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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
الدوحة  -قطر
بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

(المبالغ باأللف لاير قطري)

إيضاح
ربح السنة

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2020
1,160,856

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2019
1,002,975

الدخل ( /الخسارة) الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل:

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات مالية – بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

7

7,349

)(31,425

البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل:
تحوط التدفقات النقدية
التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات ّ
تحوط
لمشتقات
العادلة
حصة المجموعة في تغيرات القيمة
ّ
التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

)(286,212

()375.144

)(52,033
829,960

()51.533
544.873

إجمالي الدخل الشامل للسنة موزع على:
مالكي الشركة
أسهم غير مسيطرة
المجموع

829,317
643
829,960

543,832
1.041
544.873

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا جوهريا ً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
الدوحة – قطر
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

(المبالغ باأللف لاير قطري)

رأس المال
الرصيد كما في  1يناير 2019
ربح سنة 2019
الدخل الشامل اآلخر لسنة :2019
 التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات مالية – بالقيمة العادلةمن خالل الدخل الشامل اآلخر
 التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقديةتحوط
 حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات ّالتدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل لسنة 2019
المحول إلى االحتياطي القانوني
مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 2019
(إيضاح )16
استحواذ من خالل تجميع أعمال
توزيعات أرباح معلنة لسنة ( 2018إيضاح )1/10
توزيعات أرباح نقدية مقترحة لسنة ( 2019إيضاح )1/10
متحصالت من إصدار أسهم رأس المال
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019
ربح سنة 2020
الدخل الشامل اآلخر لسنة :2020
 التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات مالية – بالقيمة العادلةمن خالل الدخل الشامل اآلخر
 التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقديةتحوط
 حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات ّالتدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل لسنة 2020
المحول إلى االحتياطي القانوني
مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 2020
(إيضاح )16
توزيعات أرباح معلنة لسنة ( 2019إيضاح )1/10
توزيعات أرباح نقدية مقترحة لسنة ( 2020إيضاح )1/10
متحصالت من إصدار أسهم رأس المال
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

احتياطي القيمة
العادلة

احتياطي قانوني

توزيعات أرباح
نقدية مقترحة

حقوق الملكية قبل
التحوط
احتياطي
ّ
واألسهم غير
المسيطرة

أرباح مدورة

أسهم غير
مسيطرة

تحوط
احتياطي ّ

5,538,717
-

861,196
-

33,049
-

554,026
-

2,033,638
1,001,934

9,020,626
1,001,934

)(2,087,704
-

5,205
1,041

-

-

()31,425
-

-

-

()31,425
-

()375,144

-

-

100,193

()31,425
-

-

1,001,934
()100,193

970,509
-

()51,533
()426,677
-

1.041
-

61
5,538,778

961,389
-

1,624

-

()554,026
554,026
554,026
-

()25,048
31,940
)(554,026
2,388,245
1,160,213

()25,048
31,940
()554,026
61
9,444,062
1,160,213

()78,471
()2,592,852

-

6.246
643

-

-

7,349

-

-

7,349

-

-

-

-

-

-

-

)(286,212

-

-

116,022

7,349
-

-

1,160,213
)(116,022

1,167,562
-

)(52,033
)(338,245
-

643
-

2
5,538,780

1,077,411

8,973

)(29,005
)(609,429
2,794,002

)(29,005
)(554,026
2
10,028,595

)(2,931,097

-

)(554,026
609,429
609,429

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا جوهريا ً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
الدوحة – قطر
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

(المبالغ باأللف لاير قطري)
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2019

1,160,856

1,002,975

891,491
1,137,228
17,591
)(390,142
)(26,791
)(30,818
)(21,938
)(5,706
2,147
5,868
2,739,786

882,644
1,171,314
26,494
()558,229
()16,247
()66,785
()21,445
957
6,284
2,427,962

التغيرات في رأس المال العامل:
المخزون
ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مطلوبات أخرى
المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
المستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
النقد الناتج من التشغيل
مصاريف تمويل مدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)(4,681
205,672
)(114,746
116,774
8,388
)(5,931
2,945,262
)(1,129,425
)(1,912
1,813,925

()7,584
()724,408
627,744
39,475
25,009
()543
2,387,655
()1,132,912
()4,076
1,250,667

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
قروض لشركات المشاريع المشتركة – بالصافي
استثمار في شركات مشاريع مشتركة جديدة
توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
االستحواذ على ممتلكات ومعدات
االستحواذ على شركة تابعة من خالل تجميع األعمال
إيرادات استثمار مقبوضة
ودائع ألجل تستحق بعد  90يوما ً
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)(1,055,123
)(27,311
720,395
)(116,718
73,374
)(25,384
)(430,767

()154,200
()437
172,081
()289,917
()447,908
91,265
299,668
()329,448

إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
ربح السنة
تعديالت:
إهالك ممتلكات ومعدات
مصاريف تمويل
ً
تصنيف اإليجار وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16
حصة من نتائج شركات مشاريع مشتركة
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
إيرادات أخرى
الربح من إلغاء االعتراف بمطلوب اإليجار
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

4
5
(17أ)

5
5
4

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
متحصالت من إصدار أسهم رأس المال
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
المدفوع من مطلوب التأجير
تكاليف متكبدة عن تمويل جديد
متحصالت قروض
المدفوعات لسداد قروض
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

2
)(537,304
)(25,196
)(15,309
)(5,699
910,383
)(1,162,135
)(835,258

61
()545,083
()22,322
()22,531
()3,059
546,229
()872,952
()919,657

صافي الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة

547,900
1,052,775
1,600,675

1,562
1,051,213
1,052,775
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

1

(المبالغ باأللف لاير قطري)

تأسيس الشركة ونشاطها
تم تأسيس شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق) ("ناقالت" أو "الشركة") كشركة مساهمة عامة في دولة
قطر بتاريخ  9يونيو  2004وسجّلت تحت السجل التجاري رقم ( )28566الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة .بدأ
تداول أسهم الشركة في بورصة قطر بتاريخ  7إبريل .2005
إن الهدف األساسي للشركة هو العمل في مجال نقل الغاز إما من خالل االستحواذ المباشر على ناقالت عابرة للمحيطات
أو االستثمار في شركات مشاريع مشتركة مع أطراف أخرى.
تمارس الشركة عملياتها إما مباشرة أو عن طريق شركاتها التابعة وشركات المشاريع المشتركة (يشار إليها مجتمعة بـ"
المجموعة") .تزاول المجموعة عملياتها في حدود البيئة االقتصادية في دولة قطر.
بالرغم من أن معظم شركات المشاريع المشتركة تعمل خارج دولة قطر ،إال أن نشاطاتها التجارية ناتجة بشكل رئيسي من
عقود مع شركات محلية داخل قطر وبالتالي فإنه يمكن القول بأن المجموعة تقدم خدمات ضمن نفس البيئة االقتصادية
وتتعرض لنفس المخاطر االقتصادية.

2
1/2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة
التعديالت والتحسينات السارية حديثا على المعايير
البنود المدرجة أدناه هي التغييرات األخيرة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ("المعايير الدولية للتقارير المالية"
أو "المعايير") التي يتعين تطبيقها للسنة التي تبدأ من  1يناير :2020
 -1تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية
 -2تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية " 3دمج األعمال" لتعريف األعمال
 -3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" إلصالح معيار سعر الفائدة
 -4تعديالت على معيار المحاسبة الدولي " 1عرض البيانات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 8السياسات
المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" لتعريف المواد
 -5تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 16عقود اإليجار" بشأن امتيازات اإليجار ذات الصلة بـ
فيروس كورونا.
المعايير الجديدة والمعدلة المذكورة أعاله ليس لها أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

2.2

مبكرا
المعيير والتعديالت الجديدة التي لم تصبح سارية بعد ،ولكن يسمح بتطبيقها
ً
تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات التي صدرت  ،ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد  ،حتى تاريخ إصدار البيانات
المالية الموحدة للمجموعة .تعتزم المجموعة اعتماد هذه المعايير  ،إن وجدت  ،عندما تصبح سارية المفعول.
إصالح معيار سعر الفائدة  -المرحلة ( 2تعديالت على المعايير الدولية إلعداد
 1يناير 2021
التقارير المالية  9و  7و  4و  16ومعيار المحاسبة الدولي )39
• عقود مرهقة  -تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37
 1يناير 2022
• تحسينات سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2020-2018
• الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت
على المعيار المحاسبي )16
• الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية )3
• تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (تعديالت على معيار
 1يناير 2023
المحاسبة الدولي )1
• المعيار الدولي للتقارير المالية ( 17عقود التأمين)
متاح للتطبيق االختياري  /تاريخ بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع
المشترك (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  10ومعيار المحاسبة
سريان مؤجل إلى أجل غير مسمى
الدولي )28
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

2
2/2

(المبالغ باأللف لاير قطري)

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة(تابع)
المعايير والتعديالت الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد ولكنها متاحة للتطبيق المبكر(تابع)
ال تتوقع اإلدارة أن يكون لتطبيق المعايير الجديدة والمعايير المعدلة والتفسيرات على المعايير أعاله أثر كبير على البيانات
المالية الموحدة للمجموعة.

3

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

1/3

أساس اإلعداد

(أ)

بيان التطبيق
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية وقانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة  ،2015إلى الحد الذي ينطبق.

(ب)

أساس القياس
التحوط
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة المرفقة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المالية ومشتقات
ّ
للتدفقات النقدية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أحد الموجودات أو الذي يتم دفعه لنقل االلتزام في معاملة منتظمة بين
المشاركين في السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان ذلك السعر يمكن قياسه بشكل مباشر أو عن طريق
استخدام تقنية أخرى في التقييم.

(ج)

العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض البيانات المالية الموحدة باللاير القطري ،وهي العملة الوظيفية للشركة .تم تقريب كافة المعلومات المالية
المعروضة باللاير القطري إلى أقرب ألف ريـال قطري ،ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

(د)

استخدام التقديرات واألحكام
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات
وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر
عنها التقرير .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي
تتم فيها مراجعة التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأثر بتلك المراجعة.
إن المجاالت التي تحتوي على درجة عالية من األحكام أو التعقيدات أو المجاالت التي تعتبر فيها االفتراضات والتقديرات
هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم  23من هذه البيانات المالية الموحدة.

2/3

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

(أ)

أساس توحيد البيانات المالية
تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة والشركات التي تسيطر عليها (شركاتها التابعة) وحصتها في
الحركة على حقوق ملكية شركات المشاريع المشتركة والتي يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة" .راجع اإليضاحين رقمي
 5و 18للتفاصيل.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(أ)

أساس توحيد البيانات المالية (تابع)

[]1

استثمارات في شركات تابعة

(المبالغ باأللف لاير قطري)

الشركة التابعة هي التي يكون للشركة سيطرة عليها ،وتحدث السيطرة عندما يكون:
•
•
•

للشركة القدرة على التحكم في الشركات المستثمر فيها
أن تكون الشركة معرضة أو لها الحق أوالً في عائدات متنوعة نتيجة لتأثيرها على الشركات المستثمر فيها.
للشركة القدرة على استخدام نفوذها للتأثير على العوائد.

ينسب الربح أو الخسارة وعناصر الدخل الشامل األخرى لمالكي الشركة وإلى الحصص غير المسيطرة .وينسب إجمالي
الدخل الشامل اآلخر للشركات التابعة ألصحاب الشركة وإلى الحصص غير المسيطرة ،حتى لو كانت هذه النتائج تمثل
عجز في الحصص غير المسيطرة.
عند الضرورة ،يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياستها المحاسبية مع تلك
المستخدمة من قبل الشركات األخرى في المجموعة .يتم إلغاء جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات
والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالتعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.
[]2

استثمارات في شركات مشاريع مشتركة
شركات المشروع المشترك هي ترتيبات تعاقدية تخضع لسيطرة مشتركة بين عدة أطراف ولهم الحق في صافي
الموجودات للمشروع المشترك .السيطرة المشتركة هي المشاركة التعاقدية والتي يتطلب فيها عملية اتخاذ القرارات
الموافقة باإلجماع من جميع األطراف في شأن األنشطة ذات الصلة.
أدرجت نتائج وموجودات ومطلوبات شركات المشاريع المشتركة في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق
الملكية .وفقا ً لمبدأ حقوق الملكية ،يتم االعتراف المبدئي باالستثمار في شركات المشاريع المشتركة في بيان المركز
المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك لالعتراف بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر هذه الشركات .عندما
تتجاوز حصة المجموعة من خسائر شركات المشروع المشترك حصتها في هذه الشركات ،والمتضمنة أية حصة طويلة
األجل والتي في الشكل تمثل جزء من صافي استثمار المجموعة في شركات المشروع المشترك ،فإن الشركة تتوقف عن
االعتراف بحصتها بالمزيد من الخسائر إال إذا كان هناك التزام قانوني أو تعاقدي أو سداد مترتب على المجموعة نيابة
عن شركة المشروع المشتركة .عند الضرورة ،يتم فحص القيمة الدفترية لالستثمار لمعرفة ما إذا كان هناك تدني في
القيمة بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم (" )36تدني قيمة الموجودات" كوحدة واحدة من خالل مقارنة القيمة
القابلة لالسترداد (وهي األعلى بين القيمة في االستخدام والقيمة العادلة ناقصا ً تكلفة البيع) بالقيمة الدفترية.

(ب)

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقص اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تتضمن
التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء الموجود .تتضمن تكلفة الموجودات المكونة ذاتيا ً تكلفة المواد
والعمالة المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل الموجودات في حالة عمل في الغرض المنشود منها
ويتضمن ذلك تكاليف االقتراض المرسملة .تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزء مهما في تشغيل المعدات
ذات الصلة كجزء من تلك المعدات.
تتم رسملة المصروفات المتكبدة بغرض استبدال أحد بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة
ويتم شطب القيمة الدفترية لذلك الجزء المستبدل .تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية
المستقب لية للبند ذي الصلة من الممتلكات والمعدات .يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان الدخل الموحد
عند تكبدها .يتم إلغاء اإلعتراف بأي بند في الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك توقع بتوفر منافع
اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده .يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة من إلغاء االعتراف عن الموجود في
بيان الدخل الموحد في السنة التي يتم إلغاء االعتراف فيها .تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات لتحديد خسائر
االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغييرات في الظروف على أن القيمة الدفترية للموجود قد ال تكون قابلة
لالسترداد .في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزيد القيمة الدفترية للموجود عن قيمته القابلة لالسترداد ،يتم تخفيض
قيمة الموجود إلى قيمته القابلة لالسترداد.
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(ب)

الممتلكات والمعدات (تابع)

(المبالغ باأللف لاير قطري)

تتم رسملة تكاليف الحوض الجاف على السفن ويتم إطفاؤها على فترة خمس سنوات .يتم احتساب القيمة المتبقية من
السفن على أساس قيمة وزن السفن.
يتم احتساب اإلهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات الصلة على النحو التالي:
%2,5
%33,33
%20
%15
%20
%15
%20
حتى %20
%20

سفن
أجهزة كمبيوتر
معدات مصنع
تجهيزات مكتبية
أجهزة اتصاالت
أثاث وتجهيزات
سيارات
موجودات أخرى
تكاليف خدمات األحواض الجافة
موجودات اإليجار المالئمة وغير المالئمة

تشتمل أحكام اإليجار المالئمة وغير المالئمة على إيجارات أعلى وأقل من السوق .عند االستحواذ على السفن مع إيجارات
مرافقة لها وعندما يكون معدل اإليجار أعلى أو أقل من معدالت اإليجار بالسوق يتم تخصيص قيمة عادلة لهذه اإليجارات.
يتم تحديد القيمة العادلة ،متى كان ذلك ممكنا ،باستخدام تقييم من طرف ثالث للسفن مع وبدون إيجار في وقت االستحواذ.
في حالة عدم توفر ذلك تحتسب القيمة العادلة على أنها القيمة الحالية للفرق بين المبلغ التعاقدي الذي سيتم استالمه على
مدى فترة اإليجار وتقدير اإلدارة لإليجار السوقي الحالي آنذاك بالنسبة لسفينة مساوية في وقت االستحواذ .الموجود أو
المطلوب المسجل يتم إطفاؤه على مدى الفترة الباقية من اإليجار.

(ج)

تكاليف االقتراض
تكاليف االقتراض هي تكاليف الحصول على تمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض
األموال .تتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب بصورة مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج موجودات مؤهلة والتي
تستغرق فترة طويلة من الزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات االستخدام ،حيث تتم إضافتها إلى تكلفة هذه الموجودات
إلى حين يصبح الموجود جاهز لالستخدام .تخفض إيرادات الفوائد المحققة من االستثمارات المؤقتة بأموال القروض،
والتي سيتم صرفها على الموجودات المؤهلة ،من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة .يتم االعتراف بإجمالي جميع
تكاليف االقتراض األخرى في بيان الدخل الموحد.

(د)

األدوات المالية
االعتراف والقياس المبدئي
يتم االعتراف مبدئيا بالذمم التجارية المدينة عندما تنشأ .يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى
في البداية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
يتم قياس موجود مالي ،ما لم يكن ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير ،أو مطلوب مالي مبدئيا بالقيمة العادلة
باإلضافة إلى  -لعنصر غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -تكاليف المعامالت التي يمكن أن تنسب
مباشرة إلى االستحواذ عليها .يتم قياس ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير بسعر المعاملة.

الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة
تتضمن الموجودات المالية غير المشتقة استثمارات مالية وقروض لشركات المشاريع المشتركة وذمم تجارية وأرصدة
مدينة أخرى والمطلوب من شركات مشاريع مشتركة ونقد وأرصدة لدى البنوك .تشتمل المطلوبات المالية غير المشتقة
على ذمم دائنة ومستحقات وقروض والمستحق ألطراف ذات عالقة.
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 2/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(د)

األدوات المالية (تابع)
التصنيف والقياس الالحق
موجودات مالية
عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف الموجود المالية:
• بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 oكان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ،و
 oالشروط التعاقدية التي تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي ليست إال مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي القائم.
• بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل

الربح أو الخسارة:

 oكان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و
 oشروطها التعاقدية تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي هي مدفوعات فقط للمبلغ األصلي والفائدة على
المبلغ األصلي القائم.

• بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة – جميع الموجودات المالية غير المصنفة باعتبارها تقاس بالتكلفة المطفأة
أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو موضح أعاله.
عند االعتراف المبدئي ،قد تقوم المجموعة بتصنيف ال رجعة فيه لموجود مالي إما يستوفي المتطلبات الواجب قياسها
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل من عدم التطابق المحاسبي
الذي قد ينشأ على خالف ذلك.
ال يتم تصنيف الموجودات المالية الحقا على أساس االعتراف األولي ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة الموجودات
المالية ،وفي هذه الحالة يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من أول فترة مشمولة بتقرير
بعد التغيير في نموذج األعمال.
صنفت المجموعة عند االعتراف المبدئي الذمم التجارية وأرصدة مدينة آخرى والنقد لدى البنوك بالتكلفة المطفأة .ال تحتفظ
المجموعة بأي موجودات مالية أخرى.

الموجودات المالية  -تقييم نموذج األعمال:
تقوم المجموعة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه بموجود مالي على مستوى محفظة ألن هذا يعكس بشكل أفضل
الطريقة التي تدار بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة .المعلومات التي تؤخذ في االعتبار تتضمن:
-

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات في الممارسة العملية .وهي تشمل ما إذا كانت استراتيجية
اإلدارة تركز على جني تدفقات نقدية تعاقدية أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع موجودات؛
كيفية تقييم أداء المحافظ وتقديم التقارير إلدارة المجموعة:
ا لمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا نموذج األعمال) وكيفية
إدارة تلك المخاطر؛
وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة ،وأسباب هذه المبيعات والتوقعات حول نشاط
المبيعات في المستقبل.

إن عمليات نقل الموجودات المالية ألطراف اخرى في معامالت غير مؤهلة إللغاء االعتراف ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض،
وذلك بما يتفق مع اعتراف المجموعة المستمر بالموجودات.

الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف "أصل الدين" بأنه القيمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف المبدئي .يتم تعريف
"الفائدة" بأنها مقابل عن القيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من
الزمن وغيرها من المخاطر األساسية لإلقراض والتكاليف (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،وكذلك هامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست سوى مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه ،تأخذ المجموعة
بالشروط التعاقدية لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو
مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يمكنه الوفاء بهذا الشرط .عند إجراء هذا التقييم ،تأخذ المجموعة في االعتبار ما
يلي:
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(د)

األدوات المالية (تابع)
الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه (تابع)
-

األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛
الشروط التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدية ،بما في ذلك خصائص األسعار المتغيرة؛
المدفوعات مقدما و خصائص التمديد؛ و
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال خصائص عدم حق
الرجوع على المقترض).

تتوافق خصائص المدفوعات مقدما مع المدفوعات فقط من معيار أصل الدين والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما يمثل
إلى حد كبير المبالغ غير المسددة من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي المعلق ،والتي قد تشمل تعويض إضافي
معقول عن اإلنهاء المبكر للعقد .باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة لموجود مالي تم الحصول عليه بخصم أو عالوة على قيمته
االسمية التعاقدية ،فإن الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع مقدما بمبلغ يمثل بشكل كبير المبلغ اإلسمي التعاقدي باإلضافة إلى
المستحق (ولكن غير مدفوع) الفائدة التعاقدية (والتي قد تشمل أيضا تعويض معقول إضافي عن اإلنهاء المبكر) تتم معاملتها
كما هو الحال وفق هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة المدفوعات مقدما غير ذات أهمية عند االعتراف المبدئي.

الموجودات المالية – القياس الالحق واألرباح والخسائر:
الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم تقليل
التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد ،وأرباح وخسائر
أسعار صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بأي
ربح أو خسارة عن إلغاء االعتراف في الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالقيمة يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر،
العادلة من خالل الربح أو بما في ذلك الفائدة أو إيراد األرباح الموزعة ،في الربح أو الخسارة .ال تمتلك الشركة هذا
النوع من الموجودات.
الخسارة

ادوات الدين بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بإيراد الفائدة الذي يحتسب
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،وأرباح وخسائر تحويل عمالت أجنبية وانخفاض القيمة في
الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل
اآلخر .عند إلغاء االعتراف ،تتم إعادة تصنيف األرباح والخسارة المتراكمة في الدخل
الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة .ال تمتلك الشركة هذا النوع من الموجودات.

االستثمارات المالية
بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيراد في
الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة
االستثمار .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال
يتم استبعادها أبدا من الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية – التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر
يتم تصنيف المطلوبات المالية بقياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم تصنيف المطلوبات
المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة ،أو كانت مشتقة أو مصنفة
ألن تكون كذلك عند االعتراف المبدئي.
يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم االعتراف بمصاريف الفوائد ومكاسب
وخسائر سعر الصرف في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة من إلغاء االعتراف أيضا في الربح أو
الخسارة.
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األدوات المالية (تابع)

[]1

استثمارات مالية
االستثمارات المالية هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ولم
يتم تصنيفها على أنها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة .االستثمارات المالية هي أسهم حقوق ملكية ويتم
االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة كونها القيمة العادلة للمقابل المدفوع مضافا ً إليها التكاليف التي تنسب مباشرة إلى المعاملة .بعد
االعتراف المبدئي يتم قياسها بالقيمة العادلة .يتم االعتراف باألرباح والخسائر غير المحققة في بيان الدخل الشامل األخر
الموحد ويتم عرضها كبند منفصل ضمن حقوق الملكية.
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية النشطة بالرجوع إلى أسعارها المعلنة بالسوق في تاريخ
بيان المركز المالي.

[]2

ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
يتم االعتراف مبدئيا بالذمم التجارية المدينة بسعر المعاملة أي مبلغ الفاتورة األصلي والذي يتم الحقا تخفيضه بخسائر
انخفاض القيمة .تعترف المجموعة بمخصصات الخسارة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية التي تقاس
بالتكلفة المطفأة .يتم دائما قياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمرها .يتم شطب
الديون الرديئة عند تكبدها.

[ ]3النقد وما يعادله
يتكون النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق وحسابات بنكية جارية وتحت الطلب وودائع بنكية تستحق خالل أقل من 90
يوماً.
[]4

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
يتم االعتراف بالمطلوبات المستحقة الدفع مقابل البضائع المستلمة أو الخدمات التي تم الحصول عليها بغض النظر عن
استالم أو عدم استالم الفواتير المؤيدة لها.

[]5

قروض وتسهيالت تحتسب عنها فوائد
يتم االعتراف مبدئيا ً بالقروض والتسهيالت التي تحمل فوائد بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا ً التكاليف المباشرة
المرتبطة بالمعاملة .بعد االعتراف المبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعال ،ويتم االعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعال .تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة
المطفأة كمطلوبات متداولة.

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
يتم إلغاء االعتراف بالموجود المالي عند:
•
•
•
•

انتهاء الحق في الحصول على تدفقات نقدية من الموجودات؛ أو
قيام المجموعة بالتنازل عن حقوقها في استالم التدفقات النقدية من الموجودات أو تكبدها التزام بدفع تلك التدفقات
النقدية المستلمة بالكامل وبدون أي تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيبات التمرير؛ و
عند تحويل جميع المخاطر والعوائد من الموجود بصورة جوهرية أو عدم تحويل جميع المخاطر والعوائد من الموجود
وال االحتفاظ بها بصورة جوهرية ولكن تم التنازل عن السيطرة على الموجود.
قامت المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود ولم تقم ال بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر
وعوائد الموجود بصورة جوهرية وال تحويل السيطرة على الموجود ،ولكن تم االعتراف بالموجود بقدر استخدام
المجموعة المستمر للموجود.
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إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام .كما تلغي المجموعة االعتراف
بمطلوب مالي عن دما يتم تعديل شروطه وتكون التدفقات النقدية للمطلوب المعدل مختلفة اختالفا جوهريا ،وفي هذه الحالة
يتم االعتراف بمطلوب جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة العادلة .عند إلغاء االعتراف بمطلوب مالي ،يتم االعتراف
بالفرق بين القيمة الدفترية والمقابل المدفوع (بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محول أو مطلوبات مفترضة) في بيان
الدخل الموحد.

المقاصة
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي عندما ،وفقط عندما،
يتوفر للمجموعة الحق القانوني في مقاصة تلك المبالغ بحيث تعتزم إما يتم تسويتها على أساس الصافي أو إثبات تحقق
الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت.

(هـ)

المخزون
يتضمن المخزون قطع غيار ومواد إستهالكية ويتم اإلعتراف به عن طريق التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما
أقل .يتم قياس تكلفة المخزون بطريقة المتوسط المرجح ،ويتم قياس صافي القيمة القابلة للتحقق عن طريق تكلفة اإلستبدال
المقدرة.

(و)

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو فعلي وذلك نتيجة أحداث سابقة على أن تكون
تكاليف تسوية هذه المطلوبات محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوق.

(ز)

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومساهمات صندوق التقاعد
تمثل مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مكافأة نهائية ويتم دفعها مقابل الخدمات التي قام الموظف بتقديمها على أساس
المستحقات المنصوص عليها في عقد التوظيف وعلى أساس فترة الخدمة ،ويرتبط ذلك بإكمال الحد األدنى المطلوب من
فترة الخدمة .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف ،كما ال تتوقع المجموعة سداد مطلوبات
مكافآت نهاية الخدمة على المدى القريب وبالتالي فقد قامت بتصنيفها على أنها مطلوب غير متداول.
بموجب قانون رقم ( )24لسنة  2002الخاص بالتقاعد والمعاشات تحتسب الشركة االشتراك في برنامج الصندوق الحكومي
للموظفين القطريين كنسبة مئوية من رواتب الموظفين القطريين .إن التزام المجموعة محدود بهذه االشتراكات والتي
تحتسب كمصروف عند استحقاقها ،وتدفع إلى هيئة التقاعد والمعاشات على أساس شهري.

(ح)

اإليرادات واإليرادات األخرى
تحاسب المجموعة عن إيراد اإليجار المؤقت بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16اإليجارات .يشتمل عقد
اإليجار المؤقت على وضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة زمنية يقوم المستأجر خاللها باستخدام السفينة في مقابل
دفع سعر إيجار يومي محدد .بموجب اإليجار المؤقت فإن تكاليف التشغيل مثل الطاقم والصيانة والتأمين يتم دفعها من
جانب مالك السفينة .إيراد اإليجار (بالصافي من الحوافز المدفوعة للمؤجرين وأي فترة خارج فترة اإليجار) يتم االعتراف
به بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار حسب عقد اإليجار ذي الصلة.
يتم االعتراف بإيرادات الخدمات البحرية والوكاالت عندما يتم تقديم الخدمة.
يتم االعتراف بإيراد تأجير السفن من الباطن على أساس مبدأ االستحقاق.
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد على أساس مبدأ االستحقاق ،مع األخذ في االعتبار معدل الفائدة المطبق والمبلغ األصلي
القائم.
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عند نشوء حق المساهمين في استالم تلك الدفعات.
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االنخفاض في القيمة
انخفاض قيمة الموجودات المالية
الموجودات المالية غير المشتقة
تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
يتم دائما قياس مخصصات الخسائر عن الذمم التجارية المدينة وموجودات العقود بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة
مدى الحياة.
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان للموجود المالي قد ازدادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي وكذلك عند تقدير
الخسائر االئتمانية المتوقعة ،فإن المجموعة تأخذ في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون
تكلفة أو مجهود غير ضروري ،ويشمل ذلك المعلومات والتحليل الكمي والنوعي على حد سواء ،استنادًا إلى الخبرة
التاريخية للمجموعة وتقييم مخاطر االئتمان ،بما في ذلك المعلومات الخاصة بالنظرة المستقبلية.
تعتبر المجموعة أن موجود مالي في حالة تعثر عندما:
 يكون من غير المرجح أن يسدد العميل التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل دون لجوء المجموعة إلجراءات مثلتحصيل ضمان (إن كانت تحتفظ بأي ضمان)؛ أو
متأخرا عن موعد سداده بأكثر من  360يوما.
 يكون الموجود الماليً
تعتبر المجموع ة أن األرصدة البنكية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان الخاص بها
مساويا ً للتعريف المفهوم عالميا ً "تصنيف االستثمار" .تعتبر المجموعة أن هذا التصنيف  BBBأو أعلى حسب وكالة
تصنيف إئتماني معتمدة.
الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع األحداث االفتراضية المحتملة
خالل العمر المتوقع لألداة المالية.
الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن األحداث االفتراضية
التي من الممكن حدوثها خالل  12شهرا من تاريخ التقرير (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من  12شهرا).
الحد األقصى للمدة التي تؤخذ في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى مدة تعاقدية تتعرض المجموعة
خاللها لمخاطر االئتمان.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي التقديرات المرجحة لخسائر االئتمان .يتم قياس خسائر االئتمان بالقيمة الحالية لجميع حاالت
العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها).
يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجود المالي.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا انخفضت القيمة االئتمانية للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة.
يعتبر موجود مالي أنه "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة من الموجود المالي.
يتضمن الدليل على انخفاض القيمة االئتمانية لموجود مالي البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:
-

مواجهة العميل أو ال ُمصدِر لصعوبة مالية كبيرة،
إخالل بعقد ،مثل التخلف عن السداد أو التأخر عن السداد أكثر من  360يوماً،
إعادة هيكلة المجموعة لقرض أو سلفة بناء على شروط لم تكن المجموعة لتأخذ بغيرها،
يكون من المحتمل دخول العميل في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى ،أو
إلغاء إدراج ورقة مالية في السوق النشطة بسبب صعوبات مالية
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(ط)

االنخفاض في القيمة (تابع)
عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.

الشطب
يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لموجود مالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة باسترداد موجود مالي
بأكمله أو جزء منه .تجري المجموعة تقييما منفصال فيما يتعلق بتوقيت الشطب والمبلغ المشطوب على أساس احتمال
وجود توقعات معقولة باالسترداد .ال تتوقع المجموعة أن تسترد جزءا ً كبيرا ً من المبلغ المشطوب .برغم ذلك ،قد تظل
الموجودات المالية التي شطبت خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعها المجموعة السترداد المبالغ
المستحقة.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة بخالف المخزون في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك
أي دليل موضوعي على انخفاض في قيمتها .في حالة وجود هذا الدليل يتم تقدير قيمة الموجودات القابلة لالسترداد .يتم
االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما تزيد القيمة الدفترية للموجودات عن قيمتها
القابلة لالسترداد.
في تاريخ كل تقرير يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها في فترات سابقة ،وذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك
أية مؤشرات على انخفاض الخسارة أو عدم وجودها .يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات
المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد .يتم رد خسائر االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة
الدفترية للموجودات قيمتها الدفترية التي تم تحديدها سابقا ،بالصافي من اإلهالك أو اإلطفاء ،فيما لو لم يتم االعتراف
بخسائر االنخفاض في القيمة.

(ي)

العمالت األجنبية
يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية باللاير القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل معاملة .يتم
تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى اللاير القطري بأسعار الصرف السائدة في نهاية
السنة وتدرج فروق العملة الناتجة من عمليات التحويل إلى بيان الدخل الموحد.
تم عرض البيانات المالية الفردية للشركات التابعة وشركات المشاريع المشتركة بعملة االقتصاد الرئيسية الذي تعمل فيه
(عملة النشاط) .ولغرض إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ،تم إظهار بيانات المركز المالي وبيانات الدخل لتلك الشركات
بعملة العرض للشركة األم.

(ك)

التحوط
األدوات المالية المشتقة وأنشطة
ّ

دخلت المجموعة في أدوات مالية مشتقة مختلفة إلدارة تعرضها للتغيرات السلبية في أسعار الفائدة.

مبدئيا تسجل األدوات المالية المشتقة بقيمتها العادلة ،وذلك في تاريخ الدخول في عقود المشتقات ويعاد قياسها الحقا ً بقيمتها
العادلة .تعتمد طريقة االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات على ما إذا كانت المشتقات مصنفة كأداة
تحوط ،وعلى طبيعة البند المتحوط له .قامت المجموعة بتخصيص عقود تبادل أسعار الفائدة كأداة تحوط لتعرضها للتغير
في التدفقات النقدية (تحوط للتدفقات النقدية).
تقوم المجموعة منذ بدء المعاملة بتوثيق العالقة بين األدوات المالية والبند المتحوط له ،وأهداف إدارة المخاطر واستراتيجية
القيام بمختلف معامالت التحوط .كما تقوم المجموعة أيضا بتوثيق تقييمها ،عند بدء التحوط وعلى أساس مستمر ،وذلك إذا
المتحوط
كانت المشتقات المستخدمة في حركات التحوط فعالة بدرجة كبيرة على تقليل التغيرات في التدفقات النقدية للبند
ّ
له.
تحوط فعال ،فإنه يتم تعديل قيمتها إلى القيمة السوقية
في الظروف التي ال تكون فيها مشتقات األدوات المالية مؤهلة كأدوات ّ
في نهاية كل فترة وتسجل الفروق في القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد.
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(ل)

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكلفة المباشرة المتكبدة في بناء موجودات وتكاليف الفائدة المرسملة والتكاليف
األخرى الضرورية لجعل الموجودات في الموقع والحالة المطلوبتين الستخدامها في الغرض المحدد من قبل اإلدارة .يتم
تحويل التكلفة إلى الممتلكات والمعدات عندما يكون الموجود جاهزا لالستخدام المتوقع منه.

(م)

إيرادات مؤجلة
تعرض المبالغ المستلمة لتعويض المجموعة عن تكاليف الحوض الجاف وبناء موجود في بند الممتلكات والمعدات على
أنها "مطلوبات أخرى" في بيان المركز المالي الموحد.
تتبع المجموعة نهج الدخل لألموال المستلمة والتي تتطلب االعتراف بالمبالغ في بيان الدخل الموحد على أساس منتظم
خالل فترة االعتراف باالستهالك على العمر اإلنتاجي المتوقع.

(ن)

اإليجارات
عند إبرام العقد تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجارا أو يحتوي على إيجار .يعتبر العقد على أنه يمثل إيجارا
أو يحتوي على إيجار إذا كان ينقل الحق في السيطرة على استخدام الموجود المعين لمدة زمنية بمقابل .لتقييم ما إذا كان
العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام موجود معين تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان:
 العقد ينطوي على استخدام موجود محدد  -قد يتم تحديد ذلك بصورة ضمنية أو صريحة ويجب أن يكون مميزا منالناحية الفعلية أو يمثل كل كفاءة الموجود الفعلي المتميز .ال يعتبر الموجود محدد إذا ما كان للمورد الحق في إستبدال
الموجود.
 لدى المجموعة الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية من استخدام الموجود طوال فترة االستخدام؛ و لدى المجموعة الحق في توجيه استخدام الموجود .لدى المجموعة هذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرار ذاتالصلة بتغيير كيفية وغرض استخدام الموجود .في حاالت نادرة عندما يتم التحديد المسبق للقرار حول كيفية والغرض
من استخدام الموجود يكون لدى المجموعة الحق في توجيه استخدام الموجود لو كان:
▪ لدى المجموعة الحق في تشغيل الموجود؛ أو
▪ قامت المجموعة بتصميم الموجود بالصورة التي تحدد مسبقا كيفية والغرض من استخدامه.
تنطبق هذه السياسة على العقود التي يتم الدخول فيها أو تغييرها في أو بعد  1يناير .2019

المجموعة كمستأجر
عند إبرام أو تعديل عقد يحتوي على أحد مكونات اإليجار تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون من
مكونات اإليجار على أساس السعر الفردي النسبي ذي الصلة .تعترف المجموعة بحق استخدام الموجود ومطلوب اإليجار
في تاريخ بداية اإليجار .موجود حق االستخدام يقاس مبدئيا بالتكلفة والتي تتضمن المبلغ المبدئي المتكبد وتقدير ألي دفعة
إيجار قد تمت في أو قبل تاريخ إبرام العقد مضافا إليها أي تكاليف مبدئية متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة الموجود
األساسي أو إعادة الموجود األساسي أو الموقع الكائن عليه إلى وضعه السابق ناقصا أية حوافز إيجار مستلمة.
يهلك حق استخدام الموجودات فيما بعد باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فترة اإليجار ،ما لم ينقل
اإليجار ملكية الموجود األساسي للمجموعة بنهاية مدة اإليجار أو كانت تكلفة موجود حق االستخدام تعكس أن المجموعة
ستمارس خيار الشراء .في تلك الحالة سيتم إهالك موجود حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي للموجود األساسي
والذي يتم تحديده بنفس الطريقة المستخدمة للممتلكات والمعدات .إضافة إلى ذلك ،يتم تخفيض موجود حق االستخدام على
نحو دوري بخسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت ،وتعديله ببعض عمليات إعادة القياس المحددة اللتزام اإليجار.
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(ن)

اإليجارات (تابع)
مبدئيا يتم قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المسددة في تاريخ بدء اإليجار مخصومة باستخدام
معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار  ،أو لو كان من غير الممكن تحديد ذلك المعدل ،بمعدل اإلقراض اإلضافي لدى
المجموعة .عموما تستخدم المجموعة معدل اإلقراض اإلضافي لديها على أنه معدل الخصم .تحدد المجموعة معدل اإلقراض
اإلضافي لديها بالحصول على أسعار الفائدة من مختلف مصادر التمويل وتقوم بإجراء تعديالت معينة تعكس شروط العقد
ونوع الموجود المؤجر.
تشتمل مدفوعات اإليجار المضمنة في قياس التزام اإليجار:
 المدفوعات الثابتة ،متضمنة المدفوعات المادية الثابتة؛ مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،تقاس مبدئيا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بدءاإليجار؛
 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانة القيمة الباقية؛ و سعر الممارسة بموجب خيار شراء تكون المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها ستقوم بممارسته ومدفوعاتاإلي جار في فترة تجديد اختيارية لو كانت المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها ستقوم بممارسة خيار التمديد
والغرامات عن اإلنهاء المبكر إليجار ما لم تكن المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها لن تقوم باإلنهاء المبكر.
يقاس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .من ثم يعاد قياسه عندما يحدث تغيير في مدفوعات
اإليجار المستقبلية التي تنشأ من التغير في المؤشر أو المعدل ،لو كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ الذي سيصبح
مستحق الدفع بموجب ضمانة القيمة الباقية ،لو قامت المجموعة بتغيير تقييمها لما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد
أو اإلنهاء أو لو كان هناك دفعة إيجار مادية ثابتة معدلة.
عند إعادة قياس التزام إيجار بهذه الطريقة يتم إجراء التعديل ذي الصلة بذلك على القيمة الدفترية لحق استخدام الموجودات
أو تسجيله في الربح أو الخسارة لو تم تخفيض القيمة الدفترية لحق استخدام الموجودات إلى الصفر .يتم عرض حق
استخدام الموجودات في بند الممتلكات والمعدات.

اإليجارات قصيرة األجل واإليجارات ذات الموجودات المنخفضة القيمة
اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار لإليجارات قصيرة األجل واإليجارات ذات
الموجودات المنخفضة القيمة متضمنة معدات تقنية المعلومات .تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المصاحبة لهذه
الموجودات كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المجموعة كمؤجر
في تاريخ البدء أو عند تعديل عقد يحتوي على مكون إيجار ،تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون من
مكونات اإليجار على أساس سعرها النسبي الفردي .عندما تعمل المجموعة كمؤجر فإنها تقوم بتحديد ما إذا كان كل إيجار
إيجارا تمويليا أم إيجارا تشغيليا منذ بدء اإليجار.
لتصنيف كل إيجار تقوم المجم وعة بإجراء تقييم كلي لما إذا كان اإليجار ينقل جميع المخاطر والحوافز ذات الصلة بملكية
الموجود األساسي .لو كان الحال كذلك يعتبر اإليجار بمثابة إيجار تمويلي ولو لم يكن فإنه يعتبر إيجارا تشغيليا .كجزء من
هذا التقييم تضع المجموعة اعتبارا لبعض المؤشرات كمثال ما إذا كان فترة اإليجار تعتبر جوهرية مقارنة بالعمر اإلقتصادي
للموجود.
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اإليجارات (تابع)
المجموعة كمؤجر (تابع)
إذا كان الترتيب يتضمن مكونات التأجير وغير التأجير  ،فإن المجموعة تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
" "15لتخصيص المقابل في العقد.
تطبق المجموعة متطلبات إلغاء اإلعتراف وإنخفاض القيمة وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " "9على صافي
االستث مار في عقد اإليجار .تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراجعة القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة والمستخدمة في
حساب إجمالي االستثمار في عقد اإليجار.
تدرج المجموعة مدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود إيجار تشغيلية كإيراد على أساس القسط الثابت على مدى فترة
اإليجار.

(س)

قطاعات التشغيل
سفن نقل الغاز المملوكة بالكامل هي قطاع التشغيل الرئيسي للمجموعة على أساس طبيعة الخدمة المقدمة .أما القطاعات
األخرى كالوكاالت والخدمات البحرية فهي غير ذات أهمية نسبية وال يصدر عنها تقرير .وبالتالي تم إعداد البيانات
المالية على أساس قطاع واحد صادر عنه التقرير.

(ع)

العائد على السهم
تعرض المجموعة بيانات العائد األساسي والمعدل ألسهمها العادية .يتم احتساب العائد األساسي على السهم بقسمة الربح
أو الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.
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ممتلكات ومعدات
السفن

التكلفة
في  1يناير 2019
إضافات خالل سنة 2019
تم الحصول عليها من خالل
دمج األعمال
موجود حق استخدام بموجب
المعيار الدولي للتقارير المالية
الجديد
التحويل من أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
استبعادات  /تعديالت خالل
عام 2019
في  31ديسمبر 2019
االضافات خالل عام 2020
تحويل من أعمال رأسمالية قيد
التنفيذ
استبعادات  /تعديالت خالل
سنة 2020
في  31ديسمبر 2020
اإلهالك المتراكم:
في  1يناير 2019
إهالك لسنة ** 2019
مستحوذ عليها من خالل
تجميع أعمال
استبعادات  /تعديالت خالل
عام 2019
في  31ديسمبر 2019
إهالك لسنة **2020
استبعادات /تعديالت خالل
سنة 2020
في  31ديسمبر 2020
صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2020
كما في  31ديسمبر 2019

أثاث
وتجهيزات

معدات

موجود حق
استخدام

المجموع

أخرى*

27,614,387
-

14,328
-

41,263
-

-

390,162
289,917

28,060,140
289,917

3,937,718

806

-

-

1,260

3,939,784

-

-

-

143,039

143,039

-

245,852

-

-

-

)(245,852

-

)(366,442
31,431,515

15,134

41,263

143,039

)(67,744
367,743

)(434,186
31,998,694

62,784

-

-

-

53,934

116,718

74,486

-

-

-

)(74,486

-

)(70,312
31,498,473

)(89
15,045

)(228
41,035

)(74,482
68,557

)(172,332
174,859

)(317,443
31,797,969

6,056,610
768,404

11,621
1,361

17,769
6,139

22,006

134,134
106,740

6,220,134
904,650

1,163,921

475

-

-

-

1,164,396

)(366,442
7,622,493
875,272

13,457
1,298

23,908
6,137

22,006
14,431

)(67,744
173,130
8,784

)(434,186
7,854,994
905,922

)(69,043
8,428,722

)(89
14,666

)(162
29,883

)(33,009
3,428

)(21,836
160,078

)(124,139
8,636,777

23,069,751
23,809,022

379
1,677

11,152
17,355

65,129
121,033

14,781
194,613

23,161,192
24,143,700

* يشمل هذا المبلغ أعمال رأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ  3,6مليون لاير قطري ( 30,3مليون لاير قطري في .)2019
** تم تصنيف اإلهالك بمبلغ  14,4مليون لاير قطري تحت المصروفات العمومية واإلدارية ( 22مليون لاير قطري في .)2019
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(المبالغ باأللف لاير قطري)

استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
لاير قطري
الرصيد  1 -يناير 2019
استثمار في مشروع مشترك
إلغاء االعتراف بمشروع مشترك (أ)
حصة من نتائج السنة (أ)
ربح من إلغاء االعتراف بحصة محتفظ بها سابقًا في مشروع مشترك(أ)
ربح من خيار الشراء (أ)
تعديل الخسارة مقابل قرض للمشاريع المشتركة
التعديل مقابل االلتزام اإلضافي للخسائر من المشاريع المشتركة
التحوط للسنة *
حصة من احتياطي
ّ
توزيعات أرباح مستلمة
الرصيد – كما في  31ديسمبر 2019
استثمار إضافي في مشروع مشترك
حصة من نتائج السنة
تعديالت مقابل الشطب
تعديل الخسارة مقابل قرض للمشاريع المشتركة
التعديل مقابل االلتزام اإلضافي للخسائر من المشاريع المشتركة
التحوط للسنة *
حصة من احتياطي
ّ
توزيعات أرباح مستلمة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

4,613,158
437
)(402,987
558,229
)(167,560
)(120,362
32,042
90,712
)(53,366
)(172,081
4,378,222
27,312
390,142
150,496
15,496
6,154
)(53,742
)(720,395
4,193,685

*

يستبعد من هذا البند الحصة من ربح احتياطي التحوط للمشاريع المشتركة بإجمالي قيمة  1,7مليون ريـال قطري (ربح بمبلغ 1,8
مليون لاير قطري في سنة  )2019والذي تمت تسويته مقابل القرض الممنوح لتلك المشاريع المشتركة.

(أ)

االستحواذ التدريجي على شركة ناقالت البحرية( :سابقًا شركة ناقالت أو إس جي )
بتاريخ  6أكتوبر  2019استحوذت المجموعة على الملكية الكاملة لسفن من طراز كيو فليكس للغاز الطبيعي المسال
من شريكها بالمشروع المشترك ،إنترناشيونال سيويز إنك في أعقاب إنفاذ اتفاقية بيع وشراء لالستحواذ على نسبة
%49.9الباقية من ملكية هذه السفن من إنترناشيونال سيويز .نتيجة لذلك ،زادت نسبة ملكية المجموعة ومساهمة
التصويت في مؤسسة أو إس جي ناقالت والتي كانت تتم معاملتها في السابق كشركة مشروع مشترك والمحاسبة عنها
بموجب طريقة حقوق الملكية زادت من  %50.1إلى .%100نتيجة لذلك تم توحيد مؤسسة أو إس جي ناقالت بالكامل في
البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019بدءا من تاريخ الحصول على السيطرة.
أعادت المجموعة قياس مساهماتها المحتفظ بها سابقا في شركة أو إس جي ناقالت بالقيمة العادلة وتم االعتراف
بربح إعادة تقييم بمبلغ 167.6مليون لاير قطري في بيان الدخل الموحد .إعادة تقييم المساهمات المحتفظ بها سابقا
استندت إلى نفس السعر الذي تم دفعه نظير السيطرة اإلضافية المستحوذ عليها خالل السنة بعد تسوية عالوة
السيطرة.
في عام  ، 2019تم إدراج حصة صافي ربح المشروع المشترك البالغة  39.2مليون لاير قطري في بيان الدخل المجمع
للمجموعة نتيجة إلستخدام المعالجة المحاسبية بطريقة حقوق الملكية .عالوة على ذلك ،تم تسجيل مكاسب بقيمة 167,560
ألف لاير قطري و  120,362ألف لاير قطري والتي كانت غير تشغيلية ولكنها مدرجة في حصة نتائج المشاريع المشتركة
على أساس أنها مرتبطة بالمشروع المشترك.
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استثمارات في شركات المشاريع المشتركة (تابع)
تتمثل تفاصيل استثمارات المجموعة في شركات المشاريع المشتركة كما في  31ديسمبر  2020كما يلي:
أسماء شركات المشاريع المشتركة

مكان التأسيس

نسبة التملك النشاط األساسي

شركة ماران ناقالت المحدودة

جزر الكايمان

% 40

تأجير الناقالت

 5 Jناقالت رقم ( )1المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )2المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )3المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )4المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )5المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )6المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )7المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )8المحدودة
شركة بينينسيوال للنقل ( )4المحدودة
شركة تيكاي ناقالت
شركة بروناف:
ألكساندرا
بريتا
جبريال
جوليا
شركة تيكاي ناقالت ()*( )III
ناقالت أكسلريت ذ.م.م)*( .
شركة جلوبال شيبينج المحدودة (*)
الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي ال ُمسال رقم  3المحدودة
ناقالت سفيتزويجزميولير (ذ.م.م))*(
شركة الخليج لنقل الغاز البترولي ال ُمسال (ذ.م.م)
ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة (ش.م.خ.ق) (*)

جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال

% 40
% 40
% 40
% 40
% 40
% 40
% 40
% 40
% 30
% 30

تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت

% 45
ألمانيا
% 45
ألمانيا
% 45
ألمانيا
% 45
ألمانيا
جزر المارشال % 60
جزر المارشال %55
جزر الكايمان %60
%20
مالطا
% 70
قطر
%50
قطر
%80
قطر

تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تشغيل وصيانة
حوض إصالح
السفن
تصميم وإنشاء
وتشغيل حوض
بناء السفن
أنشطة التصنيع

ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة ش.م.خ.ق (*) (**)

قطر

%70

شركة قطر لتصنيع الهياكل (*)

قطر

%60

*

بالرغم من أن المجموعة تمتلك أكثر من نصف أسهم حقوق الملكية في هذه الشركات ،إال أنها ال تمارس سيطرة
كاملة عليها .تحتاج القرارات إلى موافقات كاملة من جميع األطراف .ال تمتلك المجموعة حق التعاقد للموجودات
والمطلوبات المتعلقة بهذه المشروعات المشتركة وتبعا ً لذلك ،فإنه يتم تسجيل هذه االستثمارات باستخدام طريقة حقوق
الملكية في هذه البيانات المالية الموحدة.

**

المجموعة بصدد تصفية المشروع المشترك .عمليات المشروع المشترك غير هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
5

استثمارات في شركات المشاريع المشتركة (تابع)

1/5

ملخص المعلومات المالية لشركات المشاريع المشتركة
ملخص المعلومات المالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة تمثل المبالغ المبينة في البيانات المالية
المختصة للمشاريع المشتركة والمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (يتم تعديلها من قبل المجموعة ألغراض احتساب
حقوق الملكية في حالة لم يكن إطار إعداد التقارير المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية).
مشاريع الشحن
المشتركة

المشاريع البحرية
المشتركة

المشاريع المشتركة ألنشطة
حوض بناء السفن

المجموع

 31ديسمبر :2020
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
صافي الموجودات

2,158,761
25,570,145
)(1,831,904
)(17,164,011
8,732,991

50,362
244,300
)(7,638
)(348
286,676

219,993
267,250
)(441,139
)(636,968
)(590,864

2,429,116
26,081,695
)(2,280,681
)(17,801,327
8,428,803

حصة المجموعة في صافي الموجودات

3,993,023

200,662

-

4,193,685

صافي الربح (الخسارة)
الدخل الشامل اآلخر ( /الخسارة)
حصة المجموعة في صافي الربح /
(الخسارة)
حصة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر
( /الخسارة)
إفصاحات أخرى:
اإليرادات
النقد وما في حكمه

1,033,682
)(103,985

35,936
-

)(102,918
-

966,700
)(103,985

389,952

25,666

)(25,476

390,142

)(52,033

-

-

)(52,033

3,394,477
1,456,948

98,980
20,364

285,656
25,720

3,779,113
1,503,032

مشاريع الشحن
المشتركة

المشاريع البحرية
المشتركة

المشاريع المشتركة ألنشطة
حوض بناء السفن

المجموع

 31ديسمبر :2019
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
صافي الموجودات

2,076,549
25,416,690
)(4,975,592
)(13,102,629
9,415,018

41,880
256,558
)(8,124
)(320
289,994

282,634
303,233
)(422,751
)(651,061
)(487,945

2,401,063
25,976,481
)(5,406,467
)(13,754,010
9,217,067

حصة المجموعة في صافي الموجودات

4,174,789

202,996

437

4,378,222

صافي الربح (الخسارة)
الدخل الشامل اآلخر ( /الخسارة)
حصة المجموعة في صافي الربح /
(الخسارة)
حصة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر /
(الخسارة)
إفصاحات أخرى:
اإليرادات
النقد وما في حكمه

1,152,030
)(105,571

37,381
-

)(82,602
-

1,106,809
)(105,571

366,828

26,167

)(122,688

270,307

)(51,533

-

-

)(51,533

3,772,784
1,318,867

98,934
12,572

585,249
36,479

4,456,967
1,367,918
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(المبالغ باأللف لاير قطري)

قروض لشركات مشاريع مشتركة
 31ديسمبر
2020
الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي ال ُمسال رقم ( )3المحدودة
تيكاي ناقالت
شركة جلوبال شيبينج المحدودة

المجموع

61,109
1,209,462
1,270,571

 31ديسمبر
2019
54,290
12,017
162,928
229,235

تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر السيولة لدى شركات
المشاريع المشتركة .كان المتوسط المرجح لمعدل الفائدة كما في  31ديسمبر  2020بنسبة ( %1.92نسبة  %5.07في
سنة .)2019
7

استثمارات مالية
 31ديسمبر
2020
استثمارات مالية – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التغيرات في القيمة العادلة
الرصيد في  31ديسمبر

113,037
7,349
120,386

 31ديسمبر
2019
144,462
()31,425
113,037

تمثل االستثمارات المالية أسهم مدرجة في بورصة قطر.
8

ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

ذمم تجارية مدينة
يطرح :مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
يطرح :الخسارة االئتمانية المتوقعة
إيرادات مستحقة
ذمم مدينة أخرى *
المجموع

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

84,132
)(2,050
82,082
)(4,239
4,121
706,988
788,952

79,967
()1,484
78,483
()2,092
12,988
916,937
1,006,316

* تتمثل الذمم المدينة األخرى والمقدمات المستلمة من العمالء المتعلقة بها (راجع إيضاح  )15بشكل رئيسي في فواتير غير
مصدرة والتي سيتم مقابلتها فور إصدارها بتلك األرصدة.
قامت المجموعة بتكوين مخصص بكامل قيمة الذمم المدينة التي من غير المحتمل تحصيلها .متوسط فترة االئتمان هو 60
يوما ً تقريبا ً.
فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة والحركة على مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها كما في  31ديسمبر
:2020

()1

أعمار الذمم التجارية المدينة غير المستحقة وغير متدنية القيمة:
 31ديسمبر
2020
22,776

أقل من  60يوما

31

 31ديسمبر
2019
55.259
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()2

(المبالغ باأللف لاير قطري)

ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى (تابع)
أعمار الذمم التجارية المدينة المستحقة وغير متدنية القيمة:
 31ديسمبر
2020
 90-61يوما
 120-91يوما
أكثر من  120يوما
اإلجمالي

()3

1,842
32,644
24,820
59,306

2,050

1.484

الحركة على مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها:
الرصيد في بداية السنة
االضافات خالل السنة
ُ
شطبت خالل السنة

1,484
782
)(216
2,050

الرصيد في نهاية السنة
9

5.874
1.723
15.627
23.224

أعمار الذمم التجارية المدينة المتدنية القيمة:
ما يزيد عن  120يوما

()4

 31ديسمبر
2019

1.484
1.484

نقد وأرصدة لدى البنوك

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك – حسابات تحت الطلب وجارية
نقد لدى البنوك  -ودائع ألجل *
أرصدة بنكية أخرى (أ)
أرصدة بنكية أخرى (ب)
المجموع

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

501
929,068
1,910,083
20,323
135,488
2,995,463

325
859,585
1,398,009
20,352
118,765
2,397,036

* تتراوح نسبة الفائدة الفعالة والربح على الودائع ألجل ما بين  %0,26إلى  %2.4( %2,53إلى  %3.25في .)2019

 1/9النقد وما يعادله

نقد وأرصدة لدى البنوك
يطرح:
أرصدة بنكية أخرى (أ)
أرصدة بنكية أخرى (ب)
ودائع ألجل تستحق بعد  90يوما ً
النقد المقيد

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

2,995,463

2,397,036

)(20,323
)(135,488
)(1,007,268
)(231,709
1,600,675

()20,352
()118,765
()981,884
)(223,260
1,052,775

(أ) المبالغ النقدية المستحقة الدفع للمساهمين عن أسهمهم التي تم بيعها بالمزايدة والمتعلقة بتحصيل القسط الثاني المستدعى
من رأس المال.
(ب) المبالغ النقدية المستحقة للمساهمين عن توزيعات األرباح غير المطالب بها.
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رأس المال

رأس المال المصدر والمكتتب به

أسهم رأس المال المصدرة والمكتتب بها والمدفوعة بقيمة اسمية 1
لاير قطري للسهم

 31ديسمبر
2020
عدد األسهم

 31ديسمبر
2019
عدد األسهم

5.540.263.600

5.540.263.600

المبلغ

المبلغ

5.538.780

5.538.778

كما في  31ديسمبر  2020إجمالي األسهم المصدرة  2,968,140سهما ً مدفوعة بنسبة  2.971.960( %50سهما ً
مصدرا ً مدفوع بنسبة  %50في سنة .)2019

 1/10توزيعات أرباح نقدية مقترحة
اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة  609مليون لاير قطري للسنة الحالية ( 554مليون لاير قطري في سنة
 )2019وهي تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية .اعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة
السنوية الذي عقد بتاريخ  10مارس  2020توزيعات األرباح النقدية لسنة .2019
11

احتياطي قانوني
ينص النظام األساسي للشركة على تحويل ما نسبته  %10من صافي ربح كل سنة لالحتياطي القانوني إلى أن يبلغ هذا
االحتياطي  %50من قيمة رأس المال المدفوع وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها النظام
األساسي.

12

التحوط
احتياطي
ّ

التحوط حصة المجموعة في الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي تم تصنيفها كأداة
يمثل احتياطي
ّ
التحوط لشركات مشاريع مشتركة.
تحوط للتدفقات النقدية المسجلة من قبل شركاتها التابعة وحصة المجموعة من احتياطي
ّ
إن احتياطي التحوط الذي يظهر بقيمة سالبة يمثل قيد محاسبي من إعادة التقييم إلى القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة.
يتوقع أن ينخفض احتياطي التحوط مع مرور الوقت وذلك مع سداد القروض وانخفاض المبلغ األساسي لمبادالت أسعار
الفائدة .ال يتوقع أن يؤثر االحتياطي الذي يخص هذا التحوط على بيان الدخل الموحد أو األرباح المدورة .إن القيمة السالبة
لالحتياطي نشأت من مبادالت أسعار الفائدة التي تعود إلى قروض تحمل فوائد متغيرة تم الحصول عليها من أجل بناء
سفن .تدخل المجموعة أيضا في اتفاقيات تأجير سفن طويلة األجل وذلك لتثبيت التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من السفن.
يتوقع أن ينتج عن هذه االستراتيجية تدفقات نقدية أكثر ثباتا ً في المستقبل وتقليل عدم التأكد المصاحب للتغيرات في األسعار
اآلنية للشحن أو التغيرات في أسعار الفائدة.
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قروض
تتكون هذه القروض مما يلي:
قرض (إيضاح أ)
تسهيالت بنكية رئيسية (إيضاح ب)
تسهيالت بنكية ثانوية (إيضاح ج)
سندات رئيسية فئة (أ) (إيضاح د)
سندات ثانوية فئة (أ) (إيضاح هـ)
تسهيالت كيكسم ( KEXIMإيضاح و)
تسهيالت كي شور ( KSUREإيضاح ز)
قرض (إيضاح ح)
قروض مستحوذ عليها من خالل تجميع أعمال (إيضاح ط)
قرض (إيضاح ي)
ناقص :تكاليف إصدار سندات
ناقص :تكاليف تمويل بموجب اإليضاح (أ)
ناقص :تكاليف إعادة التمويل
ناقص :تكاليف تمويل بموجب اإليضاح (ح)
ناقص :تكاليف تمويل بموجب اإليضاح (ط)
ناقص :تكاليف تمويل بموجب اإليضاح (ي)
ناقص :ربح القيمة العادلة من تجميع األعمال
المجموع

 31ديسمبر
2020
1,752,486
10,955,700
1,250,877
3,095,299
786,898
142,495
910,383
1,664,127
546,230
)(18,214
)(4,588
)(11,670
)(3,334
)(7,409
)(3,878
)(55,912
20,999,490

 31ديسمبر
2019
1,820,765
11,407,953
1,302,458
3,095,299
825,222
158,327
356,237
546,230
1,843,756
()19,615
()5,985
()14,003
()2,702
()11,158
()60,637
21,242,147

وهي مصنفة كالتالي:

1,164,764
19,834,726

قروض تستحق خالل سنة
قروض تستحق بعد سنة

1,162,135
20,080,012

(إيضاح أ)
يمثل هذا القرض مسحوبات بقيمة  500مليون دوالر أمريكي من تسهيالت تمويل .بدأ سداد الدفعات في يونيو 2020
وتنتهي في يونيو .2024
(إيضاح ب)
يمثل هذا القرض مبلغ  1,665.8مليون دوالر أمريكي مقابل اتفاقية التسهيالت البنكية الرئيسية للمرحلة األولى ومبلغ
 717.4مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  625.3مليون دوالر أمريكي للمرحلة الرابعة .بدأ سداد الدفعة األولى
من التسهيالت البنكية الرئيسية األولى في ديسمبر  2010وستنتهي في ديسمبر  .2025كما بدأ سداد التسهيالت البنكية
الرئيسية الثانية في يونيو  2011وستنتهي في ديسمبر  .2025كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الرئيسية الرابعة في ديسمبر
 2013وستنتهي في ديسمبر .2025
(إيضاح ج)
يمثل هذا القرض مبلغ  130.8مليون دوالر أمريكي من اتفاقية التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة األولى ومبلغ 96.1
مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  116.6مليون دوالر أمريكي للمرحلة الرابعة .بدأ سداد الدفعة األولى من
التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة األولى في ديسمبر  2010وستنتهي في ديسمبر  ،2025كما بدأت الدفعة األولى من
التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة الثانية في يونيو  2011وستنتهي في ديسمبر  .2025كما بدأ سداد الدفعة األولى من
التسهيالت البنكية الثانوية الرابعة في ديسمبر  2013وستنتهي في ديسمبر .2025
(إيضاح د)
يمثل هذا القرض السندات الرئيسية المصدرة ضمن المرحلة األولى من برنامج التمويل ،وسوف يبدأ سداد الدفعة األولى
في يونيو  2021وينتهي السداد في ديسمبر .2033
(إيضاح هـ)
يمثل هذا القرض السندات الثانوية المصدرة ضمن المرحلة األولى من برنامج التمويل ،وقد بدأ سداد الدفعة األولى في
ديسمبر  2010وستنتهي في ديسمبر .2033
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قروض (تابع)
(إيضاح و)
يمثل هذا القرض اتفاقية تسهيالت  KEXIMالمرحلة األولى ،وقد تم االنتهاء من سدادها بالكامل خالل السنة.
(إيضاح ز)
يمثل هذا القرض مبلغ  39.1مليون دوالر أمريكي من اتفاقية تسهيالت  KSUREللمرحلة الثانية .بدأ سداد الدفعة األولى
من المرحلة الثانية في ديسمبر  2010وستنتهي في ديسمبر  ،2021كما تم االنتهاء من سداد المرحلة األولى بالكامل خالل
السنة.
(إيضاح ح)
يمثل هذا القرض مبلغ  250مليون دوالر أمريكي مسحوب من تسهيل إئتماني .تستحق كدفعة واحدة نهائية في مايو .2024
(إيضاح ط)
تتعلق القروض بشركة تابعة جديدة تم االستحواذ عليها خالل السنة الماضية نتيجة لتجميع أعمال .بدأ السداد من يوليو
 2005وسينتهي في فبراير  .2023تدرس المجموعة إعادة تمويل الدفعات الرئيسية النهائية حيث أنها ستصبح مستحقة
الدفع بعد .2021
(إيضاح ي)
يمثل هذا القرض مبلغ  150مليون دوالر من إتفاقية تسهيالت جديدة ،وسيبدأ سداد القرض في ديسمبر  2023وسينتهي
في ديسمبر .2027
(إيضاح ك)
يبين الجدول أدناه التغيرات في المطلوبات الناشئة من أنشطة التمويل:
التفاصيل
قروض

كما في  1يناير التغيرات في التغيرات غير النقدية  -تكلفة كما في  31ديسمبر
2020
التدفقات النقدية المعاملة
2020
21,242,147

)(257,451

14,794

20,999,490

كان متوسط معدل الفائدة المرجح على التسهيالت قصيرة وطويلة األجل (باستثناء التحوط) والقروض والسندات كما هو
موضح أعاله في  31ديسمبر  2020هو  %4.02128( %2.81498في .)2019
لقد تم استخدام التسهيالت البنكية والسندات لتمويل شراء الناقالت.
تم ضمان التزام المجموعة مقابل هذه التسهيالت برهن الناقالت وضمانات مقدمة من كل الشركات التابعة والتي ضمنت
بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض أن تسدّد الديون المستحقة في موعد استحقاقها.
التسهيالت البنكية والسندات مضمونة بحسابات وكافة االستثمارات المسموح بها والتي تم شراؤها عن طريق المبالغ األوليّة
المستخدمة من القروض ،وأيضا ً فهي مضمونة بأسهم في كل شركة من الشركات التابعة ،كما أنها مضمونة أيضا ً بعقود
التأمين التي وقعتها الشركة أو أي من الشركات التابعة وبالمبالغ المحصلة من عقود التأمين ،وهي مضمونة أيضا ً بحق
الشركة وحصتها في أي من العقود ،أو القروض بين شركاتها ،والتكاليف المتغيرة على الموجودات اآلخرى للشركة ،وأي
عقد آخر يكون أي من الشركات التابعة طرفا ً فيه.
وتكون األولوية في هذه الضمانات لصالح سداد دفعات الدين والسندات الرئيسية ،ومن ثم لصالح سداد دفعات الدين والسندات
الثانوية.
14

القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

وقّعت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية .وبتاريخ  31ديسمبر  2020بلغ مجموع
المبالغ األساسية لعقود تبادل أسعار الفائدة  10,635مليون لاير قطري ( 11.534مليون لاير قطري في  )2019وكان
صافي قيمتها العادلة سالبا بقيمة  2,763مليون لاير قطري (قيمة عادلة سالبة  2.477مليون لاير قطري في .)2019
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ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
ذمم دائنة
ً
دفعات مستلمة مقدما من العمالء (إيضاح )8
مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين ()1
مستحقات أخرى
مطلوبات أخرى – الجزء المتداول (إيضاح )1/15
مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية (إيضاح )16
توزيعات أرباح مستحقة
مطلوبات مؤجلة ()2
المجموع

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

156,165
604,030
20,323
208,079
38,955
29,005
135,488
247,512
1,439,557

206,600
689,589
20,352
190,067
19,636
25,048
118,765
241,358
1,511,415

( )1تمثل المبالغ النقدية المستحقة الدفع للمساهمين المتحصالت غير المطالب بها لألسهم التي تمت المزايدة عليها والمتعلقة
بتحصيل القسط الثاني من االكتتاب إلصدار رأس المال.
( )2يمثل هذا المبلغ الزيادة في خسائر شركات المشاريع المشتركة ،وسيتم تعديلها مع األرباح المستقبلية لنفس المشاريع
المشتركة.

 1/15مطلوبات أخرى:
يتضمن هذا المبلغ اإليرادات المؤجلة المتعلقة بتكاليف األحواض الجافة الزائدة وتكاليف مشروع معالجة ماء الصابورة
والمتحصالت من مشروع " ."MEGIإن الزيادة في تكاليف األحواض الجافة سيتم إطفاءها خالل العمر اإلنتاجي لتكاليف
خدمات األحواض الجافة .إن المتحصل من مشروع ( )MEGIوتكاليف مشروع معالجة ماء الصابورة سيتم إطفاءها خالل
العمر اإلنتاجي للموجودات المتعلقة بالمشروع .رصيد الجزء غير المتداول بمبلغ  244,518ألف لاير قطري
(127.744ألف لاير قطري في .)2019
16

المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
يطلب القانون القطري رقم  13لسنة  2008من جميع شركات المساهمة العامة القطرية التي طرحت أسهمها لالكتتاب
العام المدرجة دفع نسبة  %2,5من صافي الربح إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية .واستنادا إلى هذا القانون
واإليضاحات اإلضافية للقانون الصادرة في سنة  ،2010قامت المجموعة باقتطاع مبلغ  29,005ألف لاير قطري تمثل
نسبة  %2,5من صافي الربح الموحد للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  25.048( 2020ألف لاير قطري في
سنة  .)2019تم عرض المخصص المستقطع في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

17

معامالت مع أطراف ذات عالقة

(أ) كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كما يلي:
قروض إضافية لشركات مشاريع مشتركة  -بالصافي
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
(ب) تمثل األرصدة مع األطراف ذات العالقة ما يلي:
المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
المستحق لشركات المشاريع المشتركة
(ج) مكافآت اإلدارة العليا:
رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين
مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة

36

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2020

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2019

)(1,055,123
26,791

)(154,200
16,247

85,885
2,569

79,171
8,500

9,993
5,900

10,092
5,900
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الشركات التابعة
تتمثل تفاصيل الشركات التابعة كما في  31ديسمبر  2020فيما يلي:

اسم الشركة التابعة
شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة (ش.م.خ.ق)
شركة ناقالت إنك
 شركة ناقالت حالول إنك شركة ناقالت أم صالل إنك شركة ناقالت أبو سمرة إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1694إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1695إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1696إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1697إنك شركة ناقالت إتش إتش آي  1908إنك شركة ناقالت إتش إتش آي  1909إنك شركة ناقالت إتش إتش آي  1910إنك شركة ناقالت الغويرية إنك شركة ناقالت لجميلية إنك شركة ناقالت السامرية إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2264إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2265إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2266إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1726إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1751إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1752إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1753إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1754إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2283إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2284إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2285إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2286إنكشركة ناقالت البحرية
 شركة أوفرسيز إل إن جي إتش 1 شركة أوفرسيز إل إن جي إتش 2 شركة أوفرسيز إل إن جي إس 1 شركة أوفرسيز إل إن جي إس 2شركة قطر لنقل الغاز(ناقالت) ( )1643 -6شركة قابضة*
شركة قطر لنقل الغاز (ناقالت)( )2245-8لالستثمار
المحدودة *
شركة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة *
شركة ناقالت للشحن (قطر) المحدودة
شركة ناقالت للشحن (إم آي) إنك
 شركة ناقالت قبرص المحدودة* تم إصدار رأس مال هذه الشركات التابعة بدون قيمة إسمية.
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مكان التأسيس
(أو التسجيل)

نسبة التملك
وحق
التصويت

النشاط األساسي

قطر
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال

% 95
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

خدمات الوكاالت
شركة قابضة
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
شركة قابضة
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
شركة قابضة

جزر مارشال
جزر مارشال
قطر
جزر مارشال
قبرص

%100
%100
%100
%100
%100

شركة قابضة
شركة قابضة
إدارة النقل البحري
شركة شحن
شركة شحن
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(المبالغ باأللف لاير قطري)

العائد على السهم
يتم احتساب العائد على السهم بقسمة ربح السنة على المعّدل المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

العائد األساسي والمعدل على السهم (ريـال قطري للسهم)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2020

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2020

1,160,213
5,538,779,530
0.21

1,001,934
5,538,777,620
0.18

ليست هناك أسهم معدلة محتملة قائمة في أي وقت من األوقات خالل السنة وبالتالي فإن العائد المعدل على السهم يتساوى
مع العائد األساسي على السهم.
20

إدارة المخاطر المالية
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:
( )1مخاطر السوق
( )2مخاطر السيولة
( )3مخاطر االئتمان
يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة للمخاطر المذكورة أعاله وأهداف وسياسات ومعالجات المجموعة
لقياس وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.
تقع على مجلس اإلدارة المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة وأنشطة التدقيق
الداخلي .تم تأسيس لجنة للمخاطر لتكون مسؤولة عن أوجه تطوير ورقابة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة .تعرض
تقارير أنشطة لجنة المخاطر مباشرة على الرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة بشكل دوري.

()1

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في األسعار بالسوق مثل معدالت الفائدة وأسعار األسهم ومعدالت صرف العمالت
األجنبية التي تؤثر على إيراد المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية.

(أ)

مخاطر معدالت الفائدة
تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة وذلك كنتيجة للمبالغ التي تقترضها المجموعة والتي تحمل معدالت فائدة ثابتة
ومتغيرة .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق عقود تبادل أسعار الفائدة ،وتتبع المجموعة سياسة استخدام أدوات
تبادل معدالت الفائدة على بعض من قروضها .وتتم تسوية الفروق بين تكلفة الفائدة بالسعر الثابت (المدفوعة) وتكلفة الفائدة
بالسعر المتغير (المستلمة) بشكل دوري.
تسعى المجموعة إلى تقليل تأثير هذه المخاطر عن طريق استخدام مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد مخاطر التعرض
لتقلبات أسعار الفائدة .تحكم سياسات المجموعة والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة استخدام مشتقات األدوات المالية والتي
توفر مبادئ مكتوبة لمخاطر أسعار الفائدة ولمخاطر االئتمان والستخدام المشتقات المالية .ال تدخل المجموعة وال تتعامل
باألدوات المالية -والتي تتضمن مشتقات األدوات المالية -ألغراض المضاربة.
إن مهام قسم الخزانة الوظيفية تقوم على تقديم تقارير دورية إلى إدارة المجموعة لمراقبة المخاطر ومتابعة تطبيق السياسات
وذلك للتقليل من المخاطر.

[]1

تحليل حساسية معدالت الفائدة
تتعرض المجموعة إلى مخاطر معدالت الفائدة على األرصدة لدى البنوك والقروض لشركات المشاريع المشتركة والقروض.
ويوضح الجدول التالي حساسية ربح المجموعة للتغيرات المعقولة المتوقعة على ربح المجموعة لسنة واحدة ،وذلك بنا ًء
على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في  31ديسمبر .2020
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(المبالغ باأللف لاير قطري)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
20

إدارة المخاطر المالية (تابع)

()1

مخاطر السوق (تابع)

(أ)

مخاطر معدالت الفائدة (تابع)

[]1

تحليل حساسية معدالت الفائدة (تابع)
إن تحليل الحساسية لمعدالت الفائدة للمجموعة يتم قياسها وفقا ً لمدى تأثر األدوات المالية المشتقة وغير المشتقة بالتغيرات في معدالت الفائدة كما في نهاية الفترة المالية .فيما يخص المطلوبات
المتغيرة ،فإن المبلغ الظاهر كما في تاريخ التقرير يفترض أنه المبلغ القائم للسنة .يتم تصنيف جميع عقود التبادل في أسعار الفائدة التي تقايض مبالغ معدالت الفائدة المتغيرة بمعدالت الفائدة
الثابتة كأداة تحوط للتدفقات النقدية من أجل الحد من تعرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة من أسعار الفائدة المتغيرة على القروض .وفيما يلي ملخص عن مدى تعرض األدوات
المالية المشتقة للمجموعة لمخاطر التغير في معدالت أسعار الفائدة:
 31ديسمبر 2020

معدل
فائدة ثابت
الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى البنوك
قروض لشركات مشاريع
مشتركة
المطلوبات المالية
قروض وسلف تحتسب )(3,863,983
عنها فوائد
مبادالت معدالت الفائدة )(10,635,290
)(14,499,273
صافي الموجودات/
)(14,499,273
(المطلوبات) المالية
-

معدل فائدة
متغير

 31ديسمبر 2019

معدل فائدة
متغير

ال تحتسب
عنه فائدة

المجموع

ال تحتسب عنه
فائدة

معدل
فائدة ثابت

2,587,591

407,872

2,995,463

-

1,944,244

452,792

2,397,036

1,270,571
3,858,162

407,872

1,270,571
4,266,034

-

229,235
2,173,479

452,792

229,235
2,626,271

المجموع

)- (6,500,217

)(10,364,200

)- (6,500,217

)(10,635,290
)(20,999,490

()5,807,281( )3,900,906
(- )11,533,960
()5,807,281( )15,434,866

-

()9,708,187
()11,533,960
()21,242,147

)407,872 (2,642,055

)(16,733,456

()3,633,802( )15,434,866

452,792

()18,615,876

إذا انخفضت  /ارتفعت معدالت الفائدة بمقدار  50نقطة أساسية مع بقاء العوامل األخرى دون تغيير ،فإن صافي التأثير على الربح للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2020سيكون
زيادةً /نقصا ً بقيمة  13.2مليون لاير قطري ( 18.2مليون لاير قطري في  31ديسمبر .)2019
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
20

إدارة المخاطر المالية (تابع)

()1

مخاطر السوق (تابع)

(أ)

مخاطر معدالت الفائدة (تابع)

[]2

عقود تبادل معدالت الفائدة

(المبالغ باأللف لاير قطري)

اتفقت المجموعة مع مؤسسات مالية على مقايضة الفرق بين معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على مبالغ
أساسية متفق عليها ،وذلك تحت عقود تبادل معدالت الفائدة .تمكن مثل هذه العقود المجموعة من تقليل مخاطر تغير
معدالت الفائدة وتأثيرها على التدفقات النقدية للديون التي تحتسب عنها فوائد متغيرة .تحتسب القيمة العادلة لمبادالت
معدالت الفائدة على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل األطراف األخرى لعقود التبادل.
يبيّن الجدول التالي المبالغ األساسية والفترات المتبقية لعقود تبادل أسعار الفائدة القائمة كما في تاريخ التقرير:
تحوط التدفقات النقدية
متوسط أسعار الفائدة
القيمة العادلة
المبلغ األساسي القائم
الثابتة المتفق عليه
2019
2020 2019
2020 2019
العقود القائمة لمبادالت 2020
مليون لاير مليون لاير مليون لاير مليون لاير
فائدة متغيرة مقابل فائدة
قطري
قطري
قطري
قطري
%
%
ثابتة
أقل من سنة واحدة
من سنة إلى سنتين
من سنتين إلى خمس سنوات -
5.255
أكثر من خمس سنوات

5.255

10,635

11.534

)(2,763

()2.477

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،قامت المجموعة باحتساب حصتها من القيمة العادلة السالبة لمبادالت أسعار الفائدة
والمتعلقة بالمشاريع المشتركة والتي تبلغ  169مليون لاير قطري كما في  31ديسمبر ( 2020قيمة عادلة سالبة
بمبلغ  117مليون لاير قطري في سنة .)2019
تتم تسوية فروق تبادل أسعار الفائدة كل ستة أشهر .إن سعر الفائدة المتغيرة على عقود تبادل أسعار الفائدة هو سعر
ليبور ( )LIBORوسوف تقوم المجموعة بتسوية الفروق بين سعر الفائدة الثابتة وسعر الفائدة المتغيرة بالصافي.
تم تصميم معظم عقود التبادل بأسعار الفائدة المتغيرة إلى أسعار الفائدة الثابتة كتحوط للتدفقات النقدية بغرض تقليل
مدى تعّرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن اختالف أسعار الفائدة على القروض .إن تبادل أسعار
الفائدة وسداد الفائدة على القرض تتم بشكل متزامن.
(ب)

مخاطر سعر السهم
تتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق باستثماراتها المالية .تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية الحالية
وعوامل أخرى متضمنة التغيرات االعتيادية في سعر السهم لألسهم المدرجة والعوامل األخرى ذات الصلة بغرض
إدارة مخاطر السوق.
إن  %10زيادة أو نقص في القيمة السوقية لمحفظة المجموعة لالستثمارات المالية في تاريخ التقرير يتوقع أن تكون
بالزيادة أو النقص بمبلغ  12.04مليون لاير قطري ( 11.3مليون لاير قطري في سنة  )2019في موجودات
وحقوق ملكية المجموعة.

(ج)

مخاطر العمالت
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية.
التعامالت الهامة بعمالت أجنبية تتم بالدوالر األمريكي وهو مربوط بالعملة الرئيسية للمجموعة ،لذا ترى اإلدارة
أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت في أدنى حدوده.
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

()2

مخاطر السيولة

(المبالغ باأللف لاير قطري)

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمطلوباتها المالية عند استحقاقها .إن
النهج المتبع من قبل المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو التأكيد بقدر األماكن على أنه يتوفر لديها على الدوام
سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ،سواء في الظروف العادية أو الصعبة ،بدون تكبد خسائر غير مقبولة
أو المخاطرة بسمعة المجموعة.
تقع مسؤولية مراقبة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة ،والذي قام بوضع إطار عمل مناسب للسيطرة على
مخاطر السيولة لدى إدارة المجموعة بالنسبة إلحتياجاتها من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل
وبحسب متطلبات إدارة السيـولة النـقدية .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات
مناسبة وتسهيالت مصرفية وتسهيالت قروض مستقبلية وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة
وعمل جداول لمواعيد استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية غير المشتقة متضمنة مدفوعات تكاليف التمويل وباستبعاد أثر
اتفاقيات المقاصة ،إن وجدت:
المطلوبات المالية الغير مشتقة
 31ديسمبر 2020
قروض
ذمم دائنة
 31ديسمبر 2019
قروض
ذمم دائنة
()3

القيمة الدفترية
20,999,490
1,231,478
22,230,968

القيمة الدفترية
21,242,147
1,321,348
22,563,495

أقل من سنة
1,164,764
1,231,478
2,396,242

 5-1سنوات
16,722,385
16,722,385

أقل من سنة
1,162,135
1,321,348
2,483,483

 5-1سنوات
7,374,314
7,374,314

أكثر من  5سنوات
3,112,341
3,112,341

أكثر من  5سنوات
12,705,698
12,705,698

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة نتيجة لعدم مقدرة عميل أو طرف مقابل
للمجموعة في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة من العمالء
والقروض والذمم المدينة من شركات المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.

التعرض لمخاطر االئتمان
يتمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020
و 2019بالقيمة الدفترية لكل مما يلي:
القيمة الدفترية
إيضاح
 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2020
قروض لشركات مشاريع مشتركة
استثمارات مالية
المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
أرصدة لدى البنوك
المجموع

6
7
(17ب)
8
9
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1,270,571
120,386
85,885
788,952
2,994,962
5,260,756

229,235
113,037
79,171
1,006,316
2,396,711
3,824,470
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

()3

مخاطر االئتمان (تابع)

(المبالغ باأللف لاير قطري)

األرصدة لدى البنوك
يتم االحتفاظ باألرصدة لدى بنوك حاصلة على تصنيفات ائتمانية جيدة (ال تقل عن  (BBBمن وكاالت تصنيف
ائتماني دولية مستقلة.
تم قياس انخفاض القيمة عن النقد واألرصدة لدى البنوك على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا
وهي تعكس مقدار تعرض األرصدة ذات االستحقاق قصير األجل .تعتبر المجموعة أن أرصدتها لدى البنوك لها
مخاطر ائتمانية منخفضة نظرا لتصنيفاتها االئتمانية الخارجية من أطراف مقابلة.

القروض والمستحق من شركات المشاريع المشتركة
كان أقصى تعرض لمخاطر االئتمان عن القروض والمستحق من أطراف ذات عالقة في تاريخ التقرير مساويا
للمبلغ المفصح عنه في بيان المركز المالي الموحد .ترى اإلدارة أن هناك مخاطر ائتمان محدودة من المستحق من
أطراف ذات عالقة ،نظرا ألن هذه األطراف المقابلة تقع تحت سيطرة الشركة األم ،التي تتمتع بوضع مالي جيد.
الذمم التجارية المدينة
تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود لالئتمان للعمالء األفراد ورصد الذمم
المدينة القائمة .يتم إجراء تقييمات لالئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باالئتمان ويتم اعتماد ذلك من
جانب إدارة المجموعة.
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية المدينة من عمالء.
تحتسب معدالت الخسائر باستخدام طريقة منهجية مبسطة معرفة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9وهذه
الطريقة قائمة على أساس احتمالية استمرار الذمم المدينة خالل مراحل متعاقبة من التأخر حتى الشطب.

القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم احتساب القيمة العادلة لالستثمارات المالية من أسعار السوق المعلنة في بورصة تداول األسهم النشطة .يتم
احتساب القيمة العادلة لتبادل أسعار الفائدة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والمدرجة في اتفاقية
التبادل بين األطراف المتعاقدة فيما بينها .إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية.

مستويات ترتيب القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر ،قامت المجموعة بتصنيف األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة.
قامت المجموعة بتطبيق مستويات القياس الموضحة أدناه لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:
•

المستوى األول :األسعار المدرجة (غير معدلة) في السوق النشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.

•

المستوى الثاني :تقنيات أخرى والتي يكون للمدخالت تأثير ملحوظ على القيمة العادلة المسجلة والواضحة
إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

•

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

42

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
20

(المبالغ باأللف لاير قطري)

إدارة المخاطر المالية (تابع)
القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)
المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث
 31ديسمبر 2020
موجودات مالية بالقيمة العادلة:
استثمارات مالية
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط
 31ديسمبر 2019
موجودات مالية بالقيمة العادلة:
استثمارات مالية
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط

21

اإلجمالي

120,386

-

-

120,386

-

2,762,905

-

2,762,905

113,037

-

-

113,037

-

2,476,694

-

2,476,694

إدارة رأس المال
تدير المجموعة رأسمالها للتأكد من مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية وضمان أفضل عائد على االستثمار
للمساهمين من خالل االستخدام األمثل لرأس المال المستثمر .إن هيكل رأس مال المجموعة يتكون من القروض
وحقوق الملكية والتي تشمل رأس المال المصدر واالحتياطي القانوني واحتياطي القيمة العادلة وأسهم غير مسيطرة
واحتياطي التحوط واألرباح المدورة.

معدل الدين إلى حقوق الملكية

تقوم إدارة المجموعة بمراجعة هيكل رأس المال بشكل دوري .فيما يلي معدل الدين إلى حقوق الملكية في نهاية
السنة:
إيضاح
13
1/9

إجمالي الدين (القروض)
النقد وما يعادله

صافي الدين
حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط وأسهم غير مسيطرة
يضاف :أسهم غير مسيطرة

حقوق الملكية المعدلة ()1
معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية المعدلة

 31ديسمبر 2020
20,999,490
)(1,600,675
19,398,815
10,028,595
6,889
10,035,484
193%

 31ديسمبر 2019
21,242,147
()1,052,775
20,189,372
9,444,062
6,246
9,450,308
%214

التحوط للتدفقات النقدية السالب
( )1تتكون حقوق الملكية المعدّلة من جميع حقوق الملكية فيما عدا احتياطي
ّ
للمجموعة.

22
(أ)

تعهدات والتزامات طارئة
ارتباطات تبادل معدالت فائدة
دخلت المجموعة في عدد من عقود تبادل معدالت الفائدة فيما يتعلق بالفوائد المستحقة الدفع عن القروض التي
تحتسب عنها معدالت فائدة متغيرة.

(ب)

ضمانات وخطابات اعتماد وارتباطات
[ ]1ضمانات متبادلة
قامت المجموعة بإصدار ضمانات متبادلة لصالح مجموعة من البنوك مقابل القروض ومبادالت أسعار الفائدة.
[ ]2بلغت قيمة الضمانات البنكية  7.9مليون لاير قطري كما في  31ديسمبر  7.6( 2020مليون لاير قطري
.)2019
[ ]3بلغت خطابات االعتمادات والضمانات والتي تشمل الحصة في شركات المشاريع المشتركة مبلغ 29.4
مليون لاير قطري كما في  31ديسمبر  49.8( 2020مليون لاير قطري في .)2019
[ ]4االرتباطات الرأسمالية متضمنة الحصة من المشاريع المشتركة في  31ديسمبر  2020بلغت  517.9مليون
لاير قطري والتي تتعلق بشكل أساسي بشراء سفن الغاز الطبيعي المسال ( 16.2مليون لاير قطري في سنة
.)2019
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(ج)

تعهدات والتزامات طارئة (تابع)
عقود اإليجار الخاصة بالسفن
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التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

(المبالغ باأللف لاير قطري)

دخلت المجموعة في عدة اتفاقيات تأجير زمني لناقالتها مع شركتي تأجير ناقالت لفترة أولية مدتها  25سنة تقريبا ً
من تاريخ التسليم لكل ناقلة مع قابلية هذه االتفاقيات للتجديد.
يطلب من إدارة المجموعة استخدام مجموعة من التقديرات المتعلقة بتطبيق المبادئ المحاسبية المبينة في اإليضاح
رقم  3فيما يتعلق بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ال يمكن تقييمها عن طريق مصادر أخرى .تعتمد
هذه التقديرات على عوامل ذات عالقة .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .يتم مراجعة هذه التقييمات
واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة.
تم وضع األحكام الهامة التالية من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي كان لها أثر جوهري
على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية الموحدة.

[]1

األعمار اإلنتاجية والقيم الباقية وإنخفاض القيمة للممتلكات والمعدات
كما هو مذكور في اإليضاح رقم ( 2/3ب) تقوم إدارة المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية المقدرة
للممتلكات والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي ،كما تقوم اإلدارة باختبار انخفاض القيمة للممتلكات والمعدات
متى كان هناك مؤشر النخفاض قيمتها.
تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية والقيم الباقية لسفن المجموعة استنادا إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى،
متضمنة وزن السفينة وتوقعات أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

[]2

انخفاض قيمة الذمم المدينة:
يتطلب نموذج انخفاض القيمة الجديد الخاص بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9معلومات مستقبلية ،والتي تقوم
على افتراضات للتغيرات المستقبلية للعوامل االقتصادية المختلفة وكيفية تأثير هذه العوامل على بعضها البعض.
كما يتطلب من اإلدارة وضع احتمال التعثر لفئات مختلفة من الذمم المدينة .يشكل احتمال التعثر مدخال رئيسيا في
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ويستلزم وضع قدر كبير من األحكام .فهو تقدير الحتمال التعثر على مدى فترة
زمنية معينة ،ويتضمن حسابه بيانات تاريخية وافتراضات وتوقعات للظروف المستقبلية.
في السنة السابقة ،لم يتم إجراء مراجعة انخفاض القيمة عن الذمم التجارية المدينة إال على الذمم المدينة التي كان
لدى اإلدارة مؤشرا على انخفاض قيمتها والذي انطوى على قدر كبير من األحكام .وتم تحديد ذلك بالرجوع إلى
حاالت التعثر السابقة لطرف مقابل وتحليل الوضع المالي للطرف المقابل.

[ ]3القيمة العادلة وفعالية التحوط لتحوطات التدفقات النقدية

[]4

يتم الحصول استنتاج القيمة العادلة للتحوطات بناء على تأكيد من بنوك .تجري اإلدارة فحصا مستقال لتقييم دقة القيم
العادلة .تراجع اإلدارة أيضا العالقة التحوطية بين عقود مبادلة أسعار الفائدة والقروض ذات الصلة على أساس
منتظم .تم التوصل إلى أن التحوط فعال جدا .ونتيجة لذلك ،يتم تسجيل القيمة العادلة للمشتق (سالب  2,763مليون
لاير قطري) في حقوق الملكية ضمن احتياطي التحوط.

تصنيف اإليجار

يتم تصنيف اإليجار من جانب اإلدارة عند بدء عقد اإليجار .التغييرات على تفاصيل اإليجار بعد بدئه ،بخالف ما
يحدث عن طريق تجديد اإليجار ،والذي قد ينتج عنه تصنيف مختلف لإليجار لو أصبحت البنود المعدلة سارية
المفعول في تاريخ بدء اإليجار ،ويتم وضع اعتبار لها عند بدء االتفاقية المعدلة على مدى الفترة المتبقية.
إن اإلدارة قامت بوضع تقديرات لتصنيف ترتيبات إيجاراتها على أساس المؤشرات الرئيسية التالية:
• انتقال ملكية الموجود في نهاية مدة عقد اإليجار؛
• خيار شراء الموجود المستأجر بسعر يتوقع أن يكون أقل إلى حد كاف من القيمة العادلة في تاريخ الشراء؛
• مدة عقد اإليجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر االقتصادي للموجود؛
• القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار التي تحتسب على أساس معدل العائد الضمني في عقد اإليجار
والقيمة العادلة للموجود المؤجر؛ و
• طبيعة الموجود بما في ذلك تخصصه والغرض من إنشائه للمستأجر وشروط التعديل الرئيسية التي يستخدمها
المستأجر اآلخر؛
• مدة عقد اإليجار تعتبر مدة ثابتة بموجب العقد على أساس المعلومات المتاحة.
إن التقديرات المستخدمة من قبل اإلدارة تتضمن عملية احتساب معدل العائد الداخلي ( ،)IRRوالعمر اإلنتاجي
وقيمة الخردة.
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[]4

(المبالغ باأللف لاير قطري)

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة (تابع)
جائحة كورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس  2020عن التفشي المستمر لمرض فيروس كورونا ()COVID-19
كجائحة عالمية .لم يتأثر الطلب الرئيسي على خدمات المجموعة إلى حد كبير ،ومع ذلك ،فإن األثر النهائي الذي قد
ينجم عن تفشي المرض غير مؤكد بعد ،وتواصل إدارة المجموعة مراقبة اآلثار المترتبة على الجائحة عن كثب،
كما أن اإلدارة ليست على دراية  -في الوقت الحالي  -بأي عوامل من المتوقع أن تتسبب في تغيير تأثير الوباء على
عمليات المجموعة في المستقبل.
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إيرادات التأجير التشغيلي
لدى المجموعة عقود إيجار لسفن مملوكة بالكامل لنقل الغاز الطبيعي المسال .يتم احتساب إيرادات استئجار هذه
السفن كعقود إيجار تشغيلية .اإليجارات مستحقة التحصيل بموجب الحد األدنى لعقود اإليجار التشغيلية غير قابلة
لإللغاء هي كما يلي:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2019
2020
ال يزيد عن سنة
أكثر من سنة وأقل من  5سنوات
أكثر من  5سنوات
المجموع
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3,512,533
14,059,756
29,553,384
47,125,673

3,510,402
14,012,835
32,957,053
50,480,290

مصاريف تشغيلية
تشتمل التكلفة التشغيلية بشكل رئيسي على تكاليف صيانة وتشغيل السفن.
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مصاريف العمومية واإلدارية
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2020
تكاليف الموظفين
مصروفات اإليجار والمرافق
اإلهالك
مصروفات خدمات مهنية (التدقيق واستشارات قانونية وأخرى)
أتعاب مجلس اإلدارة ومصروفات الجمعية العامة
المجموع
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63,170
2,774
14,431
6,330
6,743
93,448

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2019
77,733
15,646
22,006
7,641
6,761
129,787

األحداث الالحقة
ال توجد أحداث جوهرية الحقة لتاريخ التقارير المالية قد يكون لها تأثير على فهم البيانات المالية الموحدة.
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المبالغ المقارنة
أعيد تصنيف األرقام المقارنة للفترة السابقة عند الضرورة ،وذلك لتتماشى مع عرض البيانات عن السنة الحالية.
إن إعادة التصنيف هذه ال تؤثر على صافي األرباح أو صافي الموجودات ال ُمفصح عنه سابقاً .معلومات السنة
الحالية غير قابلة للمقارنة بشكل كامل مع السنة السابقة بسبب االستحواذ الكامل على ناقالت البحرية (أو إس جي-
ناقالت) في العام السابق كما هو موضح في اإليضاح .5
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