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  المراجعة ير رتق
  

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

  لدوحة ـ قطـرا
  

          ركة قطر لنقل الغـاز المحـدودة      لشالمرحلية المرفقة   الموحدة  الميزانية العمومية    بمراجعةلقد قمنا   
والتـدفقات  والتغيرات في حقوق المساهمين      الدخل وبيانات 2005 يونيو   30كما في   ،  ق  .م.ش) ناقالت  ( 

الموحدة المالية  هذه البيانات إن . 2005 يونيو 30 غايةول 2004 يونيو 9للفترة من المرحلية الموحدة النقدية 
تقرير مراجعة حولها إستناداً إلى أعمـال        إصدارن مسؤوليتنا هي    إو،   الشركة إدارةهي مسؤولية   المرحلية  

  .المراجعة التي قمنا بها 
  

ي هذا  المتعلق بإجراءات المراجعة ، ويقضللمعيار الدولي للتدقيق  وفقاًمراجعتنا أجرينالقد 
المعيار أن نقوم بتخطيط وإنجاز المراجعة للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية 

إن عملية المراجعة تقتصر أساساً على القيام باالستفسار من المسؤولين . خالية من الخطأ الجوهري 
وبالتالي فإن هذه ت المالية ، في الشركة و إجراء عمليات المراجعة التحليلية التي تطبق على المعلوما

وحيث أننا لم نقم بعملية التدقيق ، .  كثيراً عن نطاق إجراءات التدقيق العادية توفر تأكيداً أقلاإلجراءات 
  . فإننا ال نبدي رأي تدقيق

  

بالتكلفة ولم يتم يظهر ، شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة شركة تابعة ، إن االستثمار في 
 بدأت الشركة التابعة حيثفي البيانات المالية الموحدة المرحلية بيانات المالية للشركة التابعة دمج ال

   .2005 مايو 1نشاطها بتاريخ 
  

فإنه لم يرد إلى علمنا ما  ما هو وارد في الفقرة السابقة ،وباستثناء إستناداً إلى مراجعتنا ، 
 من كافة النواحي لمرحلية المختصرة المرفقة غير متفقة ،االموحدة يستدعي االعتقاد بأن البيانات المالية 

   .34معيار المحاسبة الدولي رقم الجوهرية ، مع 
  

  عن ديلويت آند توش                    
  
  
  

           سامر حسين جاغوب                 قطر -الدوحة  
  )88(ابات رقم سل مراقبي الحسج                 2005أغسطس  14



  .ق . م . ش  . )ناقالت ( لمحدودة شركة قطر لنقل الغاز ا

   قطر –الدوحة 

  

   المرحليةالموحدة الميزانية العمومية 

  2005 يونيو 30كما في 

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

  

  

  

  المرحلية الموحدة الية المن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات إ
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  2005  إيضاح 

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

  ألف ريال قطري    
      الموجودات

      : موجودات متداولة

  2.235.044  3   كلدى البنأرصده 

  15.163  4   وأرصدة مدينة أخرىمدينة ذمم

  4.835  5    الشركة التابعة غير المدمجةمطلوب من ال
    ------------  

  2.255.042    المتداولة الموجوداتمجموع 

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

      :موجودات غير متداولة 

  28.500  6   الشركة التابعة غير المدمجة   استثمار في 

  154.196  7   للبيعمتوفرهاستثمارات 

  148.108  8  موجودات أخرى 

  335.984  9  ممتلكات ومعدات 

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

  666.788    مجموع الموجودات غير المتداولة 

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

  2.921.830    مجموع الموجودات 

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



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

  

   المرحليةالموحدة  الميزانية العمومية

  2005 يونيو 30كما في 

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

  2005  إيضاح  

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

  ألف ريال قطري    
      المساهمين المطلوبات وحقوق 

      :متداولة المطلوبات ال

  1.947  10  ومستحقات    ذمم دائنة 

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

      :حقوق المساهمين 

  2.770.098  11   المدفوعرأس المال   
  107.353       إحتياطي القيمة العادلة 

  13.581  12  عام   احتياطي 

  28.851    رة   أرباح مدو

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

  2.919.883    المساهمين مجموع حقوق

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

  2.921.830    المساهمينمجموع المطلوبات وحقوق 

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

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

  لطاقة والصناعةووزير ا

  رئيس مجلس اإلدارة 

________________________  
   محمد السويديلفيص/ السيد 

  الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

 
  المرحلية الموحدة المالية  اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات إن
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  .ق . م . ش  . )ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 

   قطر –الدوحة 

  

   المرحليالموحد الدخل بيان 

   2005 يونيو 30 لغايةو) التأسيس تاريخ  ( 2004 يونيو 9للفترة من 

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

  2005  إيضاح
       - - -- - -- -  ------------------  

  ألف ريال قطري  
  33.477  عوائد بنكية
  2.732   االستثمارات إيرادات من

  )7.358(  14                                   وعمومية إداريةمصاريف 

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

  28.851  صافي ربح الفترة 

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

    

   ريال قطري0.052  ) األساسي والمخفض ( العائد على السهم  

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

  554.020  عدد األسهم 

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

  ـر قط-ة الدوح

   المرحليالموحد  المساهمينبيان التغيرات في حقوق 

  2005 يونيو 30 لغايةو) التأسيس تاريخ  ( 0042 يونيو 9للفترة من 

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

  المال رأس  

  إحتياطي

  المجموع  أرباح مدورة  عاماحتياطي    القيمة العادلة 

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

  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   

            

  2.770.098  --     --     --     2.770.098   المدفوعرأس المال
  107.353  --     --     107.353  --      للبيعالمتوفر لإلستثمارات العادلة القيمة في الزيادة

  13.581  --     13.581  --     --      المصاريف اإلصدار عن  التأسيس  ابزيادة أتع
  28.851  28.851  --     --     --     صافي ربح الفترة

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

  2.770.098  107.353  13.581  28.851  2.919.883  
  ============  ============  ============  ============  ============  

  

  

  

  المرحلية الموحدة المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات 
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 .ق . م . ش ) . ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 

   قطـر-الدوحة 

   المرحليالموحد  بيان التدفقات النقدية

  2005 يونيو 30 لغايةو) أسيس التتاريخ  ( 2004 يونيو 9للفترة من 

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

2005   

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

    ألف ريال قطري

   :األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من   
   الفترةصافي ربح   28.851

  : تعديالت   

  عوائد بنكية   )33.477(

  مارات  االستث منإيرادات  )2.732(

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

)7.358(    

   الشركة التابعة غير المدمجة مطلوب من الذمم مدينة ، أرصدة مدينة أخرى ، و  )19.998(   
  ذمم دائنة ومستحقات   1.947

------------------    
  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  )25.409(

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

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

  

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

 - 5 –  

 



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

   المرحلي الموحدبيان التدفقات النقدية 
  2005 يونيو 30 لغايةو) التأسيس تاريخ  ( 2004 يونيو 9للفترة من 

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

إيضاح   2005

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

    ألف ريال قطري
   :األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من   

  بنكيةد عوائ     33.477
     إيرادات من االستثمارات   2.732

   للبيعمتوفرة   شراء إستثمارات   )46.843(
  المدمجة غير تابعةالشركة ال   استثمار في   )28.500(
   ومعدات ممتلكات   شراء   )335.984(
   موجودات أخرى     )148.108(

-----------------    
  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية   )523.226(

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

   من رأس المال مقبوضال  2.770.098
  بالصافيواإلصدار  مصاريف التأسيس من المقبوض  13.581

-----------------    
  األنشطة التمويلية الناتج من  صافي النقد   2.783.679

-----------------    
   في النقد وشبه النقد الزيادةصافي    2.235.044

  في بداية الفترة –النقد وشبه النقد   --   
-----------------    

  3                               في نهاية الفترة  –النقد وشبه النقد   2.235.044
=================    

  
  
  
  

  المرحلية  الموحدةالمالية  اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات إن
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 .ق . م . ش ) . ناقالت ( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 

   قطر –دوحة ال

  

  المرحلية  الموحدةالمالية ايضاحات حول البيانات 

  2005 يونيو 30 ولغايةو) التأسيس تاريخ  ( 2004 يونيو 9للفترة من 

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

  : نشاط الشركة تأسيس و  – 1

شركة مساهمة عامة في دولة قطر في ك  )"الشركة" أو "ناقالت"( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة  تم تأسيس

 الشركات من قانون 68 بموجب المادة رقم 28566 ومقيدة في السجل التجاري تحت رقم 2004 يونيو 9

 لوزير االقتصاد 70 الشركة بموجب القرار رقم تأسيستمت الموافقة على  . 2002 لسنة 5 رقم التجارية

 المتعلق بالشركات 2002 لسنة 5والقانون رقم نظامها األساسي و أسيسهاعقد ت يحكم الشركة. والتجارة 

   .2005 إبريل 7بدأ تداول أسهم الشركة في سوق الدوحة لألوراق المالية في  .التجارية 

 هو العمل في مجال نقل الغاز ومشتقاته المتعددة داخل وخارج الهدف من النشاط األساسي للشركة

  .لة قطر قطر ، تعمل الشركة في دو

 كما في اً موظف12 الشركة متضمنة الشركة التابعة وشركات المشاريع المشتركة بلغ عدد موظفي

   . 2005 يونيو 30
 

   -: )ناقالت ( لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة للشركة التابعة والمشاريع المشتركة وفيما يلي تفصيل 

 وهي شركة مساهمة قطرية تأسست ) ناقالت وكاالت(   شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة  -

شركة قطر تملك  . 30587 ومقيدة في السجل التجاري تحت رقم 2005 مايو 15في دولة قطر في 

تعمل الشركة في مجال توفير خدمات . من وكاالت ناقالت % 95 )ناقالت ( لنقل الغاز المحدودة 

بدأت الشركة نشاطها خالل شهر مايو . وكاالت للسفن التي ترسو في مدينة رأس لفان الصناعية 

2005.   

ت قوانين  وتدار تحأنشأت هي شركة )ناقالت البحرية ( شركة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة    -

قطر لنقل الغاز المحدودة      بالكامل لشركة وهي مملوكة . 12559جزر مارشال تحت سجل رقم 

سم مؤسسة ا تعرف بمنشأة مشترك لتكوين مشروع دخلت ناقالت البحرية اتفاقية  .)ناقالت ( 

QSG ناقالت للشحن   )QSG تملك ناقالت . والتي تأسست تحت قوانين جزر مارشال )  ناقالت

 . ناقالت QSGمن %  50.1البحرية 

 خاصة شركة ذات أهداف ناقالت هو المشاركة في شراء أربعة سفن عن طريق QSGالغرض من 

  .لسفن شركات مالكة لالتعرف بإسم 
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  :ملخص للسياسات المحاسبية الهامة    - 2
وفيما يلي  .  للمعايير الدولية للتقارير الماليةوفقاً المرحلية الموحدةيتم إعداد هذه البيانات المالية 

  : ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة 
  
  :العرف المحاسبي ) أ 

وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، بإستثناء بعض األدوات المالية ة المرحليتم إعداد البيانات المالية الموحدة 
  . والتي تم إظهارها بالقيمة العادلة 

  

  : أسس توحيد البيانات المالية ) ب 
على البيانات المالية للشركة األم وشركتها التابعة ومشاريعها المرحلية تتضمن البيانات المالية الموحدة 

باستثناء شركة ناقالت للوكاالت المالحية  " .المجموعة "  بإسم ها مجتمعةيشار إليوالتي المشتركة 
  .سبب عدم توفرها بالمحدودة والتي لم يتم دمج بياناتها المالية 

  
  : الشركة التابعة 

تحصل السيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على . الشركة التابعة هي التي يكون للمجموعة سيطرة عليها 
  . سياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها بهدف الحصول على فوائد من نشاطاتها التحكم في ال

  

 ضرورياً ، من أجل أن تتماشى السياسات  ذلكتم تعديل البيانات المالية للشركة التابعة ، حيثما كان
 وتم إلغاء جميع المعامالت .المحاسبية المستخدمة في الشركة التابعة مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة 

  . واألرصدة المشتركة بين الشركة التابعة والمجموعة 
  

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

نشأة منفصلة يمتلك فيها كل مشارك إن اتفاقيات المشروع المشترك والتي تتضمن تأسيس م. إدارة مشتركة 
تقوم المجموعة باإلفصاح عن حصصها بهذه الشركات . حصة يشار إليها بمشاريع ذات إدارة مشتركة 

باستخدام أسس التوحيد التناسبي ، حيث يتم تجميع حصة المجموعة في موجودات ومطلوبات وإيرادات 
  .لمماثلة لها في البيانات المالية الموحدة  ومصاريف المشاريع ذات اإلدارة المشتركة مع البنود ا

  

 إلغاء كافة األرباح فيتموعند حدوث معامالت ما بين المجموعة والمشاريع ذات اإلدارة المشتركة ، 
والخسائر غير المتحققة بنسبة حصة المجموعة في المشروع المشترك ، بإستثناء الخسائر غير المتحققة 

  .صل المحول التي تعكس انخفاضاً في قيمة األ
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   : ومعدات ممتلكات) ج 
يتم و، بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وأي انخفاض في قيمتها  ومعدات الممتلكاتتظهر 

المشاريع الرأسمالية باستثناء من أجل تخفيض تكلفتها ، معدات ال والممتلكاتاحتساب االستهالك على هذه 
  :أعمارها االنتاجية المتوقعة على أساس القسط الثابت كما يلي  ، حسب تحت التنفيذ

  

  سنوات 3 أجهزة حاسوب 
  سنوات 5 معدات المكتب 
  سنوات 5 أثاث وتجهيزات

  
  :مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ ) د 

ع تتم رسملة كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة باألصول الرأسمالية ، حيث تقيد أوالً ضمن المشاري
،  الى البند المتعلق بها ضمن الممتلكات  المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ تحول.الرأسمالية تحت التنفيذ 

  .المصنع والمعدات عندما تكون األصول جاهزةً للغرض الذي وجدت من أجله 
  

  : للبيع متوفرةاستثمارات  ) هـ
ويعاد الحقاً تقييم  . المعطاةل القيمة العادلة  إظهار كافة االستثمارات بسعر التكلفة والذي يمثيتم بدايةً

يتم إدراج األرباح والخسائر غير المتحققة كبند .  للبيع بالقيمة العادلة متوفرةاالستثمارات المصنفة كاستثمارات 
تحول األرباح أو الخسائر المتراكمة الظاهرة ضمن حقوق المساهمين  ولغايةمستقل ضمن حقوق المساهمين 

  .لدخل في حال بيع هذه االستثمارات أو تدني قيمتها إلى بيان ا
  

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في األسواق المالية المنتظمة بالرجوع الى أسعارها المعلنة 
وإذا لم تكن االستثمارات متداولة في سوق نشطة أو أنها متداولة بكميات قليلة أو عندما ال توجد . بالسوق 
عار بالسوق ، فإنه يتم تحديد تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع الى القيمة السوقية الستثمار مشابه لها أس

يتم إدراج االستثمارات التي ال يمكن تحديد . أو على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
  .ي في القيمة قيمها العادلة  بصورة موثوقة بالتكلفة مطروحاً منها أي تدن

  
  :األطراف ذات العالقة  ) و

إن الطرف ذو العالقة هو الطرف الذي يكون فيه للمجموعة شركاء أو مديرون ، ولكنه ليس شركة زميلة 
 . على أساس تجاري تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة. أو تابعة 

  

  :ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً  ) ز
ينة والمصاريف المدفوعة مقدماً بصافي قيمتها بعد خصم مخصص الديون المشكوك في يتم إظهار الذمم المد

تحصيلها ، ويتم عمل تقديرات للديون المشكوك في تحصيلها عندما تصبح إمكانية تحصيل كامل المديونية غير 
  .محتملة ، أما الديون المعدومة فيتم شطبها عند حدوثها 
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  :حقات الذمم الدائنة والمست ) ح
يتم االعتراف بااللتزامات التي يجب على الشركة دفعها في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء 

  .تم استالم الفواتير من المورد أم ال 
  

  :المخصصات  ) ط
التزام سواء أكان قانونياً أو تقديرياً وذلك نتيجة أحداث  الشركةيتم عمل مخصصات عندما يكون على 

  .بشكل معقول  محتملة ويمكن تقديرهاكالهما بقة تكاليف تسوية هذه االلتزامات سا
  
  :مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومساهمات التقاعد  ) ي

تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مكافأة نهائية ويتم دفعها مقابل الخدمات التي يقدمها الموظف على أساس 
ود التوظيف وعلى أساس فترة الخدمة ويرتبط ذلك باتمام الحد األدنى المستحقات المنصوص عليها في عق

  .قانون العمل القطري ل وفقاًالمطلوب من فترة الخدمة 
  

  :اإليرادات ) ك 
  

 عند حدوثها مع األخذ بعين االعتبار معدل الفائدة المطبق ومبلغ العوائد البنكيةيتم االعتراف بإيرادات 
  .أصل الوديعة المتوفر 

  

  . اإلعتراف بعوائد األسهم عندما يصبح للشركة الحق بإستالم تلك العوائد يتم
  

  :النقد وشبه النقد )  س
يتكون النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق وحسابات البنوك الجارية والودائع البنكية التي تستحق خالل 

  . يوماً 90أقل من 
  

  : في قيمة الموجودات االنخفاض ) ع
ما إذا فيلقيمة الدفترية لموجودات المجموعة في تاريخ كل ميزانية عمومية وذلك بهدف تحديد يتم مراجعة ا

وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات يتم . ك أية مؤشرات تدل على تدني قيم هذه الموجودات لكانت هنا
ا تكون القيمة تقدير القيمة القابلة لالسترداد ويتم االعتراف بخسارة التدني في قيمة الموجودات عندم

  .المدرجة لألصل أعلى من قيمته القابلة لالسترداد 
  

  :العمالت األجنبية  ) ف
يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال القطري وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ كل 

نهاية السنة إلى الريال القطري كما وتحول الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في . معاملة 
 في التحويلوتدرج األرباح والخسائر الناتجة من عمليات . وفقاً ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ 

  .بيان الدخل 
  

على اعتبار انها العملة إن السجالت المحاسبية ألحد المشاريع المشتركة مسجلة بالدوالر األمريكي 
لتحويل بين الدوالر األمريكي والريال القطري ثابت ، فقد تم تحويل ، وبما أن سعر االمستخدمة 

  . ريال قطري لكل دوالر أمريكي 3.64الموجودات والمطلوبات ونتائج التشغيل بسعر صرف يساوي 
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  : أرصدة لدى البنك – 3
  2005  

  -----------  
  ريال قطري  ألف   

  97.721     حساب جاري 

  2.137.323     ودائع ألجل 

  -----------  
  2.235.044  المجمــوع 

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

  % . 3.82 - % 3.25 ما بين العوائدنسب تتراوح  
  

   :ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى – 4
  2005  

  -----------  
   ألف ريال قطري   

  15.093   غير مقبوضة على ودائع ألجل عوائد بنكية

  70  أرصدة مدينة أخرى 

  -----------  
  15.163  المجمــوع 

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

  : الشركة التابعة غير المدمجةالمطلوب من  – 5
  2005  

  -----------  
   ألف ريال قطري   

  4.835  شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة 

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

  :  غير المدمجة الشركة التابعةاستثمار في  – 6
  2005 بلد التسجيل  نسبة الملكية  

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

  28.500  قطر  %95  شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة 

  ========  =======  ============  
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  :استثمارات متوفرة للبيع  – 7
  2005  

  -----------  
   ألف ريال قطري   

  46.843   التكلفة

  107.353   العادلةالزيادة في القيمة

  -----------  
  154.196   القيمة العادلة–المجمــوع 

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

  : موجودات أخرى – 8
  2005  

  -----------  
   ألف ريال قطري   

  1.300  مشروع تحت التطوير 

  146.808   على الحساباتدفع

  -----------  
  148.108  المجمــوع 

  ============  
    لبناء أربعة سفنساب تمثل دفعات مقدمه دفعات على الح

  

   : ومعداتممتلكات – 9
مكاتب وأجهزة   

  حاسوب
 رأسمالية مشاريع

  المجموع  تحت التنفيذ
  ----------  ----------  ----------  

        :التكلفة 
  335.984  335.473  511  إضافات 

  ----------  ----------  ----------  
  335.984  335.473  511  2005 يونيو 30كما في 

  ==========  ==========  ==========  
        :صافي القيمة الدفترية 

  335.984  335.473  511   2005 يونيو 30كما في 

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

  :مالحظات 
   . يتم احتساب االستهالك لهاوبالتالي فلم ، الفترةتم شراء الموجودات قرب نهاية )    أ

 مليون ريال قطري تتعلق برسوم قانونية ومالية 4.1 الرأسمالية تحت التنفيذ مبلغ وقدره المشاريعتضمن  ت)ب 
  . خالل إجراء المفاوضات المتعلقة بمشاركة الشركات مالكة السفن تكبدتها الشركة 
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  :  ذمم دائنة ومستحقات – 10
  2005  
  -----------  
  ألف ريال قطري   

  1.947  ى ومستحقاتذمم دائنة أخر
  ============  

  
   : المدفوعرأس المال – 11
  عدد األسهم   
  -----------  

  560.000.000  رأس المال المصرح به 
   554.019.628  رأس المال المصدر

    
  المبلغ  

2005   
  ألف ريال قطري  
  -----------  
    

  من رأس المال المصدر % 50يمثل رأس المال المدفوع نسبة 
  2.770.098  للسهم الواحدقطري  ريال 10  بقيمة اسمية قدرها 

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

 الفرق بين عدد األسهم المصرح بها وعدد األسهم المصدرة وجود عدد من األسهم المسترجعة يمثل) أ 
لم يتم اتخاذ قرار بخصوص توزيع و.  لم يتم تخصيصها بعد والتيخالل عملية االكتتاب العام 

  .  مهذه األسه
   .2007 األسهم غير المسددة إبتداءاً من العام من المتوقع تسديد أقساط) ب 

  

   : احتياطي عام – 12
 تكلفة االكتتاب العام من عائدات رسوم اإلصدار كما تمثل مليون ريال 14.1 مبلغ خصمتم خالل العام 

 ليتم استخدامه مقابل  .العامم اإلصدار إلى االحتياطي وتم تحويل الفائض من رس. هو موضح أدناه 
   . )من رأس المال% 50المتبقي ( تكاليف االكتتاب المستقبلية 

  

  2005  
  -----------  
   ألف ريال قطري   

  27.700  مصاريف تأسيس وإصدار مقبوضة
  )14.119(  مصاريف التأسيس واإلصدار

  -----------  
  13.581   العامالمحول إلى االحتياطي 

  ============  
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  :احتياطي قانوني  – 13

من صافي األرباح إلى % 10يتم تكوين االحتياطي القانوني وفقاً ألحكام النظام األساسي للشركة بواقع 

من رأس المال المدفوع وال يجوز توزيعه أو أي جزء منه إال في الحاالت المحددة % 50أن يساوي 

  .وني ألغراض هذه البيانات المالية المرحلية لم يتم احتساب االحتياطي القان. بالنظام األساسي 

  

  : مصاريف إدارية وعمومية – 14

   2004 يونيو 9للفترة من   

  ) التأسيس تاريخ ( 

  2005 يونيو 30 ولغاية

  ألف ريال قطري  

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

  1.797    رواتب وأجور

  972    مصاريف سفر 

  129    قرطاسية و مطبوعات 

  3.998    أتعاب استشارية

  462    مصاريف أخرى 

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

  7.358    المجمــوع 

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

  

  : استثمارات في شركات المشاريع المشتركة – 15

  : النسب التالية حصة المجموعة في شركات المشاريع المشتركة تعكس       

  نسبة المساهمة  بلد التسجيل   

      :شركات المشاريع المشتركة 

  %50.1  جزيرة مارشال  ي مؤسسة ناقالت أو إس ج
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على أساس مجمع ، حصة المجموعة التناسبية في موجودات ومطلوبات وإيـرادات             المبالغ التالية    تعكس

  .ومصاريف شركات المشاريع المشتركة المتضمنة في البيانات المالية الموحدة المرحلية 

  

      الموجودات 

    2005  

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

  الف ريال قطري    

  331.369    ممتلكات ، مصنع ومعدات

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

      المطلوبات 
  

  
  

2005  
    -- - - -- - - -- - - --  

  الف ريال قطري    

  928    مطلوبات متداولة

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

      

      المصاريف

  2005  

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

  الف ريال قطري    

  928    مصاريف إدارية وعمومية 

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

  

  : تعهدات والتزامات طارئة 

 مليون ريال قطـري     29.2قامت شركة ناقالت البحرية التابعة للشركة بتقديم ضمانات منفردة بقيمة           

  . مقابل التزامها في المشروع المشترك 2005 يونيو 30كما في 
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  : تعهدات – 16

  : ة للمشروع والتعهدات األخرى كما يلي      صادقت المجموعة على المصروفات الرأسمالي

    2005  

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

  الف ريال قطري    

      :تعهدات المصاريف الرأسمالية 

  440.253    ممتلكات مصنع ومعدات 

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

  

  : األدوات المالية – 17

  :القيمة العادلة لألدوات المالية 

فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم 

وحيث أن البيانات المالية المرفقة تم إعدادها وفقاً لمبدأ التكلفة . التعامل على أساس تجاري بحت 

 قد تختلف - باستثناء بعض االستثمارات -المالية للمجموعة التاريخية ، فإن القيمة الدفترية لألدوات 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال لعادلة ، وبرأي اإلدارة ، إنعن قيمتها ا

  .تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية 

  :مخاطر أسعار الفائدة 

إن تعرض المجموعة لحساسية أسعار الفائدة ومواعيد االستحقاق المتعلقة بالنقد واألرصدة لدى البنوك 

حها بالتفاصيل ضمن اإليضاحات المتعلقة بها ، أما باقي موجودات والتزامات والقروض قد تم  إيضا

  .المجموعة فهي غير خاضعة لحساسية تقلبات أسعار الفائدة 
 

  :مخاطر العملة 

تتم كافة معامالت المجموعة إما بالريال القطري أو بالدوالر األمريكي والذي ثبِّت عليه سعر صرف 

ى ذلك ، فإن اإلدارة تعتقد أن مخاطر تقلبات أسعار العملة بالنسبة وبناء عل. الريال القطري 

  .للمجموعة ليست جوهرية 

  

  : المصادقة على البيانات المالية – 18

  . 2005 أغسطس 14بتاريخ تمت المصادقة على هذه البيانات المالية الموحدة 
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