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 بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 بآالف الرياالت القطرية()المبالغ 

 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. ال يتجزأجزًءا  15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2018يونيو 

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

2017 
 )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح 

      
      :اإليرادات

 1.516.951  1.526.459   إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل
 185.605  191.674  4 حصة أرباح من شركات المشاريع المشتركة
 26.840  27.628   إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت

إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع 
  المشتركة

 
5.268 

 
4.780 

إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وربح من 
  بنوك إسالمية

 
37.825 

 
28.508 

 17.668  18.185   إيرادات أخرى

 1.780.352  1.807.039   مجموع اإليرادات

      
      :المصاريف

 (339.850)  (339.560)   مصاريف تشغيلية 
 (67.845)  (65.683)   مصاريف عمومية وإدارية

 (381.635)  (376.727)  3 ممتلكات ومعداتإهالك 
 (582.136)  (580.405)   مصاريف التمويل

 (1.371.466)  (1.362.375)   مجموع المصاريف

      
      

 408.886  444.664   ربح الفترة

      ربح الفترة موزع على:
 408.288  444.098   مالكي الشركة 

 598  566   األسهم غير المسيطرة

 408.886  444.664   المجموع

العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريـال 
 12 القطري للسهم(

 
0.80 

 
0.74 



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

 بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(

 المختصرة الموحدة.من هذه البيانات المالية المرحلية ال يتجزأ جزًءا  15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

  2018يونيو 

ة أشهر لفترة الست
 30المنتهية في 

 2017يونيو 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

    

    

 408.886  444.664 ربح الفترة

    

    الدخل الشامل اآلخر / )خسارة(

    

    :في بيان الدخل تصنيفها يتم ي لنالبنود الت

 (24.529)  9.754 أسهمفي في القيمة العادلة لالستثمارات  اتالتغير

    

    :البنود التي يمكن تصنيفها الحقاً في بيان الدخل

 22.115  371.601 التدفقات النقدية  تحوطاتالتغير في القيمة العادلة ل
ات النقدية التدفق اتحصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لتحوط

 20.797  98.896 في المشاريع المشتركة

 427.269  924.915 للفترةالشامل إجمالي الدخل 

    

    للفترة موزع على: الشاملإجمالي الدخل 

    

 426.671  924.349 مالكي الشركة 

 598  566 األسهم غير المسيطرة

 427.269  924.915 المجموع



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

 المختصر الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي
 

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(

 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. ال يتجزأجزًءا  15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  احتياطي قانوني  رأس المال 
احتياطي القيمة 

  العادلة
أرباح  توزيعات

  أرباح مدورة  نقدية مقترحة

حقوق الملكية قبل 
احتياطي التحوط 

األسهم غير و
  احتياطي تحوط  المسيطرة

األسهم غير 
 المسيطرة

                
 4.146  (3.245.278)  8.504.939  1.637.605  554.026  87.128  687.463  5.538.717 )مدققة( 2017يناير  1الرصيد كما في 

 598  -  408.288  408.288  -  -  -  - ربح الفترة
                )الخسارة( للفترة اآلخر /الدخل الشامل 

 -  -  (24.529)  -  -  (24.529)  -  - أسهمفي  لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -
 -  22.115  -  -  -  -  -  - التدفقات النقدية اتتحوطل التغيرات في القيمة العادلة -
 اتحصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لتحوط -

 -  20.797  -  -  -  -  -  - التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة

 598  42.912  383.759  408.288  -  (24.529)  -  - )الخسارة( للفترة /إجمالي الدخل الشامل 
 (1.125)  -  (554.026)  -  (554.026)  -  -  - 2016توزيعات أرباح معلنة لسنة 

 3.619  (3.202.366)  8.334.672  2.045.893  -  62.599  687.463  5.538.717 )مراجعة( - 2017يونيو  30الرصيد كما في 

                
 4.216  (2.765.048)  8.686.634  1.823.992  554.026  (2.183)  772.082  5.538.717 )مدققة( 2018يناير  1الرصيد كما في 

 للتقارير لدوليةا للمعايير األولي التطبيق عن ناتجة تسوية
 -  -  (6.123)  (6.123)  -  -  -  - الجديدة المالية

 4.216  (2.765.048)  8.680.511  1.817.869  554.026  (2.183)  772.082  5.538.717 2018يناير  1الرصيد بعد التسوية كما في 

 566  -  444.098  444.098  -  -  -  - ربح الفترة
                )الخسارة( للفترة / امل اآلخرالدخل الش

 -  -  9.754  -  -  9.754  -  - أسهمفي  لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -
 -  371.601  -  -  -  -  -  - التدفقات النقدية اتتحوطل التغيرات في القيمة العادلة -
 اتحصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لتحوط -

 -  98.896  -  -  -  -  -  - التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة

 566  470.497  453.852  444.098  -  9.754  -  - )الخسارة( للفترة /إجمالي الدخل الشامل 
 -  -  (554.026)  -  (554.026)  -  -  - 2017توزيعات أرباح معلنة لسنة 

 4.782  (2.294.551)  8.580.337  2.261.967  -  7.571  772.082  5.538.717 )مراجعة( - 2018يونيو  30الرصيد كما في 



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

 ية المرحلي المختصر الموحدبيان التدفقات النقد
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(

 جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. 15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2018يونيو 

لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2017يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة(  حإيضا 

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 408.886  444.664   ربح الفترة
      تعديالت:

 381.635  376.727  3 إهالك ممتلكات ومعدات
 582.136  580.405   مصاريف التمويل
 (185.605)  (191.674)  4 شركات مشاريع مشتركةحصة من أرباح 

 (4.780)  (5.268)   إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
 (28.508)  (37.825)   فوائد وتوزيعات وأرباح من بنوك إسالمية

 (17.668)  (18.185)   إيرادات أخرى
 3.650  3.794   مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

   1.152.638  1.139.746 
      التغيرات في رأس المال العامل:

 (1.499)  (326)   مخزون
 15.064  (155.968)   ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 (22.099)  62.115   ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة 
 (23.845)  (18.947)   مطلوبات أخرى

 (7.465)  12.919   مطلوب من شركات المشاريع المشتركة 
 1.870  (16.363)   مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة

 1.101.772  1.036.068   النقد الناتج من أنشطة التشغيل  
 (582.557)  (578.823)   مصاريف تمويل مدفوعة

 (1.093)  (4.165)   مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة

 518.122  453.080   التشغيليةصافي النقد الناتج من األنشطة 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 8.900  5.618   بالصافي -قروض لشركات المشاريع المشتركة 
 220.240  -   مشترك مشروع من استثمار استرداد

 115.187  58.508  4 توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة 
 3.331  (28.016)  3 ممتلكات ومعدات  على تسوية /)االستحواذ( 

 -  (67.395)  5/1 استثمار مقابل مقيد نقد
 (852.605)  (470.676)    يوم 90ودائع ألجل تستحق بعد 

 44.167  56.995   إيرادات استثمارات مقبوضة

 (460.780)  (444.966)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (532.761)  (531.960)   توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
 (1.125)  -   توزيعات أرباح مدفوعة عن أسهم غير مسيطرة

 (30.082)  (28.596)   توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
 (398.396)  (412.084)   القروضالمدفوع لتسديد 

 (962.364)  (972.640)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (905.022)  (964.526)   صافي النقص في النقد وما يعادله
 1.614.207  1.542.211   النقد وما يعادله في بداية الفترة

 709.185  577.685  5/1 النقد وما يعادله في نهاية الفترة



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(
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 الوضع القانوني ونشاط الشركة .1

)"ناقالت" أو "الشركة"( كشركة مساهمة عامة في  (ق.عشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م. تم تأسيس
الصادر من قبل وزارة االقتصاد ( 28566وسّجلت تحت السجل التجاري رقم ) 2004يونيو  9دولة قطر بتاريخ 

م الشركة في بورصة قطر . بدأ تداول أسهون الشركات التجارية القطرييحكم الشركة نظامها األساسي وقان. والتجارة
 .2005بريل أ 7بتاريخ 

مباشر لناقالت عابرة للمحيطات أو  استحواذإن الهدف األساسي للشركة هو العمل في مجال نقل الغاز إما من خالل 
 راف أخرى.مشاريع مشتركة مع أط اتفي شرك االستثمار

 ً بـ  تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة ويشار إليها معا
 في شركات المشاريع المشتركة. المجموعة"المجموعة" ومساهمات 

إال أن نشاطاتها التجارية ناتجة بشكل رئيسي  ،بالرغم من أن معظم شركات المشاريع المشتركة تعمل خارج دولة قطر
 االقتصاديةعة تقدم خدمات ضمن نفس البيئة من عقود مع شركات محلية داخل قطر. لذا فإنه يمكن القول بأن المجمو

 .االقتصاديةوتتعرض لنفس المخاطر 
 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة .2

 أسس اإلعداد  1.2
"التقارير المالية  (34)تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

المرحلية" بموجب مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء بعض األدوات المالية والتي تم إظهارها بالقيمة العادلة. ال تتضمن 
معلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة لذا يجب أن تقرأ هذه البيانات المالية هذه البيانات المالية جميع ال

المرحلية المختصرة الموحدة جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
ال تشير بالضرورة إلى  2018يونيو  30المنتهية في . باإلضافة إلى ذلك فإن نتائج فترة الستة أشهر 2017ديسمبر  31

 .2018ديسمبر  31النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 

  إدارة المخاطر واألحكام والتقديرات 2.2
يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من اإلدارة أن تستخدم أحكاما وتقديرات وافتراضات تؤثر 
على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الصادر عنها التقرير. قد 

كام الهامة التي قامت بها اإلدارة من خالل تطبيق السياسات المحاسبية تختلف المبالغ الفعلية عن هذه التقديرات. إن األح
للمجموعة الموحدة السنوية للمجموعة والمصادر الرئيسية لتقدير االحتماالت هي ذاتها المطبقة في إعداد البيانات المالية 

 .2017ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
للمجموعة الموحدة السنوية ع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية تتفق أهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة م

 .2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  السياسات المحاسبية الهامة 23.

المختصرة الموحدة مماثلة المرحلية فيما عدا ما هو مذكور أدناه فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية 
 .2017ديسمبر  31للبيانات المالية الموحدة المطبقة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

التغيرات في السياسات المحاسبية يتوقع أن يتم إظهارها أيضا في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة 
 .2018ديسمبر  31المنتهية في 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(
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 )تابع( الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  .2

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3.2

 التغيرات في السياسات المحاسبية
المعايير الدولية للتقارير المالية )"المعايير الدولية"( الجديدة والمعدلة التالية  بتطبيقخالل الفترة قامت المجموعة 

 1والتحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تصبح سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 :2018يناير 

 العقود المبرمة مع العمالء""اإليراد من  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

 "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

 "تصنيف وقياس معامالت المدفوعات على أساس األسهم" 2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

 "تحويالت االستثمارات العقارية"  40التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

"التعديالت على المعيار الدولي  2016-2014التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  •
 "28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1للتقارير المالية رقم 

قابل من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية حول المعامالت بالعمالت األجنبية والم 22التفسير رقم  •
 المدفوع مقدما. 

 "اإليراد من العقود المبرمة مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )أ( 
 يتماالعتراف باإليراد وكم مقداره ومتى  آليةإطار عمل شامل لتحديد  15ينشئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"اإليرادات" والتفسيرات  18محل معيار المحاسبة الدولي رقم  15الية رقم المعيار الدولي للتقارير الم يحلاالعتراف به. 
 ذات الصلة بها.

تتحصل المجموعة بشكل أساسي على اإليرادات من تأجير السفن، وبالتالي ال تتأثر بشكل جوهري من تطبيق المعيار 
 .15الدولي للتقارير المالية رقم 

 "األدوات المالية" 9 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )ب(
اشتراطات لالعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياسها. يحل هذه  9يورد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 "األدوات المالية: التحقق والقياس". 39المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

. تم تطبيق التغيرات 2018يناير  1األدوات المالية في يوم سريانه  9طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
التأثير التراكمي. حصلت باستخدام طريقة  9على السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ل معلومات المقارنة للفترات السابقة. تم االعتراف بصافي األثر على القيم الدفترية للموجودات المجموعة على إعفاء من تعدي
في األرباح المدورة كما في  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ألف لاير قطري الذي نتج عن  6.123المالية بمبلغ 

 .2018يناير  1

 مطلوبات الماليةتصنيف وقياس الموجودات المالية وال (1)
لتصنيف  39على نحو كبير باالشتراطات القائمة في معيار المحاسبة الدولي رقم  9يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

للموجودات المالية المحتفظ  39وقياس المطلوبات المالية. برغم ذلك فهو يزيل الفئات السابقة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 للبيع.  الموجودات المالية المتاحةو المدينةقروض والذمم بها لتاريخ االستحقاق وال

أثرا كبيرا على السياسات المالية للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات المالية. إن  9لم يكن لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 وارد أدناه:ما هو كعلى تصنيف وقياس الموجودات المالية  9أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 )تابع( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة .2

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3.2

 عند االعتراف المبدئي يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها:

 بالتكلفة المطفأة؛ -

 استثمارات في الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ -

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو أسهم بالقيمةاستثمارات في  -

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  -

عموما على نموذج األعمال الذي يدار فيه  9يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 التعاقدية. الموجود المالي وخصائص تدفقاته النقدية

يقاس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائه لكال الشرطين التاليين ولم يتم تخصيصه بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 أو الخسارة.  

 يتم االحتفاظ به ضمن نموذج أعمال يهدف لالحتفاظ باألصول لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و -

في تواريخ معينة إلى نشوء تدفقات نقدية تعتبر بمثابة مدفوعات فقط ألصل المبلغ والفائدة  أن أحكامه التعاقدية تؤدي -
 على المبلغ األصلي القائم.

قد تقوم المجموعة بإجراء اختيار غير قابل لإللغاء  ،ال يتم االحتفاظ به للمتاجرة أسهمفي عند االعتراف المبدئي باستثمار 
لعادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم إجراء هذا االختيار على أساس كل بعرض التغيرات الالحقة في القيمة ا

 للحصول على موافقة مجلس اإلدارة على تلك السياسة.تعمل المجموعة حالياً  استثمار على حدة.

 تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية للمجموعة:

 ية بالتكلفة المطفأةالموجودات المال

وهي أصول تقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تخفض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في 
إيراد الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض في القيمة يتم االعتراف بها في الربح أو  .القيمة

 الخسارة. أي ربح أو خسارة من إلغاء االعتراف يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  أسهم  في  استثمارات

في الربح أو الخسارة ما لم تكن التوزيعات  خلهذه األصول الحقا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كدتقاس 
تمثل بصورة واضحة استردادا لجزء من تكلفة االستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل 

 أو الخسارة. اآلخر وال يعاد تصنيفها أبدا إلى الربح

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
. يطبق 39محل نموذج "الخسارة المتكبدة" الوارد بمعيار المحاسبة الدولي رقم  9يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

واالستثمارات في الدين نموذج انخفاض القيمة الجديدة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات العقد 
وال يطبق على اإلستثمارات في آدوات الملكية. يتم اإلعتراف بالخسائر  المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  .39بصورة مبكرة عما كانت عليه في معيار المحاسبة الدولي رقم  9اإلئتمانية في ضوء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ذمم تجارية وأخرى مدينة وما يعادل النقد بموجب المعيار الدولي موجودات المالية بالتكلفة المطفأة تشتمل على أوراق قبض ال
 ومخصصات خسارة مقاسة بإحدى القاعدتين التاليتين: 9للتقارير المالية رقم 
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 )تابع( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة .2

 )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  3.2

 12خالل  المحتمل التعثروهي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من  شهرا: 12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  •
 شهرا بعد تاريخ التقرير.

المحتملة  وجه التعثرالخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة: وهذه هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع أ •
 على مدى عمر األداة المالية.

أختارت المجموعة قياس الخسائر المحتملة من إنخفاض قيمة موجوداتها المالية بمبلغ يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على 
 مدى عمر األداة المالية. 

ود مالي قد زادت بصورة كبيرة عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لموجتدرس المجموعة معلومات معقولة ومدعومة 
استنادا إلى  تحليالتيتضمن ذلك معلومات كمية ونوعية و ،منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة

 المستقبلية.  النظرةمتضمنا  تقارير اإلئتمان الدوريةلدى المجموعة و المسبقةالخبرة 

يوما.  120يوما وإلى  90من  متى تجاوزت مواعيد اإلستحقاق أكثراالئتمان على الموجود المالي  بمخاطرالمجموعة  تعترف
 عندما: تعثرتعتبر المجموعة أن الموجود المالي في حالة 

يصبح من غير المرجح أن يدفع المدين التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل بدون رجوع المجموعة إلى اتخاذ إجراء  •
 )لو كانت تحتفظ بأي واحدة منها(، أو تحصيل الضمانة مثل

 يوم. 120إلى  90الموجود المالي المتجاوز لموعد استحقاقه بأكثر من  •

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
مرجح باالحتمال. تقاس الخسائر االئتمانية على أنها القيمة الحالية لجميع  إئتمانالخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير خسائر 

حاالت النقص في النقد )أي الفروق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة 
 ائدة الفعلي للموجود المالي.معدل الفعلى أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة  إحتساباستالمها(. يتم 

 
 األصول المالية التي انخفضت قيمتها ائتمانيا

انخفضت قيمتها ائتمانيا.  لتحديد ما إذافي تاريخ كل تقرير بتقييم الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة تقوم المجموعة 
يعتبر األصل المالي على أنه قد "انخفضت قيمته ائتمانيا" عند وقوع واحدة أو أكثر من األحداث التي لها أثر ضار على 

 التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجود المالي.
 

 عرض خسارة االنخفاض في القيمة 
 ة المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم خصمها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.مخصصات الخسارة بالنسبة للموجودات المالي

 
يتم عرض خسائر إنخفاض قيمة الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة في بند المصروفات العمومية واإلدارية في بيان الدخل 

 المرحلي المختصر الموحد.

 

 أثر نموذج خسارة االنخفاض في القيمة الجديد
فإن خسائر االنخفاض  9بة للموجودات المالية ضمن نطاق نموذج انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم بالنس

اشتراطات انخفاض القيمة في المعيار  لتطبيقيكون  المجموعة أن قدرتفي القيمة عموما يتوقع أن تزيد وتصبح أكثر تقلبا. 
 .ألف لاير قطري 6.123زيادة في مخصص إنخفاض القيمة بمبلغ  2018يناير  1في  9الدولي للتقارير المالية رقم 

 :المعايير والتعديالت والتفسيرات المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول

لم تصبح سارية المفعول بعد لفترة الستة أشهر المنتهية في  بعض المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي أصدرت
 ولم يتم تطبيقها مبكرا في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. 2018يونيو  30
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 ممتلكات ومعدات .3

 معدات السفن 
أثاث 

 المجموع أخرى وتجهيزات
      التكلفة

 27.953.315 371.009 40.930 13.788 27.527.588 )مدققة( 2017يناير  1كما في 
 (1.206) 4.402 - - (5.608) خالل السنة ( سويات)ت /إضافات 

 (486) - - (486) - استبعاد خالل السنة

 27.951.623 375.411 40.930 13.302 27.521.980 )مدققة( 2017ديسمبر  31كما في 
 28.016 16.386 - - 11.630 خالل الفترةإضافات 
 (11.739) - - (1.106) (10.633) خالل الفترة( سوية)ت /استبعاد 

 27.967.900 391.797 40.930 12.196 27.522.977 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

      
      :اإلهالك المتراكم

 4.791.839 114.062 5.505 8.880 4.663.392 )مدققة( 2017يناير  1كما في 
 767.933 9.722 6.114 2.246 749.851 إهالك السنة

 (486) - - (486) - استبعاد خالل السنة

 5.559.286 123.784 11.619 10.640 5.413.243 )مدققة( 2017ديسمبر  31كما في 
 376.727 5.117 3.044 809 367.757 إهالك للفترة

 (11.739) - - (1.106) (10.633) خالل الفترة( سوية)ت /استبعاد 

 5.924.274 128.901 14.663 10.343 5.770.367 )مراجعة( 2018يونيو  30في  كما

      صافي القيمة الدفترية:
 22.043.626 262.896 26.267 1.853 21.752.610 )مراجعة( 2018يونيو  30في  كما

 22.392.337 251.627 29.311 2.662 22.108.737 )مدققة( 2017ديسمبر  31كما في 

 في شركات المشاريع المشتركة استثمار .4
 يقطر ريـالألف  
  

 4.017.934 )مدققة( 2017يناير  1الرصيد كما في 
 (220.240) استثمار من مشروع مشترك استرداد

 339.006 الحصة من الربح للسنة
 11.631 لمشاريع مشتركة مقابل قرض تسويتهاخسارة تم 

 86.491 مطلوبات إضافية عن خسائر في مشروع مشترك
  134.247للسنة الحصة من احتياطي التحوط 
 (225.131) توزيعات أرباح مستلمة للسنة

 4.143.938 )مدققة( 2017ديسمبر  31 - الرصيد
 191.674 2018يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في  نتائجالحصة من 
 9.129 مشاريع مشتركةلمقابل قروض  تسويتهاخسارة تم 

 (42.463) ة في السنة السابقةمشترك ائر في مشاريعمطلوبات إضافية عن خسمقابل  تم تسويته صافي ربح
  96.319 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في الحصة من احتياطي التحوط 

 (58.508) 2018يونيو  30توزيعات أرباح مستلمة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 4.340.089 )مراجعة( 2018يونيو  30الرصيد كما في 
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 )تابع( استثمار في شركات المشاريع المشتركة .4

 مليون لاير  5 ربح بمبلغ) قطري لاير مليون 2.6 بإجمالي مبلغ ركع مشتلمشروالتحوط  ربح منحصة ال تم إستبعاد
 .ع المشترك المعنيةوالمشر ةض لشركووالذي تمت تسويته مقابل القر (2017في  قطري

 وأرصدة لدى البنوكنقد  .5

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

 )مدققة( (مراجعة) 

   
 322 294 نقد بالصندوق  
 661.856 598.371 حسابات تحت الطلب وجارية -نقد لدى البنوك 
  1.632.492 1.995.434ودائع ألجل  -نقد لدى البنوك 

 20.497 20.477 )أ(أرصدة بنكية أخرى 

 97.268 119.334 )ب(أرصدة بنكية أخرى 

 2.775.377 2.370.968 المجمــوع 

  (.2017في  %3.25 إلى %1.21) %3.25 إلى %2.1تتراوح أسعار الفائدة والربح على الودائع ما بين 

 وشبه النقدنقد  1.5

 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2018يونيو 

ة أشهر لفترة الست
 30المنتهية في 

 2017يونيو 

 )مراجعة( )مراجعة( 

   
 2.461.356 2.370.968 نقد وأرصدة لدى البنوك

   ناقص:
 (20.729) (20.477) )أ(أرصدة بنكية أخرى  -
 (120.306) (119.334) )ب(أرصدة بنكية أخرى  -
 - (67.395) (ج) نقد مقيد مقابل استثمار -

 (1.611.136) (1.586.077) يوم 90ودائع ألجل تستحق بعد  -

 577.685 709.185 

 المستدعى يل القسط الثانيم بيعها بالمزايدة والمتعلقة بتحصأسهمهم التي ت عنلنقدية المستحقة الدفع للمساهمين المبالغ ا )أ(
 .رأس المال من

 للمساهمين عن توزيعات األرباح غير المطالب بها. ةالمستحق يةالنقدالمبالغ  )ب(

 بنكي مقيد مقابل استثمار في مشروع مشترك تم إنشاءه حديثًا.تم تخصيص رصيد )ج( 

 رأس المال .6

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 عدد األسهم  عدد األسهم  

 554.026.360 554.026.360 والمدفوع رأس المال المصدر

 المبلغ المبلغ 

 5.538.717 5.538.717  قطريلاير 10لمدفوع بقيمة إسمية قدرها رأس المال المصدر وا
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 قانوني احتياطي .7

 يبلغ القانوني حتى لالحتياطي كل سنة ربح صافي من % 10 نسبته ما تحويل يتم أن على للشركة األساسي النظام ينص
 النظام حددها التي في الحاالت إال للتوزيع قابل غير احتياطي وهو المدفوع، المال رأس قيمة من %50يعادل  ما رصيده

 المالية المرحلية المختصرة الموحدة.  البيانات هذه في قانوني احتياطي مبلغ احتساب يتم لم .للشركة األساسي

  التحوط احتياطي .8

 تم تصنيفها يللمشتقات المالية الت العادلة القيمة في التغيرات من الفعال الجزء في المجموعة حصة االحتياطييمثل هذا 
 التحّوط احتياطي من وحصة المجموعة التابعة شركاتها إحدى قبل من تسجيلها تم التي النقدية للتدفقات تحوط كأداة

 .مشتركة مشاريع لشركات

 أن يتوقع .العادلة القيمة إلى الفائدة أسعار مبادالت تقييم إعادة من محاسبيا قيداً  السالبة بالقيمة التحوط احتياطي يمثل
 ال .الفائدة أسعار لمبادالت ساسيالمبلغ األ وانخفاض القروض سداد مع وذلك الوقت مرور مع التحوط احتياطي ينخفض

 احتياطي ينشأاألرباح المدورة.  الربح أو الخسارة الموحدة أو على التحوط هذا يخص الذي االحتياطي يؤثر أن يتوقع
 بناء بغرض اقتراضها تم متغيرة فوائد عنها تحتسب قروض إلى تعود التي الفائدة أسعار مبادالت من السلبي التحوط

 الناتجة المستقبلية النقدية التدفقات لتثبيت وذلك طويلة األجل سفن تأجير اتفاقيات في بالدخول المجموعة تقوم كذلك .سفن
 عدم التأكد الذي يالزم وتقليل المستقبل في استقرارا أكثر تدفقات نقدية االستراتيجية هذه عن ينتج أن يتوقع. السفن من

 أو أسعار الفائدة.ر النقل في أسعا التقلبات

 ضوقر .9

 تشتمل القروض على ما يلي:
 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

 )مدققة( )مراجعة( 

   
 1.820.765 1.820.765 قروض

 12.210.374 12.021.616 تسهيالت بنكية رئيسية
 1.391.164 1.370.555 تسهيالت بنكية ثانوية 

 3.095.299 3.095.299 )أ(سندات رئيسية فئة 
 895.150 878.468 سندات ثانوية فئة )أ(

 KEXIM  395.819 474.982تسهيالت كيكسم 
 KSURE  676.850 783.721تسهيالت كى شور

 (22.417) (21.717) ناقص: تكاليف إصدار السندات
 (8.780) (8.081) تمويل ناقص: تكاليف عمليات

 (18.671) (17.504)  ناقص: تكاليف إعادة تمويل

 20.621.587 20.212.070 المجموع

   
   مصنفة كما يلي:

 832.243 866.409 مستحقة الدفع خالل سنة واحدة

 19.789.344 19.345.661 مستحقة الدفع بعد سنة

هو والقروض والسندات كما التحّوط(  باستثناء)المتوسط المرجح لمعدل الفائدة على التسهيالت قصيرة/ طويلة األجل 
 (.2017ديسمبر  31في  %3.10214) %3.52284و ه 2018يونيو  30عاله بتاريخ أموضح 



 (ق.عشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.
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 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة .10

والتي تم تصنيفها كمشتقات تحوط التدفقات  مبادلة أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية اتفاقياتدخلت المجموعة في 
مليون  10.801مبادلة أسعار الفائدة  التفاقياتمجموع المبلغ األساسي المتبقي  بلغ 2018يونيو  30 فيكما . النقدية

 قطري لايرمليون  2.107القيمة العادلة السالبة بقيمة صافي ( و2017قطري في سنة  لايرمليون  11.136) قطري لاير
 (.2017قطري في سنة  لايرمليون  2.478)

 معامالت األطراف ذات العالقة .11

 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2018يونيو 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2017يونيو 

 (مراجعة) (مراجعة) 

   
 8.900 5.618 قروض لشركات مشاريع مشتركة )بالصافي(

 4.780 5.268 مشتركةإيراد فوائد قروض لشركات مشاريع 

 3.986 7.226 رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين

 2.950 2.950 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة الدفع

 العائد على السهم .12

 العائد على السهم بقسمة ربح الفترة على المعّدل المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. احتسابيتم 

 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2018يونيو 

ة أشهر لفترة الست
 30المنتهية في 

 2017يونيو 

 )مراجعة( )مراجعة( 

   
 408.288 444.098 ربح الفترة المنسوب إلى مالكي الشركة 

 553.871.748 553.871.748 المعّدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 0،74 0.80 العائد األساسي والمخفف على السهم )لاير قطري( 

على السهم  المخففمحتملة قائمة في أي وقت من األوقات خالل الفترة وبالتالي فإن العائد  مخففةلم تكن هناك أسهم 
 لعائد األساسي على السهم.ا يتساوى مع

 القيمة العادلة .13

 :كما هو مبين أدناه 2018يونيو  30العادلة لألدوات المالية كما في  قارنة بين القيم الدفترية والقيمالم تم
 العادلة ةالقيم الدفترية ةالقيم 

   موجودات مالية:
 86.605 86.605 مشاريع مشتركةلقروض 

 118.984 118.984 أسهمفي  استثمارات

 205.589 205.589 مجموع غير المتداول

   
 498.530 498.530 أخرىذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة 

 24.778 24.778 لمشاريع المشتركةامطلوب من 
 2.370.968 2.370.968 نقد وأرصدة لدى البنوك

 2.894.276 2.894.276 مجموع المتداول

 3.099.865 3.099.865 مجموع الموجودات المالية
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 )تابع( القيمة العادلة .13

 العادلة ةالقيم الدفترية ةالقيم 

   مالية:مطلوبات 
 20.212.070 20.212.070 فوائد  عنها تحتسب قروض وسلف

 2.106.621 2.106.621 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

 22.318.691 22.318.691 مجموع غير المتداول

 560.673 560.673 ذمم دائنة 

 30.355 30.355 المشاريع المشتركة إلىمستحق 

 591.028 591.028 مجموع المتداول

 22.909.719 22.909.719 مجموع المطلوبات المالية

 القيمة العادلة لألدوات المالية

لعقود تبادل القيمة العادلة  احتسابيتم  في سوق نشط. سعار المدرجةاألمن  أسهمفي  لالستثماراتتستمد القيمة العادلة 
المبادلة. في عقود ألطراف المقابلة لمستقبلية المقدرة المنقولة عن االقيمة الحالية للتدفقات النقدية اباستخدام الفائدة أسعار 

 القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية.

 ترتيب القيم العادلةمستويات 
 .العادلة بالقيمةالمقيمة  التالية المالية المجموعة األدواتتمتلك  يونيو، 30 بتاريخ

 :يلي اكم التقييم بأسلوبتستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية 

 .متماثلة: األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات 1المستوى  •

القيمة العادلة يمكن مالحظتها، إما على  جوهريتقنيات أخرى بحيث جميع المدخالت التي لها تأثير : 2المستوى  •
 بشكل مباشر أو غير مباشر.

تستند  الالتي ، تلك المدخالت على القيمة العادلة المسجلة الجوهريتقنيات تستخدم المدخالت ذات التأثير  :3المستوى  •
 .على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها

1المستوى  :2018يونيو  30 2المستوى   3المستوى    إجمالي 

     
     :مقاسة بالقيمة العادلةموجودات مالية 

 118.984 - - 118.984 أسهمفي استثمارات 

     مقاسة بالقيمة العادلة:مالية  مطلوبات

 - 2.106.621 - المستخدمة للتحوط عقود مبادلة أسعار الفائدة
2.106.62

1 

     
     :2017ديسمبر  31

     العادلة:مقاسة بالقيمة موجودات مالية 

 109.230 - - 109.230 أسهمفي استثمارات 

     مقاسة بالقيمة العادلة:مطلوبات مالية 

 2.478.222 - 2.478.222 - المستخدمة للتحوط عقود مبادلة أسعار الفائدة

 ذمم تجارية وأخرى مدينة .14

مطالبة عن خسارة  مقابل( 2017ديسمبر  31مليون لاير قطري في  51.9)مليون لاير قطري  51.9تتضمن مبلغ  (أ
من الالزمة اتخذت الشركة جميع اإلجراءات المطلوبة والقانونية . السنة السابقةخالل  لوقوع حادثإيرادات إيجار نظرا 

تلقتها الشركة من المستشار  وبناء على جميع الحقائق المتاحة والنصائح التيأجل استعادة جميع خسائر إيرادات اإليجار. 
 القانوني، فإن الشركة على يقين باسترداد مبلغ المطالبة.  



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بآالف الرياالت القطرية(
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 ذمم تجارية وأخرى مدينة )تابع( .14

بفواتير لم يتم  الذي يتعلق( 2017ديسمبر  31مليون لاير قطري في  28.2)مليون لاير قطري  63.2مبلغ  تتضمن (ب
)مصنفة كذمم تجارية وأخرى دائنة( والتي ستتم مقاصتها مقابل بعضها البعض من عمالء يقابلها دفعات مقدمة تحريرها و

 .عند تحرير الفواتير

 تعهدات والتزامات طارئة .15

 دالت الفائدةعارتباطات عقود تبادل م )أ( 
ب دخلت المجموعة في عدد من عقود تبادل معدالت الفائدة فيما يتعلق بالفوائد المستحقة الدفع عن القروض التي تحتس

 عنها معدالت فائدة متغيّرة.

 اعتمادضمانات وخطابات  )ب(

 ضمانات متبادلة  [1]
 أسعار الفائدة. عقود تبادلقامت الشركة بإصدار ضمانات متبادلة لصالح مجموعة من البنوك مقابل القروض و

في  قطري لايرليون م 1.51) قطري لاير مليون 2.5 مبلغ 2018يونيو  30كما في  بلغت قيمة الضمانات البنكية [2]
2017.)  

 لايرمليون  55.8) قطري لايرمليون  44.2مبلغ  2018يونيو  30كما في الضمان و االعتمادات بلغت قيمة خطابات [3]
 (. 2017في  قطري

مليون  44.8مبلغ  2018يونيو  30كما في بما في ذلك الحصة من مشاريع مشتركة  االلتزامات الرأسماليةبلغت قيمة  [4]
 (. 2017في   قطريلايرمليون  39.9)  قطريلاير

 لايرمليون  2.4مبلغ  2018يونيو  30ما في المطالبات الطارئة بما في ذلك الحصة من مشاريع مشتركة كبلغت قيمة  [5]
 (. 2017في   قطريلايرمليون  2.4) قطري

 الخاصة بالسفن عقود اإليجار )ج(

سنة تقريباً من تاريخ  25لناقالتها مع شركتي تأجير ناقالت لفترة أولية مدتها تأجير  اتفاقياتمجموعة في عدة دخلت ال
 .االتفاقياتالتسليم لكل ناقلة مع وجود خيار لتجديد هذه 

 ضريبة طارئة  التزامات )د(  

من ترتيبات  والذي نشأشركات المشاريع المشتركة  حدىطارئ إل ضريبي، كان هناك التزام 2017ديسمبر  31كما في 
في ضوء المراسالت مع هيئات الضرائب والمناقشات التي  .نقل الغاز الطبيعي المسالب ها الخاصةسفنإيجار تمويلي ل

خالل الفترة الحالية، أعادت اإلدارة تقييم الموقف وقامت للمشروع المشترك القانونيين الداخليين المستشارين دارت مع 
ها لدى فنات المالية المرحلية المختصرة الموحدة، مع االستمرار في الدفاع عن موقبتكوين مخصص إضافي في هذه البيا

 الهيئات الضريبية.

 


