتقات 

  .او التدفقات النقدية او على سيولة المجموعة 

الحسابات االدارية  المشتركة تم المحاسبة عنها خالل السنة السابقة استنادا الىالشركات ان حصة احتياطيات التحوط لبعض 
إن أثر هذا .  ٢٠٠٧المزودة من قبلها ، وقد تم تعديل االثر الناتج عنها استناداً الى البيانات المالية المدققة لتلك الشركات في سنة 

اضافة للتغير المتعلق باالستثمار في شركات المصالح  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١التعديل يتمثل بالتغير في احتياطي التحوط كما في 
  .المشتركة ، علماً بأن هذا التعديل لم يكن له تأثير على بيان الدخل أو االرباح المدوره 
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  ق.م.ش) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
  الدوحه قطر

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )ياالت القطريهالمبالغ تظهر باآلف الر(       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :إدارة المخاطر المالية   – ٢٢
  :عوامل المخاطر المالية

  
  .مخاطر السوق ومخاطر السيولة  ومخاطر االئتمان هذة المخاطر تتضمن مخاطر معدل فائدة التدفقات النقدية و

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

تدخل المجموعة وال تتعامل باألدوات المالية ،  ال.المشتقات المالية  خاطر االئتمان والستخداممكتوبة لمخاطر أسعار الفائدة ولم
   .المضاربة ألغراض والتي تتضمن مشتقات األدوات المالية ، وذلك 

  
إلى إدارة المجموعة لمراقبة المخاطر ومتابعة تطبيق السياسات وذلك للتقليل من  المالية ةاالداريتم تقديم تقارير دورية لعمليات 

  . المخاطر
  
   :مخاطر أسعار الفائدة  ) أ

. أسعار فائدة ثابتة ومتغيرة لتي تقترضها المجموعة والتي تحمل تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة وذلك كنتيجة للمبالغ ا
ار تخدام أدوات تبادل أسعتقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق عقود تبادل أسعار الفائدة ، وتتبع المجموعة سياسة إس

) المدفوعة (وتتم تسوية الفروق بين تكلفة الفائدة بالسعر الثابت . من أجل تثبيت تكلفة الفوائد على القروض المستقبلية  الفائدة
  . بشكل دوري ) المستلمة ( وتكلفة الفائدة بالسعر المتغير 

  
  :تحليل حساسية أسعار الفائدة  ١- أ

الجدول ويوضح . القروض لشركات المشاريع المشتركة وأرصدة البنوك  المجموعة إلى مخاطر أسعار الفائدة علىتتعرض 
التالي حساسية ربح المجموعة للتغيرات الطبيعية المتوقعة على ربح المجموعة خالل السنة ، وذلك بناًء على الموجودات 

  . ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في 
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  ق.م.ش) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
  الدوحه قطر

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  2008ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطرية(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 
مليون ريـال   ٢.٧٩١(مليون ريال قطري  ١٣.٢٥٨بعض القروض والبالغة قيمتها  باستثناءلتقلبات في أسعار الفائدة ،  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١يتعرض جزء من الموجودات والمطلوبات المالية الموحدة للمجموعة كما في 

  . )١٣إيضاح(باستخدام عقود تبادل أسعار الفائدة وهذه األخيرة متحوط لها )  ٢٠٠٧قطري للعام 
  :فيما يلي عرض ملخص لمدى تعّرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة ، وأسعار الفائدة الفعالة على هذه الموجودات والمطلوبات المالية 

  

 2007ديسمبر ٣١ 2008ديسمبر ٣١  
  المجموع غير محملة بالفائدة سعر فائدة متغير سعر فائدة ثابت المجموع غير محملة بالفائدة  غيرسعر فائدة مت سعر فائدة ثابت  
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري  ألف ريال قطري ألف ريال قطري  

           الموجودات المالية 
  ٢.٤٧٤.٩٤٤  ٣٦.٤٧٩  ٢.٤٣٨.٤٦٥ --  1.961.96628.3531.990.319-- نقد وأرصدة لدى البنوك

  قروض إلى شركات مشاريع مشتركة

-- ٥٨٧.٩١٩   

--  587.919  -- 1.537.114  10.127  1.547.241  
   

-- ٤.٠٢٢.١٨٥  ٤٦.٦٠٦  ٣.٩٧٥.٥٧٩ --   ٢.٥٧٨.٢٣٨ ٢٨.٣٥٣ ٢.٥٤٩.٨٨٥  
            المطلوبات المالية 

  ٧.٢٨٦.٦٠٩ --    ٣.١٣٣.٨٧٩ ٤.١٥٢.٧٣٠ ٥.٩٧٣.٤٩٤ -- ١.٨٢٠.٧٦٤ ٤.١٥٢.٧٣٠ فوائدحملقروض وسلف ت
  ٢.٧٩٠.٨١٢ --    --     ٢.٧٩٠.٨١٢ ١٣.٢٥٨.٠٢٠  --- ١٣.٢٥٨.٠٢٠ مبادالت أسعار الفائدة

  ١٠.٠٧٧.٤٢١ --    ٣.١٣٣.٨٧٩ ٦.٩٤٣.٥٤٢ ١٩.٢٣١.٥١٤ --  ١.٨٢٠.٧٦٤ ١٧.٤١٠.٧٥٠  
  )٦.٠٥٥.٢٣٦(  ٤٦.٦٠٦  ٨٤١.٧٠٠ )٦.٩٤٣.٥٤٢( )١٦.٦٥٣.٢٧٦(28.353 ٧٢٩.١٢١ )١٧.٤١٠.٧٥٠( المالية)المطلوبات/ (صافي الموجودات

نقصاً بقيمـة  / سيكون زيادةً  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١مع بقاء العوامل األخرى دون تغّير ، فإن صافي التأثير على الربح للسنة المالية المنتهية في )   pbs 50(نقطة أساسية  ٥٠إنخفضت أسعار الفائدة بمقدار / إذا إرتفعت 
  .مليون ريال قطري  ٣.٦
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  ق.م.ش) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
 الدوحه قطر

 ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطرية(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )تتمه( إدارة المخاطر المالية -٢٢
  

  :عقود تبادل أسعار الفائدة  ٢- أ
، ة متفق عليهان أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على مبالغ أساسيعلى مقايضة الفرق بيمع مؤسسات مالية المجموعة  اتفقت

أسعار الفائدة وتأثيرها على التدفقات  طر تغيراخمتقليل  تمكن مثل هذه العقود المجموعة من. ار الفائدة بادل أسعوذلك تحت عقود ت
دفقات النقدية المستقبلية أسعار الفائدة على القيمة الحالية للت تحتسب القيمة العادلة لمبادالت. النقدية للديون التي تحمل فوائد متغيرة 

  .لعقود التبادل  ىخرالمتوقعة من قبل األطراف األ
  

  :  2008ديسمبر  ٣١الجدول التالي المبالغ األساسية والفترات المتبقية لعقود تبادل أسعار الفائدة القائمة كما في ن يبّي

  تحوط التدفقات النقدية
معدل أسعار الفائدة
  القيمة العادلة  المبالغ األساسية  الثابت المتفق علية

ة المتغيرةالعقود القائمة ألسعار الفائد
       وأسعار الفائدة الثابتة ) يتم قبضها(
  ) يتم دفعها(

200820072008 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  

% % 
مليون ريال 
  قطري

مليون ريال
 قطري

مليون ريال 
 قطري

مليون ريال 
 قطري

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

  --      --      --     --   -- -- من سنتين إلى خمس سنوات 
 (1.022) (5.016) ١٥.٩٢٨ ١٥.٩٢٨ 5.58٥.٥٨  أكثر من خمس سنوات

  

حصتها من القيمة العادلة السالبة لمبادالت أسعار الفائدة والمتعلقة  باحتساب، قامت المجموعة  أعالهباإلضافة إلى ما ذكر 
قيمة ريال قطري مليون  ١١٤( ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١مليون ريال قطري كما في  ٨١٥ة والتي تصل إلى شاريع المشتركمبال

  )٢٠٠٧للعام  البةسعادلة 

سعر ان . وبعد ذلك تتم التسوية كل ستة أشهر  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠يتم تسوية فروق تبادل أسعار الفائدة كل ثالثة أشهر لغاية 
الفائدة هو سعر الليبور وسوف تقوم المجموعة بتسوية الفروقات بين سعر الفائدة الثابتة  الفائدة المتغيرة على عقود تبادل أسعار

  .وسعر الفائدة المتغيرة بالصافي 
  

تم تصميم جميع عقود التبادل بأسعار الفائدة المتغيرة إلى أسعار الفائدة الثابتة كتحوط للتدفقات النقديـة بغـرض تقليـل مـدى     
إن تبادل ودفعات أسعار الفائـدة  . أسعار الفائدة على القروض  اختالفدفقات النقدية الناتجة عن تّعرض المجموعة لمخاطر الت

  .تحصل بشكل متزامن 
  

  :مخاطر السيولة  - ب
قام بوضع إطار عمل مناسب للسـيطرة علـى مخـاطر     على عاتق مجلس اإلدارة ، والذيمخاطر السيولة  مسؤولية مراقبةتقع 

من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل وبحسـب متطلبـات إدارة    الحتياجاتهلنسبة السيولة لدى المجموعة با
وللتقليل من هذه المخاطر قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات بعد األخذ فـي االعتبـار    .السيـولة النـقدية 

، والتسهيالت البنكية وتسهيالت القـروض المسـتقبلية وذلـك     ياطياتاالحتتوفر السيولة للحفاظ على رصيد كاف ومتوازن من 
ويعـرض  . الموجودات والمطلوبات المالية  استحقاقبالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة وعمل جداول لمواعيد 

ألغـراض   التصرف بها أيضاًة مجموعغير المسحوبة والتي يحق لل مجموعة التسهيالت) ) هـ( ٢٤( الجدول ضمن اإليضاح 
  .مخاطر السيولة تقليل وتخفيض 
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  ق.م.ش) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
 الدوحه قطر

 ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطرية(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : مخاطر االئتمان  - جـ 
  . ال تتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان بصورة جوهرية 

 
  : مخاطر السوق  - د

سوقية الحالية وعوامل تقوم المجموعة بتقييم القيمة ال.  تتعرض المجموعة لمخاطر السوق بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع
  . عالقة وذلك إلدارة أخطار السوق  ذاتستثمارات المدرجة وعوامل أخرى لإلقلبات أسعار األسهم العادية أخرى ضمنها ت

  

٪ من المتوقع أن ينتج  ١٠نقص في القيمة السوقية لمحفظة المجموعة من اإلستثمارات المتاحة للبيع بمقدار الزيادة أو إن ال
  . ي الموجودات وحقوق المساهمين للمجموعة مليون ريال قطري ف ٩.٦عنه زيادة أو نقص بمقدار 

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية 

مع الطرف المتعاقد معه في  لية للتدفقات النقدية المستقبلية المدرجةيتم إحتساب القيمة العادلة لتبادل أسعار الفائدة بالقيمة الحا
  . تقارب قيمتها الدفترية إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى . إتفاقية التبادل 

  
  :  ادارة رأس المال – ٢٣

إن هيكل رأسمال . للمساهمينرأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرارية وضمان أفضل عائد على استثمار المجموعة تدير 
مة العادلة الشركة يتكون من القروض وحقوق المساهمين والتي تشمل رأسمال المصدر االحتياطي القانوني واحتياطي القي

 . تقييم العمالت األجنبية واألرباح المدورة  واحتياطيالتحوط  واحتياطياألقلية وحقوق 
  

  : معدل اإلستعداد 
  . تقوم إدارة المجموعة بمراجعة هيكل رأس المال بشكل دوري 

  
   - : فيما يلي معدل االستعداد في نهاية السنة 

  
  )معدله(2007 2008  إيضاح 
  لف ريال قطريأ  ألف ريال قطري  

  10.077.421 19.231.514 ١١ قروض
  )١.٧٥٩.٣٨٦( )١.٩٥٣.٢١٥( ١٧  النقد وشبه النقد 
  ٨.٣١٨.٠٣٥ ١٧.٢٧٨.٢٩٩   صافي القروض

 ٥.٨٠٩.٧٤٤ ٥.٩١٠.١٠٥  مجموع حقوق المساهمين قبل احتياطي تحوط وحقوق األقلية
 ٣.٦٥٦ ٤.٤٦٤   حقوق األقلية:يضاف

 ٥.٨١٣.٤٠٠ ٥.٩١٤.٥٦٩  )أ( حقوق المساهمين المعدل

 %١٤٣ %٢٩٢   المساهمين المعدلصافي معدل القروض إلى حقوق
  
  .للمجموعة التحوطاحتياطي الشركة في ماعدا عجز  احتياطياتمال ومن جميع الالمعدلة من رأس  الملكيهتتكون حقوق  ) أ(
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  ق.م.ش) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
  الدوحه قطر

  ةيضاحات حول البيانات المالية الموحدا
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطرية(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : طارئةتعهدات والتزامات  – ٢٤
 

  :تعهدات رأسمالية ) أ 
قائمة على إحدى الشركات التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة  التزاماتاك كانت هن ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١بتاريخ  - ١

  .تتمثل في بناء ناقالتق .م.ش) ناقالت(
  

  - : االلتزاماتوفيما يلي تفاصيل هذه 
  

 2008 ٢٠٠٧  
  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي 

   

 1.650.2876.009.566 التزامات إلى شركات إنشاء السفن

  
 ٤٧.٥المتعلقة بشركات المشاريع المشتركة حوالي ) تكلفة إنشاء الناقالت (بلغت حصة المجموعة من اإللتزامات الرأسمالية  - ٢

  ) . ٢٠٠٧دوالر أمريكي للعام  مليون ٤٠٦( مليون دوالر أمريكي 
  
   تعهدات عقود تبادل أسعار الفائدة) ب
عقود بضمان شركات المشروع المشترك باإللتزام تعاقدياً احدى وق .م.ش) ناقالت(قامت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة  - ١

شركات مشاريع مشتركة وذلك في حالة فشل شركات المشاريع المشتركة تلك في  من قبلتبادل أسعار الفائدة المبرمة 
مليون  ٦٢٧التبادل  من إلتزاماتق .م.ش) ناقالت(وتبلغ قيمة حصة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة . الوفاء بالتزاماتها 

  . دوالر أمريكي 
  
باإللتزام بضمان أي ديون تترتب على عقود التبادل من قبل . ق.م.ش) ناقالت(قامت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة  - ٢

أي من شركات المشاريع المشتركة التابعة  من قبلوالتي قد تطرأ نتيجة إللغاء أو فسخ أي من عقود التبادل المبرمة 
٪ من قيمة المبلغ األساسي ، ٢٠وهذه اإللتزامات محدودة بقيمة المبلغ األساسي لعقد التبادل باإلضافة إلى . ة للمجموع

  .أو الفوائد المتبادلة قائمين / لو بقي عقد التبادل و  فيما
  

  : الضمانات  )جـ 

   ضمانات متبادلة - ١
انات متبادلة لصالح البنوك وشركات إنشاء الناقالت مقابل ق بإصدار ضم.م.ش) ناقالت(قامت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 

  . المتعاقد عليها مع شركات المشاريع المشتركة /وعقود إنشاء الناقالت المبرمة القروض ومبادالت أسعار الفائدة
  .) ٢٠٠٧ريال قطري للعام  مليون ٠،٣٩١(ريال قطري  مليون ٠.٣٩١بلغت قيمة الضمانات البنكية  - ٢
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  ق.م.ش) ناقالت ( ركة قطر لنقل الغاز المحدودة ش
  الدوحه قطر

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطرية(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )تتمه(طارئة تعهدات والتزامات  – ٢٤
  :الخاصة بالسفنعقود اإليجار )د

من  تقريباً سنة ٢٥لناقالتها مع شركتي تأجير ناقالت لفترة أولية مدتها زمني قامت المجموعة بالتوقيع على عدة إتفاقيات تأجير 
  .تاريخ التسليم لكل من الناقالت مع قابلية هذه اإلتفاقيات للتجديد 

  
  ) : بةغير مسحو(تسهيالت غير مستخدمة ) هـ 

  :التسهيالت غير المستخدمة التالية  2008ديسمبر  ٣١ فيكان لدى المجموعة كما 
  ريال قطري  دوالر أمريكي 
   

  مليون ١.٦٩٣ مليون ٤٦٥  تسهيالت بنكية رئيسية 
  مليون ٣٥٦ مليون٩٨ )Kexim(تسهيالت كيكسم 

 مليون ١.٠٤٣ مليون ٢٨٧ KEICتسهيالت
  مليون ٤٥٥ مليون ١٢٥  مساندةتسهيالت بنكية 

  
  . ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١رسوم اإللتزام المتعلقة بهذه التسهيالت غير المستخدمة حتى تاريخ دفع  وقد تم

  
  :التقديرات المحاسبية الهامة   – ٢٥

 والمتعلقة) ٣(قامت اإلدارة بإستخدام مجموعة من التقديرات المتعلقة بتطبيق المبادئ المحاسبية المبينة في اإليضاح رقم 
 عواملتعتمد هذه التقديرات على  .بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي اليمكن تقييمها عن طريق أطراف أخرى 

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

  
  :لسياسات المحاسبية التقديرات الهامة في تطبيق ا

السياسات المحاسبية والتي كان لها أثر جوهري على  قديرات الهامة والمستخدمة من قبل اإلدارة في عملية تطبيقفيما يلي الت
  .الموحدة البيانات المالية هذه المبالغ المعترف بها في 

  
  :فعالية عمليات التحّوط 

وقد . والقروض الخاضعة لتلك المبادالت بشكل دوري  بادالت أسعار الفائدةمن مرة بمراجعة عالقة التحّوط بكل تقوم اإلدا
مليون ريال  ٥.٠١٦إجمالي مبلغ العجز (وجد أن عمليات التحّوط فعالة بشكل جيد وبالتالي فإن القيمة العادلة لعمليات التحّوط 

  .قد تم إظهارها في حقوق الملكية ضمن بند إحتياطي التحّوط  )قطري
  
   المتاحة للبيعة االستثمارات تدني قيم

تعامل المجموعة االستثمارات المتاحة للبيع بأنها متدنية القيمة عندما يكون هنالك انخفاض هام أو مستمر في القيمة العادلة إلى 
" تمر المس" أو " الهام " إن تحديد ما هو االنخفاض . أقل من تكلفتها أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى للتدني في قيمتها 

تقدر المجموعة قيمة هذه االستثمارات لكل حالة على حده ، باإلضافة إلى ذلك تقوم .  وإجراء تقديرات يحتاج إلى اتخاذ قرار
  . المجموعة بتقييم عوامل أخرى وتشمل التقلبات العادية في سعر السهم بالنسبة لألسهم المتداولة 
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  ق.م.ش) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
  الدوحه قطر

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطرية(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : ربح السنة-  ٢٦

مليون ريال  ٢٠.٨:  ٢٠٠٧( ي مليون ريال قطر ٤٥.٤ن بقيمة تم التوصل إلى أرباح السنة بعد طرح تكاليف الموظفي
  . )قطري

  

  : المقارنة  أرقام - ٢٧
  . تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية 
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  ق.م.ش) ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
  دوحه قطرال

  ةايضاحات حول البيانات المالية الموحد
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )المبالغ تظهر باآلف الرياالت القطرية(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ممتلكات ومعدات  - ١٠
  

  المجموع  سيارات أثاث وتجهيزات أجهزة اتصاالت تجهيزات مكتبية أجهزة كمبيوتر مباني حاسب آلينظام السفن  
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري  ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري  
              

             :التكلفة 
  ٦٤٤ --  ٦٢ ٦٨ ١٩٨ ٣١٦ -- -- -- ٢٠٠٧يناير  ١كما في 

  ١.١٦٧ ٥٢  ٤٩٥ -- ٢٠٨ ١٩٦ ٢١٦ -- --  اضافات خالل السنة
  ١.٨١١ ٥٢  ٥٥٧ ٦٨ ٤٠٦ ٥١٢ ٢١٦ -- -- ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١كما في 

  ٢٠.٣٨٠ --  ١٦٦ ٣٣ ١٦ ٢.٤٩٨ -- ١٧.٦٦٧ --  اضافات خالل السنة 
تحويل من أعمال رأسمالية قيـد

  االنشاء
 

٢.٢٦٠.٠٢٩  
 

١١.٠٠٤  
 

 --  
  

 --  
 

 --  
 

 --  
  

 --  
 

 --  
  

٢.٢٧١.٠٣٣  
  ٢.٢٩٣.٢٢٤ ٥٢  ٧٢٣ ١٠١ ٤٢٢ ٣.٠١٠ ٢١٦ ٢٨.٦٧١ ٢.٢٦٠.٠٢٩ ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١كما في 

             : االستهالك المتراكم
  ٢٣٤ --  ١٣ ٢٥ ٥٤ ١٤٢ -- -- -- ٢٠٠٧يناير  ١كما في 

  ٢٤١ ٥  ١٨ ١٤ ٣٨ ١٢٣ ٤٣ -- -- االستهالك خالل السنة
  ٤٧٥ ٥  ٣١ ٣٩ ٩٢ ٢٦٥ ٤٣ -- -- ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١في  كما

  ٨.٢٧٣ ١٠  ٩٧ ١٥ ٦٥ ٤٦٦ ٤٣ ١.٤٣٤ ٦.١٤٣ االستهالك خالل السنة
  ٨.٧٤٨ ١٥  ١٢٨ ٥٤ ١٥٧ ٧٣١ ٨٦ ١.٤٣٤ ٦.١٤٣ ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١كما في 

            :صافي القيمة الدفترية 
  ٢.٢٨٤.٤٧٦ ٣٧  ٥٩٥ ٤٧ ٢٦٥ ٢.٢٧٩ ١٣٠ ٢٧.٢٣٧ ٢.٢٥٣.٨٨٦ ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١كما في 
  ١.٣٣٦ ٤٧  ٥٢٦ ٢٩ ٣١٤ ٢٤٧ ١٧٣ -- -- ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١كما في 

  .ا من أعمال رأسمالية قيد اإلنشاء إلى السفن ما ولذلك فقد تم نقلهمنقل الغاز الطبيعي المسال خالل السنة أعماله ينتيفباشرت س
 - ٢٠ -   



  



   
  


