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�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة «ناقالت» �ش .م .ق.
�رشكة م�سـاهمة قطرية
ر أ��س مال ال�رشكة

يبلغ ر�أ�س املال امل�رصح به  5,600,000,000ريال قطري (خم�سة
مليارات و�ستمائة مليون ريال قطري) موزعة على 560,000,000
(خم�سمائة و�ستني مليون) �سهم.

القيمة الأ�سمية لل�سهم

 10رياالت (ع�رشة رياالت قطرية)

املقر الرئي�سي لل�رشكة

يقع املقر الرئي�سي لل�رشكة ومركزها القانوين يف مدينة الدوحة
بدولة قطر.

مدة ال�رشكة

املدة املحددة لل�رشكة هي خم�سني �سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور
قرار وزير االعمال والتجارة بالت�رصيح ب�إن�شاء ال�رشكة يف  18يوليو،2004
ويجوز متديد هذه املدة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية.

ال�سنة املالية لل�رشكة

تبد�أ ال�سنة املالية لل�رشكة يف  01يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل عام.

ادراج ا�سهم ال�رشكة للتداول

مت ادراج ا�سهم ال�رشكة يف بور�صة قطر ويتم تداولها وفقا ً للوائح
الداخلية اخلا�صة ببور�صة قطر .ويجوز لغري القطريني تداول �أ�سهم
ال�رشكة بحد �أق�صى  %25ح�سب ت�رشيعات احلكومة.

ر�ؤية «ناقالت» امل�ستقبلية ور�سالتها
الر�ؤية امل�ستقبلية

ر�ؤية «ناقالت» هي �أن تكون الرائدة على م�ستوى العامل يف امتالك وت�شغيل �سفن نقل الغاز الطبيعي امل�سال و�سفن نقل املنتجات
امل�صاحبة للغاز و�أن تكون املزود امل ُف�ضل خلدمات �إ�صالح وبناء ال�سفن قيا�سا ً مبدى ر�ضا العمالء ،الربحية ،النمو ،كفاءة الت�شعيل ،مع �أعلى
املعايري الأمنية وال�صحية والبيئية.

ر�سالة «ناقالت»

حتقيق �أعلى عائد على ا�ستثمارات امل�ساهمني من خالل:
•تفعيل اال�ستثمار يف جوهر �أعمالنا التجارية اخلا�صة بنقل الغاز الطبيعي امل�سال واملنتجات امل�صاحبة للغاز من خالل الرقابة الدقيقة
للتكلفة� ،إدارة املخاطر الفعالة ،والتمويل احلديث املبتكر.
•�إن�شاء «مركزا ً للتفوق واالمتياز» لإ�صالح و�صيانة «ناقالت» الغاز الطبيعي امل�سال ال�ضخمة والناقالت الأخرى ،وبناء ال�سفن ال�صغرية
ذات القيمة العالية ،وبالتايل توفري ر�صيدا ً وطنيا ً مفيدا ً لدولة قطر.
•توفري الدعم املتكامل لل�سفن واملراكب البحرية.
•متييز وت�شجيع العمليات امل�شرتكة.
•توظيف وتطوير العاملني ذوي اجلودة والنوعية العالية يف هذا املجال واملحافظة عليهم.
هاتف+974 499 8111 :
فاك�س+974 448 3111 :
�ص.ب ،22271 :.الدوحة قطـر
www.nakilat.com.qa
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ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين
�أمري دولة قطر

�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثني
ويل العهد الأمني
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كلمة رئي�ش جمل�ش الإدارة
ال�سفن ,امل ُ�سنعة باأحوا�ش بناء ال�سفن الكورية ,اأحدث تقنيات نقل
الغاز الطبيعي امل�سال بطريقة اآمنة وم�سمونة واإقت�سادية وميكن
الإعتماد عليها ل�سنوات عديدة .متثل هذه ال�سفن ثمرة �سنوات
عديدة من جهود واأعمال الت�سميمات الهند�سية والإختبار.
وقد مت ا�ستالم ثالثة وع�رشون �سفينة من ال�سفن اململوكة بالكامل
من اأحوا�ش بناء ال�سفن حتى  31مار�ش  ,2010بينما �سيتم
ت�سليم ال�سفينتني الباقيتني بحلول منت�سف  .2010وتبلغ جملة
اإ�ستثمارات �رشكة «ناقالت» يف اخلم�ش وع�رشون �سفينة اململوكة
بالكامل حوايل �سبعة مليارات ون�سف املليار دولر.

واإجمال ً �سي�سم اأ�سطول �رشكة «ناقالت» اأربعا ً وخم�سني �سفينة
لنقل الغاز الطبيعي امل�سال ,من بينها � 9سفن تقليدية تبلغ
�سعتها بني ( 154,000-145,000مرتا ً مكعبا ً)� 31 ,سفينة
من طراز «كيوفليك�ش» تبلغ �سعتها بني ( 216,000-210,000مرتا ً
مكعبا ً) .ف�سال ً عن � 14سفينة من طراز «كيو-ماك�ش» تبلغ
�سعتها بني ( 266,000-263,000مرتا ً مكعبا ً) .تعد �سفن
«كيو-فلك�ش» و«كيو-ماك�ش» اأ�سخم ناقالت للغاز الطبيعي
امل�سال يف العامل واأكرثها تطورا حيث تزيد �سعة «كيوفليك�ش»
 %50و�سعة «كيو-ماك�ش»  %80عن �سعة ناقالت الغاز الطبيعي
امل�سال التقليدية وت�ستهلك طاقة ت�سغيل اأقل بن�سبة .%40
لقد بلغت جملة اإ�ستثمارات �رشكة «ناقالت» يف اأ�سطولها
البالغ � 54سفينة تُ�سارك يف ملكية بع�سها ومتلك البع�ش الآخر
بالكامل حوايل  11مليار دولر.

ال�سيدات وال�سادة امل�ساهمني وال�سيوف الكرام -
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنيابة عن جمل�ش اإدارة �رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت),
فاإنه لي�سعدنى اأن اأرحب بكم يف اإجتماعنا ال�سنوي العام
واأن اأقدم لكم تقرير ال�رشكة ال�سنوي اخلام�ش واأن اأبحث معكم
الإجنازات التى حتققت خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2009
لقد وا�سلت �رشكة «ناقالت» طوال عام  2009بناء وتطوير �رشاكاتها
مع ال�رشكات الرئي�سية التى ترتبط معها مب�رشوعات م�سرتكة ,وهي
م�رشوعات لمتالك وت�سغيل ت�سع وع�رشين �سفينة من «ناقالت» الغاز
الطبيعي امل�سال التى ترتواح طاقتها الإ�ستيعابية بني (145,000
اإىل  216,000مرت مكعب) .وترتاوح ن�سبة ملكية �رشكة «ناقالت» يف
هذه ال�سفن بني  %20و ,%60ويبلغ متو�سط ح�ستها  .%43وبنهاية
�سبتمرب  2009مت ا�ستالم جميع ال�سفن اململوكة ملكية م�سرتكة يف
اأ�سطول «ناقالت» وهم الآن يف مرحلة الت�سغيل.
ومتتلك �رشكة «ناقالت» ,بالإ�سافة اإىل ال�سفن الت�سع والع�رشين
التى تُ�سارك يف ملكيتها ,خم�ش وع�رشين �سفينة من «ناقالت»
الغاز الطبيعي امل�سال اململوكة بالكامل .وتتوفر يف جميع هذه
8

ل�سافة إاىل � 54سفينة لنقل الغاز الطبيعي امل�سال,
وبا إ
قامت «ناقالت» وال�سـركة القطرية للنقـل البحـري (�ش.م.ق)
من خالل اتفاقية امل�ساريع امل�سرتكة بتاأ�سي�ش �سـركة اخلليج
لنقل الغاز البرتويل امل�سال ذ.م.م .لمتالك وت�سـغيل اأربع ناقالت
عمالقة للغاز البرتويل امل�سـال .هذه ال�سفن مملوكة منا�سـفة بني
«ناقـالت» وال�سـركة القطرية للنقـل البحـري (�ش.م.ق) ,ومت بناوؤها
يف حو�ش �سـركة هيونداي لل�سناعات الثقيلة املحدودة الكورية.
وقد مت ا�ستالم جميع ال�سفن وهم الآن يف مرحلة الت�سغيل.
خالل عام  ,2009كانت عملية تنفيذ ا�سرتاتيجية تطوير مرافق
بناء و�سيانة جمموعة وا�سعة من املن�ساآت واملركبات البحرية
ُم�ستمرة بوترية �رشيعة.

حو�ش اإ�سالح ال�سفن

�سينتج عن تنمية املرحلة الأوىل وجود حو�ش كبري لإ�سالح ال�سفن
والذي مت ت�سميمه لإ�سالح و�سيانة ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال
ذات الأحجام الكبرية وجمموعة وا�سعة من ال�سفن الأخرى,
بالإ�سافة اإىل حتويل الناقالت اإىل وحدات عائمة لإنتاج وتخزين
وتفريغ ال�سحنات واأخرى عائمة لتخزين وتفريغ ال�سحنات.
كما �ستوفر هذه املرحلة ت�سنيع الهياكل البحرية امل�ستخدمة
يف جمال �سناعة البرتول والغاز ,والتي ت�سمل على من�سات احلفر
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البحرية وقواعدها املائية ووحدات املعاجلة واملعدات امل�ستخدمة
يف املن�صات .كما �سيتم ت�صنيع املكونات اخلا�صة بامل�صانع
الربية البرتوكيماوية وال�صناعية يف هذا احلو�ض.
ويعترب حو�ض �إ�صالح ال�سفن – البالغ م�ساحته  43هكتارا ً من
الأرا�ضي امل�ست�صلحة – جزءا ً من التو�سعة الهائلة مليناء
«را�س لفان» .لقد مت احراز تقدم �رسيع يف عملية بناء احلو�ض خالل
عام  ،2009ومن املقرر البدء بعمليات الت�شغيل يف عام .2010
�سيتم �إدارة حو�ض �إ�صالح ال�سفن من قبل �رشاكة بني �رشكة
«ناقالت» و�رشكة كيبل للخدمات البحرية – وهي �رشكة رائدة
عامليا ً يف هذا املجال ولديها خربة متخ�ص�صة يف جمال �إ�صالح
و�صيانة ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال و�أعمال حتويل ال�سفن.
لقد مت �إن�شاء �رشكة امل�شاريع امل�شرتكة «ناقالت  -كيبل للأعمال
البحرية» يف مار�س من عام  ،2007والتي با�رشت يف �أواخر عام
 2009بت�صنيع بوابتني للحو�ض اجلاف يف من�ش�أة حو�ض �إ�صالح
ال�سفن ،حيث يبلغ عر�ض البوابة الكربى  80مرت وتزن �أكرث من
 1,600طن .ومن املقرر الإنتهاء من عملية ت�صنيع البوابتني
بحلول منت�صف .2010

من�ش�أة بناء ال�سفن

يف عام  ،2009مت احراز تقدم ملحوظ يف من�ش�أة بناء ال�سفن
�صغرية احلجم ذات القيمة العالية ،ومن املقرر البدء ب�أعمال
الت�شغيل يف عام .2010
ويف يناير  ،2010قامت �رشكة «ناقالت» بالتوقيع على اتفاقية
�رشاكة مع جمموعة دامن لبناء ال�سفن ،وذلك للعمل معا ً على
�إدارة من�ش�أة بناء ال�سفن وفقا ً لأف�ضل املعايري الدولية .و�سينتج
عن هذه االتفاقية وجود �رشاكة مميزة بني �رشكة رائدة عامليا ً يف
جمال نقل الغاز الطبيعي امل�سال و�رشكة �أخرى رائدة عامليا ً يف
جمال بناء ال�سفن.
لقد مت ت�صميم هذه املن�ش�أة اجلديدة لتكون قادرة على ت�صنيع
ت�شكيلة وا�سعة من ال�سفن بطول  120مرتا ً كحد �أق�صى.
و�ست�شمل هذه ال�سفن امل�صنعة على الآتي:
•	 ال�سفن التجارية (مثل :زوارق القطر ،و�سفن االمداد البحرية
والناقالت ال�ساحلية ال�صغرية ،والعبارات).
•	 ال�سفن احلربية وخفر ال�سواحل.
•	 اليخوت الفاخرة (امل�صنعة من الأملنيوم وال�صلب مبوا�صفات
خا�صة �أو�شبه خا�صة).
ومن املقرر �أن تبد�أ �رشكة امل�شاريع امل�شرتكة اجلديدة
«�رشكة ناقالت دامن لبناء ال�سفن» �أعمال الت�شغيل يف الربع
الأول من عام � .2010إن هذه املن�ش�أة �ستعمل على م�ساعدة
ودعم جماالت التطوير والتنمية اخلا�صة ب�صناعة النفط والغاز
يف دولة قطر ،والعمل على تو�سعة قطاع ال�صناعات البحرية.

حو�ض إ��صالح ال�سفن ال�صغرية

يف �سبتمرب عام  ،2009مت البدء ب�أعمال الت�صميمات ملن�ش�أة
متخ�ص�صة يف �إ�صالح و�صيانة ال�سفن بطول  120مرتا ً كحد
�أق�صى .لقد مت ت�صميم هذه املن�ش�أة هند�سيا ً لتوفري اخلدمات لأكرث
من � 200سفينة �سنويا ً .ومن املقرر البدء ب�أعمال الت�شغيل يف
 .2012وب�إ�ضافة هذه املن�ش�أة �سيكون لدى «ناقالت» القدرة على
تغطية كافة الأن�شطة املتعلقة بتوفري اخلدمات ل�سوق �إ�صالح
وجتديد وحتويل ال�سفن ،وذلك من �أ�صغرال�سفن �إىل �أكربها حجما ً.

ت�صنيع القوارب امل�صنوعة من أ�لياف البال�ستيك املقوى ()FRP

يف بداية عام � 2011سيبد�أ العمل على �إن�شـاء من�ش�أة ت�صنيع
القوارب امل�صنوعة من �ألياف البال�ستيك املقوى ()FRP
يف «را�س لفان» ،وذلك لتزويد الأ�سواق املحلية والعاملية بالقوارب
الرتفيهية و�سفن العمل التجارية .كما تعمل «ناقالت»»على
درا�سة املزايا اخلا�صة باختيار �رشيك ا�سرتاتيجي منا�سب.
ومتثل هذه املن�ش�أة املرحلة الأخرية من ا�سرتاتيجيتنا لتطوير مرافق
�إ�صالح وبناء ال�سفن.

خدمات الدعم لل�سفن

بغر�ض دعم عمليات الت�شغيل البحرية اخلا�صة بها ،تقوم «ناقالت»
بتوفري خدمات الدعم ال�شاملة �إىل جميع ال�سفن الرا�سية يف
املياه القطرية والتي حتتاج �إىل �إمدادات امل�ؤن واخلدمات ،مبا يف ذلك
م�ستودعات التخزين الآمن اجلديدة والتى تبلغ م�ساحتها 10,800
مرت مربع ،وتتميز بوجود م�ساحة تخزين جافة ،وهي فريدة من
نوعها يف املنطقة� .إن تقدمي جميع اخلدمات جمتمعة «يف مكان
واحد» ,ويف الوقت املحدد ي�ساعد على الإلتزام مبواعيد الرحالت
البحرية لل�سفن بكفاءة ويف الوقت املنا�سب.
كذلك ولدعم عمليات الت�شغيل اخلا�صة ب�سفنها ،يوجد لدى
«ناقالت» �رشكتني �إ�ضافيتني وهما� :رشكة «ناقالت لأعمال الوكالة»
و�رشكة «ناقالت �سفتزرمولر».
تعمل �رشكة «ناقالت» لأعمال الوكالة كوكيل ح�رصي خلدمات
الوكالة يف امليناء ،وذلك جلميع ال�سفن املحلية والعاملية الرا�سية
يف ميناء «را�س لفان» .يعترب م�رشوع الوكالة م�رشوعا ً متنوعا ً،
حيث تقوم الوكالة بتلبية جميع ال�ش�ؤون القانونية وال�ش�ؤون
الأخرى اخلا�صة بامليناء ،وذلك ل�ضمان �أف�ضل فعالية خالل الوقت
املحدد لتحميل وتفريغ حمولة ال�سفن يف ميناء «را�س لفان».

أ�ما «ناقالت» «�سفتزرمولر» فهو م�رشوع م�شرتك
بني «ناقالت» و«�سفتزر ال�رشق الأو�سط» للعمل على امتالك
وت�شغيل � 21سفينة مثل قوارب القطر والقوارب االر�شادية
لخرى يف ميناء «را�س لفان» .لقد مت التعاقد
والقوارب املالحية ا أ
عام  2006لإ�ستخدام هذه ال�سفن يف تقدمي خدمات القطر
والإر�ساء بامليناء ملدة  22عاما ً.
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و�أرجوا �أن ت�سمحوا يل �أن �أ�ستعر�ض معكم فيما يلي �أبرز الإجنازات
الأخرى التي حققتها �رشكة «ناقالت» يف عام :2009
•	 مرا�سم ت�سمية «ناقالت» الغاز الطبيعي امل�سال
احتفلت «ناقالت» بالإ�شرتاك مع «قطر غاز» و«را�س غاز»
بت�سمية � 8سفن «كيو-ماك�س» و� 11سفينة «كيو-فلك�س».
•	 ا�ستالم ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال
خالل عام  ،2009مت ا�ستالم  17ناقلة من �أحوا�ض بناء ال�سفن الكورية،
وهم ع�رشة �سفن «كيو-فلك�س» و�سبعة �سفن «كيو-ماك�س».

يف عام  ،2009تك�شفت بو�ضوح القدرات املطورة ل�سفن
«الكيو-فلك�س» و«الكيو-ماك�س» اململوكة «لناقالت» ،وذلك
عندما احتفلت �رشكة «ناقالت» ب�سالمة و�صول �أول �سفينة
«كيو-ماك�س» لنقل الغاز الطبيعي امل�سـال �إىل الواليات املتحدة،
وهي �سفينة «�أم �صالل» ،والتي أ�فرغت حمولتها يف حمطة
ا�ستالم الغاز الطبيعي امل�سال التي مت جتهيزها حديثا ً يف ممر
«�سابني» املائي يف والية «لويزيانا» .و�أ�صبحت «�أم �صالل»
�أكرب ناقلة غاز طبيعي م�سال تعرب ممر «�سابني».
•	 �سفن نقل الغاز البرتويل امل�سال
يف فرباير من عام  ،2009قامت �رشكة «ناقالت» و�رشكة قطر للنقل
البحري بت�سمية الناقلة «لوبرة» ،وهي ال�سفينة الأخرية يف �سل�سلة
�أربع ناقالت �ضخمة ،وقد مت ا�ستالمها الحقا ً يف  19مار�س .2009
لقد مت بناء هذه ال�سفن الأربعة يف �رشكة هيونداي لل�صناعات
الثقيلة املحدودة وهم مملوكني منا�صفة بني �رشكة «ناقالت» و�رشكة
«قطر للنقل البحري» ،وذلك من خالل �رشاكة م�شاريع م�شرتكة
تدعى «�رشكة اخلليج لنقل الغاز البرتويل امل�سال ذ.م.م».
يتم �إدارة هذه ال�سفن جتاريا ً من خالل جتمع لإدارة ال�سفن يدعى
«ال�رشكة العاملية لإدارة نقل الغاز البرتويل امل�سال» والذي مت الإعالن
عنه يف  26يناير من قبل �رشكة اخلليج لنقل الغاز البرتويل امل�سال،
وذلك �إعماال ً ب�إتفاقية �إدارة جتمع ال�سفن بني كال ً من �رشكة اخلليج
لنقل الغاز البرتويل امل�سال و�رشكة ميت�سوي الينزاليابانية.
ومبوجب هذه االتفاقية �سيكون التجمع قادرا ً على توفري خدمات
�أف�ضل مل�ست�أجري ناقالت الغاز البرتويل امل�سال ،وخلق نوع من
الكفاءات الإقت�صادية عن طريق الإ�ستخدام الأمثل للموارد
والإ�ستفادة من �إقت�صاديات احلجم.
•	 التمويل
جنحت «ناقالت» يف ابرام عقد متويلي بقيمة مليار دوالر تقريبا ً
وذلك من خالل برنامج التمويل القائم حاليا ً واملكون من جمموعة
من البنوك الدولية والإقليمية يبلغ جمموعها  17بنكا ً .و�سوف
يتيح هذا العقد التمويلي ل�رشكة «ناقالت» بان تكون ممولة متويال ُ

كافيا ً وقويا ً وكذلك ب�أن تكون على الطريق ال�صحيح لإ�ستكمال
عملية متويل �رشاء أُ��سطول «ناقالت» الغاز الطبيعي امل�سال
واملكون من  25ناقلة قيد الإن�شاء يف �أحوا�ض بناء ال�سفن الكورية.
لقد حافظت �سندات «ناقالت �إنك» الرئي�سية والثانوية على ت�صنيف
 A+و Aعلى التوايل من قبل �رشكة  S&Pلت�صنيف الأوراق املالية
كما حافظت ال�سندات الرئي�سية على ت�صنيف  Aa2والثانوية على
 Aa3من قبل �رشكة  ،Moody’sوقامت �رشكة  Fitchبت�أكيد ت�صنيف
�سندات «ناقالت �إنك» الرئي�سية بدرجة  +Aوالثانوية بدرجة ،-A
وذلك مع درجة م�ستقر للتوقعات امل�ستقبلية من قبلهم.
�إن جناح «ناقالت» يف احل�صول على قر�ض متويلي بقيمة مليار دوالر
تقريبا ً واحلفاظ على الت�صنيف احلايل ل�سنداتها الرئي�سية والثانوية
يظهربو�ضوح املكانة املمتازة التي و�صلت �إليها �رشكة «ناقالت»
يف �أ�سواق املال العاملية حاليا ً.

ويف اخلتام� ،إنني على يقني ب�أن �رشكة «ناقالت» يف و�ضع
مايل وت�شغيلي و�إداري قوي� ،سيمكنها من حتقيق �أهدافها
الإا�سرتاتيجية املر�سومة وكذلك �إقتنا�ص الفر�ص اجلديدة ،حيث
�ستنتج قطرخالل ال�سنوات القليلة القادمة  %30من �إنتاج العامل
من الغاز الطبيعي امل�سال و�ستمتلك «ناقالت» �أكرث من %16
من حجم ال�سعة العاملية لنقل الغاز الطبيعي امل�سال لتحتل
مكانة ال�صدارة عامليا ً يف قطاع �صناعة نقل الغاز الطبيعي
امل�سال ،وذلك بالتميز بن�سبة  %3يف احلجم والقدرة عن ثاين �أكرب
�رشكة لنقل الغاز الطبيعي امل�سال .و�ستتوىل �رشكة «ناقالت»
م�س�ؤولية ت�سليم �إمدادات الطاقة القطرية لدول العامل ب�شكل
�آمن وم�ضمون.
وينتهز جمل�س الإدارة هذه املنا�سبة ،لكي يتقدم بال�شكر والعرفان
�إىل �سموال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين� ،أمري البالد املفدى ،و�إىل
�سموال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين ،ويل العهد الأمني ،ملا يقدمانه من
�إر�شاد وم�ساندة على الدوام .كما ن�شكر �رشكاءنا ،وم�ساهمينا ،و�إدارة
ال�رشكة وموظفيها على جهودهم املخل�صة و�إ�سهامهم البناء.

وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته

عبدالله بن حمد العطية
نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الطاقة وال�صناعة
رئي�س جمل�س الإدارة� ،رشكة قطر لنقل الغاز املحدود

حو�ض «ناقالت» ومن�شاءات �إ�صالح ال�سفن ،ميناء «را�س لفان»
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لدارة
تقرير جمل�س ا إ
ي�رس جمل�س �إدارة �رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �أن يقدم
تقريره ال�سنوي عن �أداء و�إجنازات ال�رشكة عن عام  .2009ت�أ�س�ست
«ناقالت» عام  2004من قبل دولة قطر لتن�سيق عملية النقل
الكاملة لكافة م�شاريع الغاز الطبيعي امل�سال يف الدولة .ويتمثل
الدور الأ�سا�سي «لناقالت» يف امتالك وت�شغيل �أ�سطول �ضخم من
ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال خلدمة م�شاريع الغاز الكربى لدولة قطر
وب�شكل �أ�سا�سي م�شاريع �رشكة «قطر للغاز» و�رشكة «را�س غاز».

ترتبع قطر حاليا ً على واحدا ً من �أكرب احتياطيات الغاز الطبيعي يف
العامل مما �أدى �إىل اجتذاب اال�ستثمارات ال�ضخمة .ومن املتوقع �أنه
بحلول عام � 2011سوف تقوم قطر بت�صدير  77مليون طن �سنويا ً
من الغاز الطبيعي امل�سال �إىل الأ�سواق العاملية مما يجعل قطر �أكرب
م�صدر للغاز الطبيعي امل�سـال يف العامل.
مت ت�أ�سي�س �رشكة «ناقالت �إنك» من �أجل امتالك دولة قطر قدرة
ذاتية كاملة يف جمال ال�شحن البحري ،وذلك لنقل الغاز الطبيعي
امل�سـال القطري ،مما يجعلها حلقة الو�صل بني �شـركات �إنتاج
و�سوق ا�ستهالك الغاز الطبيعي .ي�شـار �إىل �أ�سـطول «ناقالت» على
�أنه مبثابة خط �أنابيب عائم ،وهويوفر حلقة غاية يف الأهمية لربط
الإ�ستثمارات ال�ضخمة يف جمال انتاج الغاز الطبيعي امل�سـال
املذكورة �أعاله مع الأ�سواق والعمالء امل�ستهلكني للغاز الطبيعي
حول العامل .ويعزز هذا الدور ثقافة ت�شغيل �سل�سلة امل�شاريع
املتكاملة ،حيث تهدف «قطر للبرتول» و�شـركا�ؤها يف االنتـاج
ل�رشاكة رئي�سية يف جميع مراحل �صناعة الغاز الطبيعي امل�سـال.

بد�أت �رشكة «ناقالت» يف �إن�شاء وتعزيز �صناعة بحرية جديدة لدولة
قطر ،فقامت بتو�سيع جمال ن�شاطها لي�شمل ت�شغيل حو�ض لل�سفن
على اعلى امل�ستويات العاملية والذى يقدم خدمتي �إ�صالح و�صيانة
ال�سفن ذات االحجام الكبرية وبناء ال�سفن ذات القيمة العالية (�أقل
من  120مرت طول) .كذلك يقوم بت�صنيع الرتكيبات البحرية ل�صناعة
النفط والغاز ومكونات م�صانع البرتوكيماويات الربية والوحدات
ال�صناعية .ت�ضاف هذه التطورات �إىل الفر�ص التجارية املتاحة عن
طريق «ناقالت» غاز البرتول امل�سال و�سفن الكربيت.

ومع وجود هذا الكم الكبري من م�رشوعات ت�صدير الغاز والتو�سع
يف انتاجة ،قامت قطر بتثبيت مكانتها بني دول اخلليج لت�صبح
الأكرث جتاوبا ً يف فتح �أبوابها للإ�ستثمارات اخلارجية ،وتعد «ناقالت»
�إحدى هذه الفر�ص الإ�ستثمارية املتاحة� .إن القيادة الر�شيدة
والتوجيهات ال�سديدة من ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن
خليفة �آل ثاين �أمري البالد املفدى حفظه الله قد �أر�ست القواعد
الأ�سا�سية لتفعيل وحتقيق هذا النمو االقت�صادي املطرد للبالد.

�إحتفال ت�سمية �أربعة �سفن يف حو�ض «�سام�سوجن» لل�صناعات الثقيلة
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نبذة عن «ناقالت»
«ناقالت» هي �رشكة قطرية للنقل البحرى وت�شكل جزءا مكمال ً
من منظومة �إمداد الغاز الطبيعي امل�سال يف دولة قطر .ت�أ�س�ست
«ناقالت» يف عام  2004ك�رشكة م�ساهمة قطرية مملوكة بن�سبة
 ٪50للم�ؤ�س�سني و ٪50للجمهور نتيجة االكتتاب العام
الذي مت يف عام .2005
�ستنهى «ناقالت» قريبا مب�شيئة الله خطتها لبناء �أ�سطول �ضخم
من ال�سفن لنقل الغاز الطبيعي امل�سال املنتج من حقل ال�شمال
القطري �إىل الأ�سواق العاملية .ويعد حقل ال�شمال �أكرب حقل للغاز
غري امل�صاحب ب�إحتياطى يبلغ حواىل  %15من �إجماىل الإحتياطى
امل�ؤكد يف العامل .بحلول منت�صف العام � ،2010سوف متتلك
«ناقالت» � 54سفينة للغاز الطبيعي امل�سال ،مما يجعلها �أكرب مالك
لناقالت الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل .كما ت�شارك «ناقالت»
يف امتالك  4ناقالت �ضخمة لغاز البرتول امل�سال.
تقوم «ناقالت» مبوا�صلة تطوير قاعدة ال�صناعات البحرية القطرية
وذلك عن طريق حو�ض جديد لبناء و�إ�صالح ال�سفن واملقام على
�أحدث طراز عاملي مبيناء «را�س لفان».
قامت «ناقالت» ب�إن�شاء �رشكة م�شرتكة مع «كيبل للخدمات
البحرية» وهى الرائدة عامليا يف جمال �إ�صالح و�صيانة ال�سفن.
�ستقوم «ناقالت – كيبل للخدمات البحرية» ب�إدارة حو�ض «ناقالت»
لإ�صالح ال�سفن واملجهز ب�أحدث التقنيات وذلك لإ�صالح و�صيانة
ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال العمالقة بالإ�ضافة �إىل �أنواع �أخرى
من ال�سفن ،ف�ضال ً عن حتويل الناقالت �إىل وحدات �إنتاج عائمة يتم

من خاللها تخزين و�إفراغ احلموالت .وي�شتمل �أي�ضا ً على ت�صنيع
الهياكل البحرية الالزمة ل�صناعة النفط والغاز واملكونات مل�صانع
البرتوكيماويات الربية والوحدات ال�صناعية.
ويف الآونة الأخرية� ،شكلت «ناقالت» �رشكة م�شرتكة مع جمموعة
«دامن» لبناء ال�سفن وهى «ناقالت دامن لبناء ال�سفن قطر».
�ستدير هذة ال�رشكة امل�شرتكة م�رشوع لبناء ال�سفن عالية القيمة
والتى ت�صل �إىل  120مرتا يف الطول ،مبا يف ذلك ال�سفن التجارية
وزوارق البحرية وخفر ال�سواحل واليخوت الفاخرة.
بد�أت «ناقالت» �أي�ضا عمل ت�صميمات ملرفق خا�ص ب�إ�صالح
و�صيانة ال�سفن التى يقل طولها عن  120مرتا .من املقرر ت�شغيل
هذ املرفق ،والذى يجري ت�صميمه خلدمة �أكرث من � 200سفينة
�سنويا ،يف عام  .2012وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف يبد أ� العمل يف
بداية عام  2011على �إن�شاء مرفق �إنتاج القوارب يف «را�س لفان»
با�ستخدام تكنولوجيا البال�ستيك املقوى بالألياف وذلك لتوريد
القوارب الرتفيهية واملراكب التجارية �إىل الأ�سواق املحلية والدولية،
و�سوف ميثل ذلك املرحلة النهائية من ا�سرتاتيجيتنا للتنمية.
�إن إ��ضافة هذه املرافق �سيوفر «لناقالت» قدرات �شاملة يف
جمال ال�صناعات البحرية� .إن امل�شاريع امل�شرتكة «ناقالت – كيبل
للخدمات البحرية و«ناقالت» دامن لبناء ال�سفن قطر ميثالن معا ً
الإ�سرتاتيجية واملدخل الرئي�سي لتحديد موقع دولة قطر كمركزا
عامليا متميزا ً يف جمال بناء و�إ�صالح و�صيانة ال�سفن.

الغشامية حتت التجربة في البحر
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عوامل القوة يف «ناقالت»
االندماج يف �سل�سلة م�رشوعات الغاز الطبيعي
امل�سال القطرية

�إن «ناقالت» متثل عن�رصا أ��سا�سيا يف �سل�سلة إ�مداد الغاز
الطبيعي امل�سال .وهى الرابط املبا�رش يف واحدة من �أكرب م�شاريع
الطاقة والأكرث تقدما وذلك حتت رعاية «قطر للبرتول» من خالل
عمليات «قطر غاز» و«را�س غاز» و�رشكائهم يف امل�شاريع امل�شرتكة.
�إن الغاز الطبيعي امل�سال املنتج واملباع للعمالء حول العامل،
يتم عادة ت�سويقه من خالل عقود طويلة االجل مما ي�ؤدي لتوفري
عائدات م�ستقرة.

الت�صنيف املتميز «لناقالت» بني �رشكات نقل الغاز يف العامل

لقد حافظت �سندات «ناقالت» الرئي�سية والثانوية على ت�صنيف
 A+و Aعلى التوايل من قبل �رشكة  S&Pلت�صنيف الأوراق املالية
كما حافظت ال�سندات الرئي�سية على ت�صنيف  Aa2والثانوية على
ت�صنيف  Aa3من قبل �رشكة  Moodyمع املحافظة على درجة
«م�ستقر» للتوقعات امل�ستقبلية .كما قامت �رشكة « »Fitchبت�أكيد
ت�صنيف �سندات «ناقالت �إنك» الرئي�سية بدرجة  A+والثانوية بدرجة
 A-مع درجة م�ستقر للتوقعات امل�ستقبلية لكالهما.

ثبات التدفقات النقدية عن طريق �إيجار ال�سفن
ملدة � 25سنة

�إن عائدات «ناقالت» ثابته نظرا ً لعقود الإيجار طويلة الأجل مع
ثبات فئات الإيجار املح�صلة.

�سيا�سة تخفي�ض ن�سبة املخاطر

قامت «ناقالت» بتوقيع عقود بناء ال�سفن مع كربى ال�رشكات
الكورية املتخ�ص�صة يف هذا املجال وهي «هيونداي» و«�سام�سوجن»
و«دايو» ذوي اخلربة العالية وال�سجالت الرا�سخة وامل�ستقرة .وقد مت
بناء ال�سفن وفقا لأعلى املعايري .مت ا�ستالم � 52سفينة من �إ�سطول
«ناقالت» املكون من � 54سفينة� .سيتم ت�سليم ال�سفينتني
الأخريتني قبل نهاية يوليو.2010
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لدارة
إ�يجاد نظام متميز للت�شغيل وا إ

عقدت «ناقالت» حتالف ا�سرتاتيجي مع �رشكة «�شل العاملية للتجارة
والنقل البحري» (�ستا�سكو) وهي ال�رشكة الرائدة وذات اخلربة
الوا�سعة يف جمال �إدارة وت�شغيل �سفن الغاز الطبيعي امل�سال.

حو�ض �إ�صالح و�صيانة ال�سفن على أ�على امل�ستويات العاملية
تعمل «ناقالت» على ان�شاء حو�ض لل�سفن ومرفق لإ�صالح
ال�سفن يف ميناء «را�س لفان» وذلك على �أعلى امل�ستويات العاملية.
وقد قامت «ناقالت» بت�أ�سي�س �رشكة م�شرتكة مع �رشكة كيبل
للخدمات البحرية ،وهي �رشكة رائدة يف جمال ا�صالح و�صيانة
وبناء ال�سفن وذلك لإدارة احلو�ض اجلديد.

كما قامت «ناقالت» بتوقيع عقد �رشاكة مع جمموعة دامن لبناء
ال�سفن وهى �رشكة عاملية رائدة يف هذا املجال وذلك لبناء جميع
�أنواع ال�سفن (بطول  120مرتا ً كحد �أق�صى) لت�أمني ودعم التو�سع
يف قطاع اخلدمات البحرية القطري.
كما �سيحتوي حو�ض ال�سفن على من�ش�آت لت�صنيع الهياكل
البحرية ل�صناعة النفط والغاز ،و�إنتاج املكونات اخلا�صة بامل�صانع
البرتوكيماوية الربية والوحدات ال�صناعية .بالإ�ضافة �إىل بناء مرافق
لإ�صالح و�صيانة ال�سفن �أقل من  120مرتا يف الطول ،و�إنتاج
ال�سفن الرتفيهية والتجارية للأ�سواق املحلية والدولية.
�ستقوم «ناقالت» ب�إن�شاء �رشاكات ا�سرتاتيجية مع ال�رشكات
العاملية الرائدة لت�شغيل هذة امل�شاريع امل�شرتكة اجلديدة.
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الراعي الرئي�سي ل�سل�سلة
امل�رشوعات الكربى بدولة قطر
عمليات الإنتاج

العمليات الربية (�ضخ الغاز)

تتوىل �رشكات الغاز القطرية �إنتاج الغاز من حقل غاز ال�شمال
مبوجب اتفاقيات طويلة الأجل ،ومن املتوقع �أن يتم �إنتاج وت�سييل
�أكرث من  77مليون طن من الغاز الطبيعي �سنويا ً من خالل
الت�سهيالت الربية اململوكة لهذه ال�رشكات.

لدى �رشكات الغاز القطرية ن�سب ملكية وعقود طويلة الأجل
ل�ضخ الغاز يف حمطات جمموعة خمتارة من اال�سواق الرئي�سية
حول العامل.

«قطر غاز»

�سوث هوك «الغاز الطبيعي امل�سال» �رشكة ترمينال

عمليات ال�شحن (حلقة الو�صل)

تقوم �رشكات الغاز القطرية بنقل الغاز الطبيعي امل�سال عن
طريق �سفن نقل الغاز العالية التقنية وامل�ؤجرة مبوجب عقود
طويلة الأجل مع ال�رشكات املالكة ذات ال�شهرة العري�ضة التي
تتوىل الإدارة والت�شغيل معا ً مثل �رشكة «ناقالت».

الت�سويق

قامت �رشكات الغاز القطرية بتوقيع العديد من عقود البيع
طويلة الأجل للغاز الطبيعي مع جمموعة متميزة من العمالء يف
عدة �أ�سواق مثل الواليات املتحدة� ،آ�سيا و�أوروبا.
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لقطات عن «ناقالت»
ميثل النقل عن�رشا حيويا يف
ل�سواق.
فى قدرة دولة قطر على ربط احتياطيات الغاز ال�سخمة با أ

ٍ
لكل من «قطر للبرتول» ودولة قطر.
•اإن القيمة امل�سافة ل�سل�سلة الغاز الطبيعي امل�سال هي اأمر بالغ الأهمية
•�ستنتج قطر اأكرث من  %30من الإمدادات العاملية للغاز الطبيعي امل�سال بحلول عام .2011
•اإن �رشكتى «را�ش غاز» و«قطر غاز» متثالن م�ساريع حيوية لقطر للبرتول و�رشكائها من �رشكات النفط العاملية.
•ميثل النقل عن�رشا ً حيويا ً لربط احتياطيات الغاز والبنية التحتية بالأ�سواق العاملية.
•لقد اأن�سئت «ناقالت» لتلعب دورا حموريا يف م�رشوعات نقل الغاز الطبيعي امل�سال القطري.
•اأ�سبحت «ناقالت» اأكرب �رشكة يف العامل لنقل الغاز الطبيعي امل�سال وبحلول منت�سف العام � 2010ستمتلك اكرث من %16
من حجم ال�سعة العاملية لنقل الغاز الطبيعي امل�سال.

عاملي للتفوق والإمتياز
اإن حو�ش ال�سفن ومرافق إا�سالح ال�سفن هما املدخل الرئي�سى لو�سع قطر كمركز عاملى
يف بناء واإ�سالح و�سيانة ال�سفن.
املرحلة
املرحلة 2+1
2/1

الن�شاط
اإ�سالح وحتويل ال�سفن ذات الأحجام الكبرية (مثل «ناقالت» الغاز
امل�سال و«ناقالت» النفط اخلام) ,اإ�سالح ال�سفن ذات الأحجام
املتو�سطة (حمولة  20,000اإىل  80,000طن).

املرحلة 3

ت�سنيع و�سيانة الهياكل البحرية (واملكونات اخلا�سة بامل�سانع
الربية البرتوكيماوية وال�سناعية).

املرحلة 4

بناء ال�سفن ال�سغرية ذات القيمة العالية (بحد اأق�سى  120مرت
طول).

املرحلة 5

املرحلة 6

�رشاكة امل�ساريع امل�سرتكة

اإ�سالح ال�سفن ال�سغرية (حمولة اأقل من  20,000طن).
انتاج القوارب الرتفيهية والتجارية امل�سنعة من األياف البال�ستيك
املقوى.

� +رشيك

� +رشيك

� +رشيك

•تدير «ناقالت» حو�سا لل�سفن ومرفقا ً لإ�سالح ال�سفن يف ميناء «را�ش لفان» على اأعلى امل�ستويات العاملية.
•�سيقوم مرفق «ناقالت» لإ�سالح ال�سفن بتقدمي خدمات �ساملة لأ�سطولها من ال�سفن ,وت�سويق الفائ�ش من القدرة على ت�سليح
و�سيانة وحتويل ال�سفن الكبرية جدا اإىل قطاع �سناعة النقل البحري.
•�سيقوم حو�ش «ناقالت» لل�سفن ببناء واإ�سالح و�سيانة جميع الأنواع املختلفة من ال�سفن عالية القيمة والتى ي�سل طولها
اإىل 120مرتا ,واأي�سا اإنتاج القوارب الرتفيهية وال�سفن التجارية لالأ�سواق املحلية والدولية.
16
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م�ساهمو «ناقالت»*
وال�سحة
ال�سندوق
%2 %2
للتعليموال�صحة
القطريللتعليم
القطري
ال�صندوق
للبتــرول
%5 %5
قطرللبتــرول»
«قطر

للوقودقطر للوقود
قطر�رشكة
� %2رشكة %2

واجلهاتالقطرية
واجلهات احلكومية
احلكومية القطرية الأخرى

قطر
�سندوق�مو
%4 %4
ؤ�س�سةقطر
ؤ�س�سة
�صندوق م
القطري
�سندوق
%7 %7
املعا�ساتالقطري
املعا�شات
�صندوق

البحري
ال�رشكة
%15%15
للنقلالبحري
القطريةللنقل
القطرية
ال�رشكة

قطريون//ا�آخرون
مواطنون قطريون
آخرون
 %50مواطنون
%50

القطرية
املالحة
�رشكة
القطرية
املالحة
�رشكة
%15%15
2010
فرباير2010
*كمايفيف9 9فرباير
*كما

«قطر للبرتول»

تدير «قطر للبرتول» فعليا ً م�سالح قطر يف كافة م�ساريع النفط والغاز والبرتوكيماويات وامل�سايف يف قطر واخلارج .اأن�سئت «قطر للبرتول»
والتي كانت تعرف �سابقا ً با�سم املوؤ�س�سة العامة القطرية للبرتول عام  1974مبر�سوم اأمريي ,ومتتلكها دولة قطر بالكامل.
وتعمل «قطر للبرتول» يف جميع مراحل �سناعة الهيدروكاربونات والتي ت�سمل ال�ستك�ساف واحلفر والإنتاج والتكرير والنقل والتخزين
واملبيعات الإقليمية والت�سدير .ومنذ عام  1998اأوكلت دولة قطر لقطر للبرتول م�س�ؤولية
م�سئولية الإ�رشاف على ن�ساطات ا�ستك�ساف واإنتاج
الهيدروكاربونات والتي جتري يف قطر بالت�سامن مع ال�رشكات الأجنبية .متلك «قطر للبرتول» احل�سة الأكرب يف ال�رشكات العاملة يف
جمالت النفط اخلام والغاز الطبيعي امل�سال ,واحلديد ال�سلب ,واإنتاج الأ�سمدة الكيماوية ,وكذلك معظم ال�رشكات العاملة يف انتاج
البرتوكيماويات يف قطر.
اإ�سافة اإىل ذلك تعمل «قطر للبرتول» �سواء من خالل امل�ساريع امل�سرتكة اأوكوكيل لدولة قطر يف جميع م�ساريع حتويل الغاز اإىل �سوائل
وتزويد خطوط اأنابيب الغاز يف قطر.
وميكن احل�سول على مزيد من املعلومات عن «قطر للبرتول» من موقعها على الإنرتنت .www.qp.com.qa

ال�رشكة القطرية للنقل البحري

وهي �رشكة للنقل البحري مقرها قطر وذات خدمات متنوعة و�ساملة ملقابلة الحتياجات اخلا�سة لنقل غاز البرتول امل�سال ,والغاز الطبيعي
امل�سال ,والنفط اخلام النقي.
وميكن احل�سول على مزيد من املعلومات عن ال�رشكة القطرية للنقل البحري من موقعها على الإنرتنت .www.qship.com

�رشكة «قطر الوطنية» للمالحة والنقل

وهي اأي�سا ً �رشكة مقرها قطر وذات اهتمامات متنوعة يف ال�سحن والنقل البحري حيث توفر اإىل جانب ن�ساطات اأخرى خدمات النقل
البحري وال�سحن والتجارة واإ�سالح وت�سنيع ال�سفن وتوكيالت النقل البحري وخدمات املناولة .اأي�سا ً توفر �رشكة «قطر الوطنية» للمالحة
والنقل ال�سفن للخدمات البحرية حيث متلك اأ�سطول ً كبريا ً من �سفن احلاويات و�سفن الب�سائع العامة و�سفن الب�سائع ,وزوارق القطر.
وميكن احل�سول على مزيد من املعلومات عن �رشكة «قطر الوطنية» للمالحة والنقل من موقعها على الإنرتنت .www.qatarnav.com

«موزة» تغادر ميناء «�سوث هول»
8
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م�شاريع «ناقالت»
ميكن التعرف على ر�ؤية ور�سالة «ناقالت» من خالل ال�رشكات اململوكة
لها بالكامل وكذلك من خالل امل�شاريع امل�شرتكة.
�رشكة «ناقالت» املحدودة

�رشكة «ناقالت لأعمال الوكالة املحدودة»

مت ان�شا�ؤها يف ابريل  ،2006وهي مملوكة بالكامل ل�رشكة «ناقالت»
وذلك بغر�ض احل�صول على التمويل الالزم لتملك �سفن نقل الغاز
الطبيعي امل�سال بالكامل.

�أن�شئت ال�رشكة يف مايو  ،2005ومتتلك «ناقالت»  %95من
ا�سهمها ،و«قطر للبرتول»  ،%5وتعمل ال�رشكة كوكيل ح�رصي
جلميع ال�سفن يف ميناء ر�أ�س لفان.

«ناقالت» لل�شحن (قطر) املحدودة

ناقالت �سفيتزروي�سموللر ذ.م.م..

ان�شئت يف مار�س  2007وهي مملوكة بالكامل ل�رشكة «ناقالت»،
وتقوم ب�إدارة �سفن الغاز الطبيعي امل�سال اململوكة بالكامل
وال�سفن الأخرى لنقل الب�ضائع مثل منتجات غاز البرتول امل�سال
والكربيت وغريها من املنتجات.

«ناقالت» – كيبل البحرية واملالحية املحدودة

يف مار�س  2007وقعت �رشكة «ناقالت» �إتفاقية مع �رشكة كي.
�إ�س .للإ�ستثمار املحدودة ،وهى �رشكة تابعة ومملوكة بالكامل
ل�رشكة كيبل للمالحة البحرية ،يقوم مبوجبها الطرفان ب�إن�شاء
و�إدارة حو�ض لإ�صالح ال�سفن على �أعلى امل�ستويات العاملية مبيناء
ر�أ�س لفان .وقد مت ت�أ�سي�س ال�رشكة يف نوفمرب .2008

�رشكة «ناقالت دامن» لبناء ال�سفن قطر املحدودة

يف مار�س  2009وقعت �رشكة «ناقالت» مذكرة تفاهم مع جمموعة
دامن لبناء ال�سفن الهولندية بهدف ت�شكيل �رشكة م�شـرتكة،
تقوم ب�إدارة حو�ض جديد لبناء ال�سـفن ذات القيمة العالية وذلك
يف ميناء «را�س لفان» وفق �أعلى املعايري العاملية.

«ناقالت» �سفيتزروي�سموللر للقطر
18

ت�أ�س�ست ال�رشكة يف �سبتمرب  ،2006ومتلك «ناقالت»  %70من
�أ�سهمها ،و�سفيتزر ال�رشق الأو�سط املحدودة  .%30متتلك ال�رشكة
وتدير زوارق القطر وزوارق الإر�شاد واملراكب املالحية الأخرى يف ميناء
ر�أ�س لفان .وكان االتفاق بني «ناقالت» و�سفيتزر قد مت التوقيع
عليه بعد �أن منحت «قطر للبرتول» عقدا مدته � 22سنة للقيام
بخدمات قطر و�إر�ساء ال�سفن.

�رشكة اخلليج لنقل الغاز البرتويل امل�سال ذ.م.م.

مت ت�أ�سي�س ال�رشكة يف مار�س  ،2008ومتلك «ناقالت»  %50من
�أ�سهمها ،وال�رشكة القطرية للنقل البحري  ،%50وذلك من خالل
اتفاقية م�رشوع م�شرتك .متتلك ال�رشكة �أربع �سفن ذات حجم كبري
لنقل الغاز وهى م�س�ؤولة عن ت�شغيلها.

�رشكة ماران «ناقالت» املحدودة

�أن�شئت ال�رشكة يف يوليو  ،2004ومتلك «ناقالت»  %30من �أ�سهمها،
و�رشكة ماران للم�شاريع  ،%70متتلك ال�رشكة � 4سفن تقليدية
م�ؤجرة «لرا�س غاز».
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بنين�سيوال لنقل الغاز الطبيعي امل�سال رقم  4املحدودة

�رشكة «جي  5ناقالت» من رقم  1وحتى رقم  8املحدودة

مت ت�أ�سي�س ال�رشكة يف �أغ�سط�س  ،2004ومتلك «ناقالت»  %30من
�أ�سهمها ،واحتاد جي  4املكون من (م ول ،ن واي ك ،ميت�سوي،
وك-الين)  ،%70ومتلك ال�رشكة امل�شرتكة �سفينة تقليدية واحدة
لنقل الغاز الطبيعي امل�سال م�ؤجرة «لرا�س غاز».

تكونت ال�رشكة يف يوليو  ،2005ومتلك «ناقالت»  %40من �أ�سهمها،
واحتاد جي  5املكون من (م ول ،ن واي ك ،ميت�سوي ،لينو ،وك – الين)
 .%60ومتلك ال�رشكة امل�شرتكة � 8سفن كيو-فلك�س لنقل الغاز
الطبيعي امل�سال م�ؤجرة «لرا�س غاز».

م�ؤ�س�سة «تيكاي ناقالت القاب�ضة»

م�ؤ�س�سة «تيكاي ناقالت» ()3

مت ت�أ�سي�س ال�رشكة يف �سبتمرب  ،2004ومتلك «ناقالت»  %30من
�أ�سهمها ،وتيكاي  .%70ومتلك ال�رشكة امل�شرتكة � 3سفن تقليدية
لنقل الغاز الطبيعي امل�سال م�ؤجرة «لرا�س غاز».

م�ؤ�س�سة «�أو�إ�س جي ناقالت»

مت ت�أ�سي�س ال�رشكة يف نوفمرب  ،2004ومتلك «ناقالت»  %50,1من
�أ�سهمها ،بينما متلك �رشكة �أو�إ�س جي الدولية  .%49,9ال�رشكة
امل�شرتكة متلك � 4سفن كيو– فلك�س لنقل الغاز الطبيعي امل�سال
م�ؤجرة «لقطر غاز».

«ناقالت ( )2245-8لال�ستثمارات املحدودة»

مت تكوين ال�رشكة يف �أغ�سط�س  ،2005ومتلك «ناقالت»  %60من
�أ�سهمها ،بينما متلك تيكاي  .%40ومتلك ال�رشكة امل�شرتكة � 4سفن
كيو-فلك�س لنقل الغاز الطبيعي امل�سال م�ؤجرة «لرا�س غاز».

�رشكة الهند لنقل الغاز الطبيعي امل�سال (رقم )3املحدودة

تكونت ال�رشكة يف مار�س  ،2006ومتلك «ناقالت»  %20من ح�ص�ص
ر�أ�س املال ،بينما متلك م ول � %26إ�س �سي �آي  ،%26ن واي ك ،%16,67
ك – الين  ،%8,33وبرتونيت  .%3ومتلك ال�رشكة امل�شرتكة �سفينة
تقليدية واحدة لنقل الغاز الطبيعي امل�سال م�ؤجرة «لرا�س غاز»
وت�ستخدم لنقل الغاز من ميناء «را�س لفان» �إىل املوانى يف الهند.

تكونت ال�رشكة يف نوفمرب  ،2004ومتلك «ناقالت»  %45من 4
«ناقالت» «كيو – فلك�س» للغاز الطبيعي امل�سال م�ؤجرة «لقطر
غاز» ،بينما ميلك ال�رشكاء التجاريني الأملان و�رشكة بروناف ن�سب
 %54و %1على التوايل يف كل من هذه ال�سفن الأربع.

حو�ض «ناقالت» ومن�شاءات ال�سفن« ،را�س لفان»
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م�ست�أجرو الناقالت البحرية
ت�ستند قوتنا املالية على مدى اجلودة والقوة املالية للم�ست�أجرين،
والذين ميثلون بع�ضا ً من التطورات العاملية الكبرية يف جمال الغاز
الطبيعي امل�سال ،وذلك مع ازدياد القدرة االنتاجية الكلية املخطط
لها للغاز الطبيعي امل�سال لأكرث من  77مليون طن �سنويا ً.
وتعترب م�شاريع الغاز الطبيعي امل�سال القطرية هي املوجهات
احلا�سمة لنمو االنتاج وجتديد االحتياطيات وتوليد ال�سيولة
النقدية لبع�ض كربى �رشكات النفط العاملية مثل اك�سون موبيل
و�شل وكونوكوفيليب�س وتوتال.
ويعترب كل م�ست�أجر جهة مالية لها �أهميتها وحقوقها اخلا�صة ،وهم:

�رشكة «قطر غاز» للت�شغيل املحدودة

تعترب �رشكة «قطر غاز» ال�رشكة الرائدة يف �صناعة الغاز الطبيعي
امل�سال يف قطر .والآن حتقق ال�رشكة ر�ؤيتها لتوريد الغاز الطبيعي
امل�سال �إىل امل�ستهلكني يف جميع �أنحاء الكرة الأر�ضية من
من�ش�آتها ذات امل�ستوى العاملي يف قطر.
ت�أ�س�ست �رشكة «قطر غاز» عام  .1984ومنذ ذلك الوقت هي�أت
ال�رشكة لنف�سها موقعا باعتبارها العبا رئي�سيا يف �صناعة الغاز
الطبيعي امل�سال.
تكونت ال�رشكة �أ�سا�سا ً لإدارة ثالثة خطوط النتاج الغاز الطبيعي
امل�سال بطاقة ت�صميمية  2مليون طن يف ال�سنة لكل خط
على حدة .امل�ساهمني يف هذا امل�رشوع هم «قطر للبرتول»،
اك�سون موبيل ،توتال ،ميت�سوي ،ماروبيني.
تقوم «قطر غاز» حاليا بت�صدير  26مليون طن �سنويا من الغاز
الطبيعي امل�سال من خالل خم�س خطوط لالنتاج عقب االنتهاء
من م�رشوع «قطر غاز» .2ينت�رش عمالء «قطر غاز» حاليا يف جميع
انحاء العامل كاليابان وا�سبانيا وبريطانيا وكندا وال�صني.
متر ال�رشكة يف الوقت الراهن مبرحلة تو�سع �رسيعة والتي تكتمل يف
نهاية العقد احلايل مما �سيمكن «قطر غاز» من ت�صدير  42مليون
طن �سنويا ً من الغاز الطبيعي امل�سال لال�سواق يف اوروبا و�آ�سيا
وامريكا ال�شمالية.

ت�أجري «ال�سد» إلى «قطر غاز»
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�رشكة «را�س غاز» املحدودة

تعترب �رشكة «را�س غاز» �إحدى ال�رشكات الرائدة يف العامل يف جمال
امل�شاريع املتكاملة للغاز الطبيعي امل�سال .ا�ستطاعت «را�س غاز»
خالل فرتة ق�صرية �أن حتقق �سمعة طيبة كمورد �آمن وموثوق به
يف �إمداد الغاز الطبيعي امل�سال وحولت مورد �إقليمى �إىل عن�رصا
رئي�سيا يف مزيج الطاقة العاملية.
فمنذ ت�أ�سي�سها يف عام  ،1993قامت «را�س غاز» بتطوير من�ش�آتها
وفق �أعلى املعايري العاملية لإ�ستخراج وتخزين ومعاجلة وت�صدير
الغاز الطبيعي امل�سال .وقامت «را�س غاز» ب�إبرام عقود طويلة
الأجل لإمداد الغاز الطبيعي امل�سال �إىل عمالئها يف كوريا والهند
و�إيطاليا وا�سبانيا وبلجيكا وتايوان والواليات املتحدة الأمريكية.
لقد �أ�صبحت «را�س غاز» العبا ً رئي�سيا ً يف عامل �صناعة الغاز
الطبيعي امل�سال .ومت ذلك عن طريق �إمداد وتو�صيل الغاز الطبيعي
امل�سال �إىل جمموعة وا�سعة من العمالء العامليني ،وذلك من خالل
�أ�سطول من ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال امل�ؤجرة بعقود طويلة
الأجل وكذلك عن طريق البدء مب�شاريع ذات تقنيات متقدمة مثل
�إنتاج وبيع الهيليوم.
يف عام  2009مت ت�شغيل اخلط ال�ساد�س للغاز الطبيعي امل�سال
لتعزيز القدرة االنتاجية جلميع �رشكات «را�س غاز» لت�صل �إىل 28.5
ماليني طن �سنويا ً.
ومن املتوقع �أن يرتفع معدل الإنتاج بنهاية العقد احلايل �إىل ما
يقارب  37مليون طن �سنويا ً ،وذلك بعد ا�ستكمال ت�شغيل اخلط
ال�سابع النتاج الغاز الطبيعي امل�سال.

ت�أجري «العامرية» إلى «را�س غاز»
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إ�جنازاتنا
الأوراق املالية كما حافظت ال�سندات الرئي�سية على ت�صنيف
 Aa2والثانوية على ت�صنيف  Aa3من قبل �رشكة Moody’s
وقامت �رشكة  Fitchبت�أكيد ت�صنيف �سندات «ناقالت �إنك»
الرئي�سية بدرجة  A+والثانوية بدرجة  ،A-وذلك مع درجة
م�ستقر للتوقعات امل�ستقبلية من قبلهم.

يف عام  ،2009حققت �رشكة «ناقالت» تقدما ً متميزا ً يف تنويع
عمليات الت�شغيل من خالل �إن�شـاء م�شاريع جتارية جديدة ،وفيما
يلي �أبرز �إجنازات ال�رشكة خالل عام :2009
•	

االنتهاء من جميع مرا�سم ت�سمية �سفن �أ�سطول �رشكة
ناقالت البالغ  54ناقلة لنقل الغاز الطبيعي امل�سال و 4ناقالت
لنقل الغاز البرتويل امل�سال.

•	

ا�ستالم الناقلة «�أ�سيم» وهي ال�سفينة الأخرية من � 29سفينة
نقل غاز طبيعي م�سال مملوكة ملكية م�شرتكة يف �سبتمرب
 ،2009وجميعهم الآن يف مرحلة الت�شغيل.

•	

ت�سري عملية بناء  25ناقلة للغاز الطبيعي امل�سال واململوكة
بالكامل ل�رشكة ناقالت وفقا ً للجدول الزمني املحدد ،فبالإ�ضافة
�إىل الأربع ناقالت التي مت ا�ستالمهم يف عام  ،2008مت ا�ستالم
�سبعة ع�رش ناقلة �أخرى من �أ�سطول ناقالت يف عام .2009
و�سيتم ا�ستالم الأربع �سفن الباقية بحلول منت�صف .2010

•	

ت�سليم احلموالت الأوىل من �رشكة «قطر غاز» �إىل كل من جمهورية
ال�صني ال�شعبية بوا�سطة �سفينة «كيو-فلك�س الغارية» وكندا
بوا�سطة �سفينة «كيو-فلك�س» «م�سيمري» و�إىل جمطة ا�ستقبال
الغاز الطبيعي امل�سال يف ممر �سـابني املائي يف الواليات املتحدة
الأمريكية بوا�سطة �سفينة كيو-ماك�س «�أم �صالل».

•	

ت�سليم احلموالت الأوىل من �رشكة را�س غاز �إىل كل من تركيا
بوا�سطة �سفينة «الداين» و�إىل الهند بوا�سطة �سفينة
«كيو-فلك�س» «العطورية».

•	

الإعالن عن ت�أ�سي�س جتمع ناقالت الغاز ذات الأحجام الكبرية
«التجمع العاملي لإدارة نقل الغاز البرتويل امل�سال» وذلك
�إعماال ً ب�إتفاقية �إدارة التجمع املوقعة يف  26يناير  2009بني
�رشكة اخلليج لنقل الغاز البرتويل امل�سال ذ.م.م (�رشكة م�شاريع
م�شرتكة بني ناقالت و�رشكة قطر للنقل البحري) و�رشكة
ميت�سوي الينز املحدودة اليابانية.

•	

ا�ستالم �سفينة «لوبرة» لنقل الغاز البرتويل امل�سال يف 19
مار�س  ،2009وتعترب «لوبرة» ال�سفينة الأخرية يف �سل�سلة
�أربع �سفن لنقل الغاز ذات الأحجام الكبرية ،والتي مت بنا�ؤها
من قبل �رشكة هيونداي لل�صناعات الثقيلة املحدودة الكورية.
وهي مملوكة من قبل �رشكة اخلليج لنقل الغاز البرتويل امل�سال.

•	

حافظت �سندات «ناقالت �إنك» الرئي�سية والثانوية على
ت�صنيف  A+و Aعلى التوايل من قبل �رشكة  S&Pلت�صنيف
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•	

احل�صول على قر�ض متويلي بقيمة مليار دوالر تقريبا ً،مما ي�ؤكد
املكانة احلالية املمتازة التي و�صلت �إليها �رشكة ناقالت يف
�أ�سواق املال العاملية.

•	

التو�صل �إىل اتفاقية مع جمموعة دامن لبناء ال�سفن
الهولندية وذلك للعمل معا ً على �إدارة من�ش�أة بناء ال�سفن
اجلديدة والتي مت ت�شييدها وفقا ً لأف�ضل املعايري العاملية
(املرحلة الرابعة) يف ميناء را�س لفان.

•	

االنتهاء من بناء م�ستودع املخازن والبدء بعمليات الت�شغيل،
فقد مت ت�صميمه ال�ستيعاب وتخزين قطع الغيار وعلى �أن يكون
القاعدة الأ�سا�سية لعمليات الدعم اللوج�ستية لأ�سطول
�رشكة «ناقالت».

•	

االنتهاء من ان�شاء من�ش�أة �أعمال احلدادة وذلك للبدء بالأعمال
اخلا�صة بت�صنيع الأبواب الرئي�سية حلو�ض �إ�صالح ال�سفن
(املرحلة الأوىل والثانية) يف  2دي�سمرب .2009

•	

اال�ستمرار ب�رسعة عالية يف عملية التعب�أة اخلا�صة ب�رشكة
«ناقالت» كيبل للأعمال البحرية ( ،)N-KOMحيث مت جلب
�أكرث من  250موظفا ً رئي�سيا ً .لقد مت انتهاج العديد من
املبادرات لبدء عمليات الت�شغيل والتي ت�شتمل على ت�صنيع
الأبواب ال�ضخمة ملن�ش�أة الأحوا�ض اجلافةلإ�صالح ال�سفن.

•	

ت�سري عملية توظيف وتدريب البحارة املطلوبني لإدارة �أ�سطول
ناقالت اململوك بالكامل ح�سب خطة التنفيذ والتي
مت و�ضعها بالتعاون مع �رشكة «�شل» العاملية للتجارة والنقل
البحري «�ستا�سكو».

�إجنازات الإدارات يف �رشكة ناقالت:

•	

الإدارة املالية :يف فرتة زمنية وجيزة ن�سبيا ً جنحت «ناقالت»
يف البناء واملحافظة على وجود �إدارة مالية تتمتع بالكفاءة
والفعالية .لقد جتلت بو�ضوح قوة هذه الإدارة من خالل قدرتها
على دعم ر�ؤية ور�سالة �رشكة «ناقالت» ،وذلك با�ستخدام �أف�ضل
املمار�سات احل�سابية ل�ضمان وجود الثقة الكلية ب�سجالت
ناقالت احل�سابية وتفعيل الإجراءات الوقائية حلماية �أ�صول
ال�رشكة وحقوق �أ�صحاب امل�صلحة يف �رشكة «ناقالت».
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•	

�إدارة اخلزانة والتخطيط :لقد جنحت هذه الإدارة يف احل�صول
واالنتهاء من عملية برنامج متويلي ب�أ�سعار تناف�سية بالرغم
من �أو�ضاع الأ�سواق املالية ال�صعبة ،وذلك لتمويل وبناء 25
�سفينة مملوكة بالكامل لل�رشكة .كما و�ضعت �إدارة اخلزانة
والتخطيط النظم املنا�سبة ل�ضمان �إدارة الأ�صول املالية
ل�رشكة ناقالت بطريقة حكيمة و�إدارة قرو�ض التمويل ب�شكل
منا�سب و�سليم مبا يتفق مع وثائق عملية التمويل.

•	

�إدارة نظم الأعمال والتحكم :قامت هذه الإدارة بو�ضع
ال�ضوابط الفعالة لإدارة عمليات الت�شغيل ،كما و�ضعت
ال�سيا�سات والإجراءات ذات ال�صلة لإدارة املخاطر وذلك وفقا ً
للقواعد واملعايري .ويتما�شى ذلك مع خطة ناقالت للح�صول
على �شهادة الأيزو.9001

•	

�إدارة تكنولوجيا املعلومات :قامت هذه الإدارة باالنتهاء من
و�ضع نظام « »SAPاملتكامل قيد اخلدمة ،وت�شمل اخلدمات
املقدمة من هذا النظام عملية ت�سديد ثمن امل�شرتيات
وعملية �إعداد امل�شرتيات والفواتري ومطابقة البيانات امل�رصفية
�إلكرتونيا ً و�إدارة الأ�صول و�إدارة املوارد الب�رشية ومرتبات املوظفني
وحتديد �أهداف العمل اخلا�صة باملوظفني وتقييم �أدائهم.
كما ي�ستخدم نظام « »SAPيف �إدارة نظم امل�شاريع والدخول
للموقع اخلا�ص باملوظفني والتحكم بعمليات �سري العمل
املنظم وال�سفر.

•	

�إدارة التموين :وا�صلت هذه الإدارة منوها خالل عام  ،2009فقد مت
تطويرها من دائرة ينظر �إليها يف الغالب على �إنها دائرة تقوم
بتوفري خدمات �إدارة العطاءات امل�شرتيات� ،إىل دائرة تقوم بتوفري
امل�ؤن واخلدمات لأ�سطول �رشكة «ناقالت» و�إىل ال�سفن اململوكة
من �أطراف اخرى خارجية يف دولة قطر وما حولها ،وذلك مللئ
الفراغ الناجت عن ت�صفية �رشكة ناقالت فوجي لتقدمي اخلدمات
وامل�ؤن لل�سفن .وتقوم هذه الإدارة ب�إدارة عملياتها يف امل�ستودع
اجلديد والذي تبلغ م�ساحته  10,800مرت مربع يف را�س لفان،
والذي يتم فيه تخزين قطع املعدات الرئي�سية وقطع الغيار
الالزمة امل�ستخدمة يف عمليات الت�شغيل اليومية ،كما تدير
من هذا امل�ستودع عملياتها لتوفري امل�ؤن واخلدمات من را�س لفان
�إىل جميع ال�سفن التي تقوم برحالتها البحرية بدون توقف من
و�إىل املوانئ العاملية املختلفة.

•	

�إدارة التدقيق الداخلي :تدار هذه الإدارة من قبل رئي�س
التدقيق الداخلي والذي يقدم تقاريره مبا�رشة �إىل جمل�س
�إدارة �رشكة ناقالت .وتعمل هذه الإدارة على توفري �ضمانات
م�ستقلة ومو�ضوعية بالن�سبة �إىل وجود �ضوابط كافية يتم
تطبيقها ل�ضمان حماية �أ�صول ال�رشكة من خالل اتباع نهج
ان�ضباطي يعمل على تقييم وتعزيز فعالية �إدارة املخاطر
ونظم الرقابة الداخلية وتطبيق نظام حوكمة ال�رشكات.

اجنازات «ناقالت» يف جمال ال�سالمة وال�صحة والبيئة
والأمن و�ضمان اجلودة:

قامت «ناقالت» ب�إعداد ال�سيا�سات والإجراءات ذات العالقة ووفرت
املوارد لدعم متطلبات الإيفاء بالتزام �رشكة ناقالت للمعايري
الدولية يف جمال ال�سالمة وال�صحة والبيئة والأمن و�ضمان اجلودة.
•	

حققت «ناقالت» وخمتلف ال�رشكات التابعة لها �سنة رائعة
من االجنازات خالل عام  .2009فقد حققت جميع ال�سفن
العاملة م�ستويات عالية من االداء يف جمال ال�سالمة
وال�صحة والبيئة والأمن و�ضمان اجلودة .كما حقق حو�ض
ناقالت لإ�صالح ال�سفن اجنازا ً رائعا ً بالو�صول �إىل  8.7مليون
�ساعة عمل من دون وقوع �أي حوادث� .أما ناقالت �سفتزرمولر
فقد حققت  4.4مليون �ساعة عمل من دون �أية حوادث منذ
بدء عمليات الت�شغيل .كذلك �أنهت ناقالت لأعمال الوكالة
ال�سنة الرابعة من عمليات الت�شغيل من دون �أية حوادث� .إن
�رشكة ناقالت ملتزمة بخلق ثقافة مبنية على �أ�سا�س ال�سعي
الدائم �إىل حت�سني م�ستوى �أداء ال�سالمة وذلك من خالل جهود
التدريب امل�ستمر وبرامج اجلوائز التقديرية وحمالت التوعية.

•	

مت احراز تقدم ملحوظ يف جمال البيئة عن طريق امتثال
�سفن �رشكة ناقالت جلميع التوجيهات الوطنية والعاملية
والربوتوكوالت ،مبا يف ذلك ا�ستخدام وقود يحتوي على ن�سبة
منخف�ضة من الكربيت واالمتثال بعملية �إ�ستخدام املاء
للتحكم بتوازن ال�سفن وامل�شاركة مب�رشوع �إعادة ت�سييل �أبخرة
الغاز املوجودة على ال�سفن لتقليل من عملية اهدار �أبخرة
الغاز .وامل�شاركة بدرا�سة جللب املياه العذبة يف �سفن نقل
الغاز الطبيعي امل�سال القادمة �إىل ميناء را�س لفان والعمل
امل�ستمر مع قطر للبرتول وميناء را�س لفان لدرا�سة جدوى
�إن�شاء من�ش�أة للتخل�ص من الروا�سب.

•	

لقد ا�ستمرت �رشكة «ناقالت» يف تطوير االجراءات املتبعة يف
عملية اال�ستجابة للحاالت الطارئة ،وذلك من خالل املراجعة
امل�ستمرة خلطة اال�ستجابة للحاالت الطارئة عن طريق
الدرو�س امل�ستفادة من التمارين االعتيادية لهذة العملية
والتي يتم تنفيذها مب�شاركة م�شغلي ال�سفن و«�ستا�سكو»
و�رشكائنا يف امل�شاريع امل�شرتكة :ماران غاز و(�أو�.س.ج) وتيكاي،
وم�ست�أجري ال�سفن « :قطر غاز» و«را�س غاز».

•	

لتحقيق الكفاءة يف عملية الت�شغيل ومعايري ر�ضا العمالء،
وكالهما يتما�شى مع ر�ؤية ور�سالة «ناقالت» ،فقد �رشعت
ال�رشكة يف م�سار اعتماد نظام �إدارة متكامل .ومت تعيني «لويدز»
لت�صنيف املراكب مل�ساعدة ناقالت لتحديد وحتليل الثغرات
وامل�ساعدة يف عملية التنمية والتدريب املطلوب واالحتياجات
الالزمة لتطبيق واحل�صول على الت�صديق اخلا�ص بنظام الإدارة
املتكامل والذي ي�شمل على الأيزو 9001والأيزو.14001
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املالمح الرئي�سية للنتائج املالية للعام املنتهي
يف  31دي�سمرب 2009
•	

بلغ �إجمايل �أرباح الت�شغيل  581,7مليون ريال قطري لعام
 2009مقارنة مع  214,1مليون ريال قطري لعام  ،2008بزيادة
قدرها  %172كما بلغ �صايف �أرباح  2009مت�ضمنا �أرباح �أدوات
امل�شتقات املالية من امل�شاريع امل�شرتكة  588,9مليون ريال
قطري مقارنة مع  129,9مليون ريال قطري لعام  2008بعد
خ�سائر ناجتة من �أدوات امل�شتقات املالية للم�شاريع امل�شرتكة.
�إن �أرباح �أدوات امل�شتقات املالية لعام  2009هى 19,9مليون
ريال قطري ،مقارنة مع خ�سائر �أدوات امل�شتقات املالية مبقدار
 84.2مليون ريال قطري لعام  ،2008نتيجة �إىل عدم �أهلية
التقنية (للأغرا�ض املحا�سبية) اخلا�صة بتطبيقات امل�شتقات
(امل�سجلة يف الدفاتر املحا�سبية لبع�ض �رشكات امل�شاريع
امل�شرتكة يف اخلارج) كو�سائل حتوط وفقا ً ملعيار املحا�سبة
الدويل رقم � .39إن التغري يف املعاجلة املحا�سبية هو عبارة
فقط عن قيد حما�سبي غري نقدي،ال ي�ؤثر على �إقت�صاديات
معامالت امل�شتقات وال التدفقات النقدية �أو ال�سيولة

متر مكاتب �رشكة قناة ال�سوي�س لروبريت ليويد
«موزة» يف قناة ال�سوي�س ،عند بور �سعيد ّ
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النقدية لل�رشكة� .إن «ناقالت» وم�شاريعها امل�شرتكة معر�ضون
خلطر ارتفاع �سعر الفائدة على الأموال املقرت�ضة .ويتم
مواجهة هذا اخلطر عن طريق ا�ستخدام عقود املبادلة لأ�سعار
الفائدة ( ،)SWAPوالتي �سوف حتمي ال�رشكة من االرتفاع
يف ا�سعار الفائدة يف امل�ستقبل� .إن معظم قرو�ض «ناقالت»
وم�شاريعها امل�شرتكة قد مت احل�صول عليها يف نف�س الوقت
الذي مت فيه التوقيع على عقود ت�أجري ال�سفن مع امل�ست�أجرين.
•	

بلغ �إجمايل املوجودات لناقالت  31,2مليار ريال قطري كما يف 31
دي�سمرب  2009بزيادة قدرها  6,7مليار ريال عن عام  .2008وبلغت
املوجودات املتداولة مبا يف ذلك النقد والأر�صدة لدى البنوك 1,9
مليار ريال قطري يف  31دي�سمرب  .2009بينما بلغت املوجودات
غري املتداولة والتي تت�ألف �أ�سا�سا ً من الإ�ستثمارات يف «ناقالت»
الغاز الطبيعي امل�سال واملمتالكات واملعدات واملوجودات الأخرى
قيمة  29,3مليار ريال قطري بزيادة قدرها  7مليار ريال عن .2008
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•	

بلغ �إجمايل القرو�ض  25مليار ريال قطري كما يف  31دي�سمرب
 2009مقارنة مع  19,2مليار ريال قطري كما يف  31دي�سمرب
 ،2008وتعك�س الزيادة يف القرو�ض بالدرجة الأوىل عملية متويل
بناء �سفن الغاز الطبيعي امل�سال.

	�إن االحتياطي الذي يخ�ص هذا التحوط ال يتوقع �أن ي�ؤثر على
قائمة الدخل �أو الأرباح املدورة� .إن القيمة ال�سالبة لالحتياطي
ن�ش�أت من مبادالت �أ�سعار الفائدة التي تعود �إىل قرو�ض ذات
فوائد متغرية مت احل�صول عليها من �أجل بناء ال�سفن.

•	

بلغ �إجمايل حقوق امللكية قبل احتياطي التحوط وحقوق
الأقلية 6,5مليار ريال قطري كما يف  31دي�سمرب  2009مقارنة
مع  5.9مليار ريال قطري كما يف  31دي�سمرب  .2008مت
تخفي�ض احتياطي التحوط ال�سلبي �إىل  2,6مليار ريال قطري
كما يف  31دي�سمرب  2009مقارنة مع  5,9مليار ريال قطري
كما يف  31دي�سمرب  .2008ويرجع ذلك ب�صفة �أ�سا�سية للزيادة
يف �أ�سعار الفائدة� .إن احتياطي التحوط الذي يظهر بقيمة
�سالبة ميثل قيد حما�سبي من اعادة التقييم للقيمة العادلة
ملبادالت �أ�سعار الفائدة .ويتوقع �أن ينخف�ض احتياطي التحوط
مع مرور الوقت وذلك مع اعادة �سداد القرو�ض وانخفا�ض املبلغ
اال�سا�سي ملبادالت �أ�سعار الفائدة.

كذلك تقوم ال�رشكة بالدخول يف اتفاقيات طويلة الأجل لت�أجري
ال�سفن وذلك لتثبيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية الناجتة من
ت�شغيل هذه ال�سفن� .إن هذه اال�سرتاتيجية يتوقع �أن ينتج عنها
تدفقات نقدية �أكرث ثباتا ً يف امل�ستقبل وكذلك تخفي�ض عدم
الت�أكد الذي يالزم التقلبات يف ا�سعار النقل �أو �أ�سعار الفائدة.
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�إ�سطول وعمليات «ناقالت»
يتكون �أ�سطول «ناقالت» من  25ناقلة للغاز الطبيعي امل�سال مملوكة بالكامل و 29ناقلة للغاز الطبيعي امل�سال مملوكة ملكية
م�شرتكة بالإ�ضافة �إىل � 4سفن لنقل غاز البرتول امل�سال مملوكة ملكية م�شرتكة.
�سفن الأ�سطول

مت توريد جميع �سفن «ناقالت» من �أحوا�ض بناء ال�سفن الكورية
طبقا ً لأحدث التكنولوجيا وذلك عقب �سنوات من �أعمال
الت�صميم الهند�سي والإختبار .هذه ال�سفن اجلديدة ت�ؤمن
«لناقالت» وم�ست�أجريها �سنوات عديدة من الأمان والتكلفة
الفعالة والثقة لنقل الغاز الطبيعي امل�سال .تبلغ جملة
�إ�ستثمارات �رشكة «ناقالت» يف اخلم�س وع�رشين �سفينة اململوكة
بالكامل حواىل  7.5مليار دوالر.
عملت «ناقالت» �أي�ضا على الدخول يف م�رشوعات م�شرتكة مع
بع�ض ال�رشكات العاملية الرائدة يف جمال ال�شحن البحري� .إجماال ً
ت�شارك «ناقالت» يف ملكية و�إدارة  29ناقلة للغاز الطبيعي
امل�سال .ترتاوح ن�سبة ملكية «ناقالت» بني  ٪20و ٪60ويبلغ
متو�سط ح�صتها  .٪43تتكون هذة ال�سفن من � 9سفن تقليدية
احلجم بطاقة �إ�ستيعابية  150,000مرت مكعب و� 20سفينة من
طراز «كيوفليك�س» .تبلغ جملة �إ�ستثمارات �رشكة «ناقالت» يف
�أ�سطولها البالغ � 54سفينة للغاز الطبيعي امل�سال ت�شارك يف
ملكية بع�ضها ومتتلك البع�ض الآخر حواىل  11مليار دوالر.
�إن �سفن «كيو-ماك�س» و«كيوفليك�س» لديها �سعة حمولة 266,000
مرت مكعب و 216,000مرت مكعب على التوايل وهي �أكرب «ناقالت»
الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل و�أكرثها تقدما .وقد دخلت اخلدمة
�أواخر عام  2007لتنقل �شحنات الغاز الطبيعي امل�سال ب�أمان وثقة
وكفاءة �إىل املوانئ العاملية والتي ت�شمل الواليات املتحدة الأمريكية
واململكة املتحدة واليابان وكوريا و�أ�سبانيا وكندا وال�صني.
تزيد �سعة حمولة «كيوفليك�س» بن�سبة  %50عن �سعة
حمولة «ناقالت» الغاز الطبيعي امل�سال التقليدية ،بل �أن �سعة
«كيو-ماك�س» العمالقة تزيد ب�أكرث من  ،%80وتوفر هذة النوعية من
ال�سفن ما قيمته  %40من الطاقة لكل حمولة مقارن ًة ب�سفن نقل
الغاز الطبيعي التقليدية وذلك ب�سبب �إقت�صاديات احلجم وكفاءة
املحركات� .إن هذا اجليل من �سفن «كيوفليك�س» و«كيو-ماك�س»
يوفر ما قيمتة من  %30-  %20من تكلفة النقل.
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مقارنة بني ال�سفن التقليدية للغاز الطبيعي امل�سال مع �سفن
«كيو-فلك�س» و«كيو-ماك�س»:
موا�صفات �سفن الغاز الطبيعي امل�سال التقليدية
( 145,000مرت مكعب)
•	
•	

�صغر ال�سعة يحد من اقت�صاديات احلجم (ت�سعرية ال�شحن)
وتكلفة ر�أ�س املال وكفاءة الت�شغيل.
الغاز املتبخر من احلمولة ي�ستخدم عادةً كوقود .يتعاظم فاقد
احلمولة مع طول امل�سافة.

�سفن «كيوفليك�س» ( 216,000مرت مكعب) و«كيو-ماك�س»
( 266,000مرت مكعب)
•	
•	
•	
•	

زيادة الكميات امل�سلمة.
ثنائية املحرك و�إزدواجية الرفا�س والدفة يحقق مرونة املناورة.
زيادة حجم الهيكل مع احلفاظ على نف�س الغاط�س مبا يتنا�سب
مع حدود عمق املاء يف ميناء «را�س لفان».
كفاءة ا�ستخدام الوقود وح�سن الأداء وقدرات املناورة.
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تفوق �أ�سطول «ناقالت» من �سفن «كيو-فلك�س» و«كيو-ماك�س»
يكمن يف املزاوجة بني �إقرتان التفوق التقنى لل�سفن مع املعايري
املوثوقة يف الت�صميمات.
نظام حتميل ال�سفينة:
•	
•	
•	
•	

زيادة قدرة ال�شحن لنف�س �أبعاد ال�سفينة.
انخفا�ض ر�سوم قناة ال�سوي�س.
ظهر ال�سفينة امل�سطح يقلل من مقاومة الرياح ويح�سن
الر�ؤيا.
�رسعة التحميل والتفريغ.

نظام �إعادة الت�سييل:
•	
•	
•	

حتويل الغاز املتبخر �إىل �سائل مرة �أخرى على مرحلتني.
زيادة الكميات امل�سلمة من الغاز الطبيعي امل�سال.
وحدة احرتاق الغازلتوفري بدائل �إعادة الت�سييل.

التقنيات املتقدمة للدفع:
•	
•	
•	
•	

حمركات الديزل ذات الدوران البطىء.
الكفاءة احلرارية.
كفاءة الأداء.
�إزدواجية الدفة والرفا�س.
 كفاءة هيدروديناميكية.	�أنظمة البدائل و�سهولة ال�صيانة.	�أحدث نظم حماية للهيكل اخلارجى. -نظام مطور للحماية من احلرائق.
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إ�دارة ال�سفن

مت �إ�سناد �إدارة �أ�سطول «ناقالت» من �سفن الغاز الطبيعي امل�سال
واململوك بالكامل �إىل �رشكة «ناقالت لل�شحن» .وقد مت التوقيع
على الإتفاقية العامة للخدمات املربمة مع �رشكة �شل للتجارة
وال�شحن الدولية (�ستا�سكو) يف عام  2006وذلك لعدد من خدمات
النقل من �ضمنها املهام الأ�سا�سية للأدارة الفنية ل�سفن «ناقالت»
للغاز الطبيعي امل�سال مع �رضورة ت�سليم �إدارة ال�سفن �إىل «ناقالت
لل�شحن» يف الدوحة خالل فرتة ترتاوح من � 8إىل � 12سنة وذلك من
تاريخ �إ�ستالم �أخر �سفينة .وقد مت و�ضع خطة خارطة طريق لتويل
امل�س�ؤولية الكاملة لإدارة ال�سفن� .إن �إدارة �أ�سطول «ناقالت» توا�صل
النمو والتطور ملواجهة التحديات ال�صعبة وامل�سئوليات القادمة.

عمليات ال�شحن «لناقالت»

قامت «ناقالت» بتطوير العمليات اخلا�صة بها من ال�شحن وال�سالمة
وال�صحة والبيئة و�ضمان اجلودة .يتوىل الق�سم الفني الإ�رشاف على
�أن�شطة بناء ال�سفن اخلا�صة «بناقالت» ويت�أكد من كفاءة �إدارتها .كما
تعمل �إدارة الأ�سطول على �ضمان �أن املعايري ال�سابقة بالإ�ضافه �إىل
املعايري الت�شغيلية تفوق متطلبات ال�صناعة الدولية.
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لقد مت �إ�ستحداث �آلية للرقابة على املعايري والتكاليف بدقة ،وذلك
�إدراكا للأهمية الق�صوى للتحكم يف تكاليف الت�شغيل وملالكي
امل�شاريع امل�شرتكة لإدارة �سفن نقل الغاز الطبيعي امل�سال بكفاءة
حتمي �سمعة ونزاهة «ناقالت».

الأكادميية البحرية

لدعم �إحتياجات «ناقالت» امل�ستمرة من املوظفني ،ف�إن «ناقالت»
بالت�شاور مع م�ؤ�س�سة قطر تعمل على و�ضع درا�سة جدوى
لإن�شاء �أكادميية بحرية دولية يف قطر رفيعة امل�ستوى مبعايري دولية
خلدمة ودعم النمو القطري املتنامي يف القطاع البحري� .إن ر�ؤيتنا
هي �إن�شاء �أكادميية بحرية دولية يف قطر بالتحالف مع �إحدى
امل�ؤ�س�سات البحرية العاملية الرائدة ،لإن�شاء مركز �إقليمي متميز
يف جمال التعليم والتدريب للمالحة وال�شحن وال�صناعات البحرية.

ناقالت غاز البرتول امل�سال والكربيت

بالإ�ضافة �إىل �أ�سطول «ناقالت» من �سفن الغاز الطبيعي
امل�سال ،ت�شارك «ناقالت» يف ملكية � 4سفن ذات حجم كبري
لنقل الغاز البرتوىل امل�سال تبلغ �سعة حمولة كل منها 82,000
مرت مكعب .يتم �إدارة وت�شغيل هذة ال�سفن من قبل �رشكة
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ذات غر�ض خا�ص وهى «�رشكة اخلليج لنقل غاز البرتول امل�سال
ذ.م.م ،».من خالل اتفاقية م�رشوع م�شرتك مع «ال�رشكة القطرية
للنقل البحري» والتى متتلك  %50ومتتلك «ناقالت»  .%50وقد
مت بناء ال�سفن الأربعة يف �رشكة هيونداي لل�صناعات الثقيلة
املحدودة بكوريا.
كذلك تقوم «ناقالت» بتوفري خدمات النقل البحري ل�رشكة
«ت�سويق» لتغطية �إحتياجاتها من عمليات ت�صدير غاز البرتول
امل�سال .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تدعم «ناقالت» �رشكة «ت�سويق» من
خالل ت�أمني �سفن كبرية احلجم من ال�سوق وذلك لنقل الكربيت
اىل �أ�سواق الت�صدير يف جميع �أنحاء العامل.
م 3ملكية
ناقالت

املالك/القائم
بالت�شغيل

ال�سفينة

احلجم

 .1بو�سدرة

82,200

%50

� .2أم لقهاب

82,000

%50

ناقالت� /ستا�سكو

 .3الوكري

82,000

%50

ناقالت� /ستا�سكو

 .4لوبرة

82,000

%50

ناقالت� /ستا�سكو

ناقالت� /ستا�سكو

لوبرة

اخلريطيات تعرب لولوجنتو ،مقاطعة �شاجنهايجوين ،ال�صني لروبريت ليويد
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�أحوا�ض إ��صالح ال�سفن وامل�شاريع ذات ال�صلة
متتلك دولة قطر يف الوقت احلا�رض طاقة حمدودة يف جمال �إ�صالح و�صيانة ال�سفن ال�ضخمة وت�صنيع الرتكيبات البحرية وبناء ال�سفن
ال�صغرية ذات القيمة العالية .يتم توفري هذه االحتياجات حاليا ً عن طريق ال�رشكات الأجنبية .وال �شك �أن حرمان قطاع الأعمال القطري
من القيام بهذا الدور ي�ؤدي �إىل خ�سارة و�ضياع فر�ص ثمينة لتنمية قاعدة ال�صناعة القطرية.
ونتيجة لذلك ويف العام  2007تو�صلت «ناقالت» و«قطر للبرتول» �إىل انتهاج ا�سرتاتيجية جديدة للتطوير مبنية على �أ�سا�س املراحل بهدف
توفري املرافق الالزمة لإمتام �أعمال بناء و�صيانة الرتكيبات والإن�شاءات البحرية كما يلي:
املراحل

الأن�شطة

املرحلة الأوىل

�إ�صالح و�صيانة ال�سفن ذات الأحجام الكبرية (مثل «ناقالت» الغاز امل�سال وناقالت النفط اخلام)

املرحلة الثانية

�إ�صالح ال�سفن ذات الأحجام املتو�سطة (حمولة من � 20,000إىل  80,000طن)

املرحلة الثالثة

ت�صنيع و�صيانة الرتكيبات البحرية ومكونات م�صنع البرتوكيماويات الربي

املرحلة الرابعة

بناء ال�سفن ال�صغرية ذات القيمة العالية (بحد �أق�صى  120مرت طول)

املرحلة اخلام�سة

�إ�صالح ال�سفن ال�صغرية (حمولة �أقل من  20,000طن)

املرحلة ال�ساد�سة

بناء الزوارق التجارية والرتفيهية امل�صنوعة من �ألياف البال�ستيك املقوى

جميع املرافق املذكورة �أعاله �ستكون يف ميناء «را�س لفان» املو�سع.

حو�ض «ناقالت» لبناء و�إ�صالح ال�سفن «ميناء را�س لفان»
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املرحلة « »1و«� »2إ�صالح ال�سفن (الكبرية ومتو�سطة احلجم) احلجم

حتويل ال�سفن

املرحلة « »3ت�صنيع الهياكل البحرية

املرحلة « »4بناء ال�سفن ال�صغرية

اليخوت الفاخرة امل�صممة مبوا�صفات خا�صة

املرحلة «� »5إ�صالح ال�سفن ال�صغرية

املرحلة « »6ت�صنيع القوارب الرتفيهية والتجارية
امل�صنعة من �ألياف البال�ستيك املقوى ف.ر.ب.
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ويف �شهر فرباير من عام  2007قامت «قطر للبرتول» بتعيني «ناقالت» لإدارة �أعمال الت�صميم والإن�شاءات اخلا�صة باملرحلتني الأوىل والثانية
(حو�ض �إ�صالح ال�سفن الرئي�سي) ولإجراء الدرا�سات املختلفة اخلا�صة باملراحل املتبقية.
ويف �شهر مار�س  ،2007قامت «ناقالت» و«كيبل للخدمات البحرية» (�رشكة رائدة عامليا ً يف جمال حتويل و�إ�صالح وبناء ال�سفن) بت�أ�سي�س
�رشكة م�شاريع م�شرتكة هي �رشكة «ناقالت كيبل للخدمات البحرية» ( )N-KOMوذلك لإدارة وت�شغيل حو�ض �إ�صالح ال�سفن اجلديد.
و�ستقوم ( )N-KOMبتوفري كافة الآالت واملعدات الغري ثابتة (�شاملة للأر�صفة العائمة) والتمويل الالزم لت�شغيل احلو�ض .و�سوف يتحمل
كل من ال�رشكاء ح�صته من املخاطر والأرباح من �إدارة حو�ض ال�سفن.
وقد مت ت�صميم املن�ش�أة اجلديدة وفقا ً لأف�ضل املمار�سات واملقايي�س العاملية .و�ستوفر هذه املن�ش�أة اخلدمات لأ�سطول �رشكة «ناقالت»
وال�سفن الأخرى ب�أ�سلوب جتاري .املالمح الرئي�سية للحو�ض كالآتي:
م�ساحة املوقع:
الأحوا�ض اجلافة:
الأر�صفة العائمة:
�أر�صفة امليناء:
الور�ش:
مرافق اخرى:

 43هكتار.
حو�ض  400مرت طول و 80مرت عر�ض وقاعدة الإرتكاز  12مرت.
حو�ض  360مرت طول و 66مرت عر�ض وقاعدة الإرتكاز  10مرت.
ر�صيف  405مرت طول و 64مرت عر�ض بطاقة تبلغ  80,000طن.
ر�صيف  250مرت طول و 38مرت عر�ض بطاقة تبلغ  28,000طن.
 6مرا�سي بطول �إجمايل  2.4كيلومرت.
�سل�سلة متكاملة من اخلدمات امل�ساعدة مثل ور�شة الآالت وور�شة الأنابيب وور�شة احلدادة واملخازن.
املكاتب ،املرافق ،املركز الطبي ،املطايفء ،ت�سهيالت لطاقم ال�سفن ..،الخ..

قامت «ناقالت» بتكوين فريق عمل مكون من «ناقالت» و�رشكة كيبل للخدمات البحرية بالإ�ضافة �إىل «قطر للبرتول» وذلك لإدارة امل�رشوع.
لقد قام فريق العمل ب�إجراء درا�سات ال�سوق واجلدوى الإقت�صادية للمراحل املتبقية بالتعاون مع كربى ال�رشكات اال�ست�شارية املتخ�ص�صة
يف هذا املجال.
ويف نهاية  ،2009بلغ عدد �أغ�ضاء فريق العمل � 60شخ�صا ً ،وقد مت حتقيق الكثري من االجنازات:
املرحلة الأوىل والثانية :حو�ض �إ�صالح ال�سفن الرئي�سي
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
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االنتهاء من عملية درا�سة الت�أثريات البيئية واحل�صول على الرخ�ص الالزمة للبناء من وزارة البيئة.
االنتهاء من الأعمال الأ�سا�سية للت�صاميم الهند�سية.
االنتهاء من �أعمال تهيئة م�ساحة  43هكتارا ً تقريبا ً من الأرا�ضي امل�ست�صلحة.
الإنتهاء من  %95من الت�صاميم الهند�سية املف�صلة.
منح عطاءات بناء الأعمال الرئي�سية.
الو�صول �إىل مراحل متقدمة يف بناء بئر احلو�ض اجلاف.
الإنتهاء من بناء الأ�سا�سات للأبنية.
الإنتهاء من �رشاء قطع املعدات الرئي�سية.
البدء يف ت�شغيل من�ش�أة �أ�شغال احلدادة ،ومت الإنتهاء من بناء املباين الأخرى بن�سبة.75%
البدء بت�صنيع �أبواب الأحوا�ض اجلافة يف املرافق املوجودة يف حو�ض �إ�صالح ال�سفن.
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ومن املقرر �أن تبد�أ املرحلة الأوىل والثانية بعمليات الت�شغيل لإ�صالح ال�سفن يف الربع الثالث لعام .2010

حو�ض «ناقالت» لإ�صالح ال�سفن ،املرحلة الأوىل ،احلو�ض اجلاف يف طور الإن�شاء

�أعمال احلدادة وت�صنيع مداخل احلو�ض اجلاف

�صورة منوزجية لإ�صالح وحتويل ال�سفن يف احلو�ض اجلاف
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املرحلة الثالثة :حو�ض ت�صنيع و�صيانة الرتكيبات البحرية
•	
•	
•	
•	

الإنتهاء من �أعمال درا�سة ال�سوق.
الإنتهاء من �أعمال درا�سة اجلدوى االقت�صادية.
حتديد املوا�صفات الرئي�سية اخلا�صة باملوقع.
االنتهاء من �أعمال ا�ست�صالح �أرا�ضي املوقع.

و�سوف يتم حتديد موعد بناء املرحلة الثالثة خالل عام .2010

من�صة بحرية «قطر غاز»

املرحلة الرابعة :من�ش�أة بناء ال�سفن (�أقل من  120مرت طول).
نوعية الن�شاطات التي �سيتم مزاولتها يف من�ش�أة بناء ال�سفن اجلديدة كالتايل:
•	

�أنواع ال�سفن:
 ال�سفن التجارية �سفن خفر ال�سواحل (البحرية وحرا�سة ال�شواطىء) -اليخوت الفارهة.

•	

�أحجام ال�سفن:
 حد اق�صى  120مرت طول حجم  5000طن -حمولة 10,000طن.

•	

الن�شاطات:
	�أعمال البناء اجلديدة (ن�شاط رئي�سي)�	-أعمال �إعادة التجهيز الرئي�سية.

وفيما يلي نعر�ض الأعمال التي مت اجنازها للمرحلة الرابعة بنهاية دي�سمرب :2009
•	 الإنتهاء من �أعمال ا�ست�صالح الأرا�ضي.
•	 الإنتهاء من الأعمال الهند�سية بن�سبة.95%
•	 االنتهاء من عملية درا�سة الت�أثريات البيئية واحل�صول على الرخ�ص الالزمة للبناء من وزارة البيئة.
•	 منح عطاءات بناء الأعمال الرئي�سية.
•	 الإنتهاء من هياكل الأبنية بن�سبة.80%
•	 الإنتهاء من بناء الأ�سا�سات للأبنية.
•	 الإنتهاء من �رشاء قطع املعدات الرئي�سية.
34
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قامت «ناقالت» ب�إن�شاء �رشكة م�شاريع م�شرتكة مع جمموعة دامن لبناء ال�سفن (الرائدة عامليا ً يف جمال ت�صميم وبناء ال�سفن).
وقد مت توقيع الإتفاقية يف يناير  ،2010و�ستقوم �رشكة امل�شاريع امل�شرتكة اجلديدة (ناقالت دامن لبناء ال�سفن) «»NDSQ
ب�إدارة املرحلة الرابعة.

املرحلة الرابعة حلو�ض «ناقالت» لل�سفن

املرحلة « »4يتوقع البدء بعمليات الت�شغيل للمرحلة الرابعة يف الربع الأول لعام 2010

طراد

قوارب القطر

اليخوت الفاخرة امل�صممة بوا�صفات خا�صة
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املرحلة اخلام�سة� :إ�صالح ال�سفن ال�صغرية
ترتبط املرحلة اخلام�سة ارتباطا ً وثيقا ً مع املرحلة الأوىل والثانية وهي الأمثل لإ�صالح ال�سفن ال�صغرية .ب�إ�ضافة هذه املرحلة �سيكون لدى
«ناقالت» القدرة على تغطية كافة الن�شاطات املتعلقة يف جمال توفري اخلدمات ل�سوق �إ�صالح وجتديد وحتويل ال�سفن ،من �أ�صغر ال�سفن
�إىل �أكربها حجما ً.
بنهاية عام  2009مت االنتهاء من �أعمال درا�سة ال�سوق للمرحلة اخلام�سة ،وقد مت الإنتهاء من �أعمال ا�ست�صالح الأرا�ضي بن�سبة.90%وقد مت
البدء بالأعمال الهند�سية الأولية من املخطط له ا�ستكمال ا�ست�صالح الأرا�ضي با�ستخدام املواد املتوفرة بعد الإنتهاء من �أعمال احلو�ض
اجلاف يف املرحلتني الأوىل والثانية ،وذلك يف منت�صف .2010
و�سيتم البدء ب�أعمال البناء للمرحلة اخلام�سة يف نهاية  2010والإنتهاء منها يف بداية .2012

ال�سفن ال�صغرية

املرحلة ال�ساد�سة� :إنتاج القوارب امل�صنوعة من �ألياف البال�ستيك املقوى ()FRP
لقد مت تخ�صي�ص املرحلة ال�ساد�سة لإنتاج القوارب الرتفيهية و�سفن العمل للأ�سواق املحلية والعاملية ،ويتم ت�صنيع هذه القوارب وال�سفن
من �ألياف البال�ستيك املقوى (.)FRP
بنهاية دي�سمرب  ،2009مت الإنتهاء من درا�سة اجلدوى الإقت�صادية للمرحلة ال�ساد�سة ،و�سيتم البدء بالعمل عل تطوير الإ�سرتاتيجية واملواعيد
الزمنية واختيار ال�رشيك الإ�سرتاتيجي املنا�سب يف بداية .2010

املقوى
م�صنع من �ألياف اليال�ستيك
قارب
ّ
ّ
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لعمال الوكالة املحدودة
�رشكة «ناقالت» أ
تعترب �رشكة «ناقالت» لأعمال الوكالة املحدودة الوكيل امل ُعني لتوفري خدمات الوكالة يف ميناء «را�س لفان» .لقد تو�سعت خدمات الوكالة
لت�شمل جميع ال�سفن املحلية والعاملية والتي ت�ستخدم امليناء لتحميل منتجات البرتوكيماويات وافراغ حمولة املنتجات القادمة .كذلك
ت�شمل م�س�ؤوليات �رشكة «ناقالت» لأعمال الوكالة ال�سفن واملراكب امل�ستخدمة يف �أعمال امل�شاريع داخل امليناء ومن حوله .وتقوم الوكالة
بتقدمي خدماتها على مدار ال�ساعة (� 24ساعة يف اليوم).
تقوم �رشكة «ناقالت» للوكالة بتوفري جمموعة خمتلفة من اخلدمات والتي ت�شمل على حت�صيل امل�ستحقات واملدفوعات لل�سفن القادمة
�إىل امليناء ،والعمل على �ضمان التقيد بالأحكام املحلية والأنظمة اخلا�صة باملالحة البحرية العاملية والأنظمة املحلية اخلا�صة بامليناء .كما
تعمل «ناقالت» للوكالة على �إدارة ال�ش�ؤون اخلا�صة باجلمارك وتخلي�ص معامالت اجلوازات يف حدود الفرتة الزمنية املتوقعة وبالدقة املطلوبة،
وتن�سيق جميع االت�صاالت مع عمليات حتميل ال�سفن.
فيما يلي عر�ض لأنواع ال�سفن واملراكب التي يتم تزويدها بخدمات الوكالة:
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

ناقالت الغاز التي تقوم بتعبئة الغاز الطبيعي امل�سال للت�صدير اخلارجي.
ناقالت الغاز الني تقوم بتعبئة الغاز البرتويل امل�سال للت�صدير اخلارجي.
ناقالت الب�ضائع والبرتول اخلام التي تقوم بتعب�أة املكثفات ووقود الديزل امل�صنع من الغاز الطبيعي للت�صدير اخلارجي.
ناقالت الب�ضائع والبرتول اخلام التي تقوم بتعب�أة املكثفات من من�ش�أة التعب�أة البحرية ،والتي تبعد  54كيلومرت عن ال�ساحل.
ال�سفن التي تقوم ب�شحن الب�ضائع ال�سائبة اجلافة والتي تقوم بتعب�أة الكربيت للت�صدير اخلارجي.
�سفن الب�ضائع املتنوعة والتي تقوم بتفريغ معدات و�أدوات البناء امل�ستوردة.
�سفن االمداد واخلدمات املتخ�ص�صة يف دعم وامداد عمليات الت�شغيل واملن�ش�آت البحرية.
جرافات احلفر املائية والقطر و�صنادل النقل البحرية والتي تعمل على تقدمي امل�ساندة لأعمال امل�شاريع يف مدينة «را�س لفان» وما حولها.
احلفارات والقطر واملعدات التي ت�ساعد يف عمليات احلفر.
القاطرات وال�صنادل التي تقوم بنقل مواد البناء واملواد الأخرى اخلا�صة بعمليات البناء.

تظهر حركة مرور ال�سفن من و�إىل ميناء «را�س لفان» وعدد ال�سفن التي قامت �رشكة «ناقالت» لأعمال الوكالة بتوفري اخلدمات لها يف
الر�سم البياين التايل:
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�إن �إنتاج البرتوكيماويات من قبل �رشكة «قطر غاز» و«را�س غاز» و�أوريك�س ودولفن للطاقة وم�صفاة
«را�س لفان» �آخذ يف النمو والإزدياد .ولدعم النمويف ال�صادرات ،مت تو�سيع من�ش�آت حتميل ال�شحنات �إىل
� 5أر�صفة للغاز الطبيعي امل�سال و� 6أر�صفة للمنتجات ومن�صتني عائمتني للتعبئة وال�شحن تبعد
كالهما  54كيلومرت عن ال�ساحل.
�إن النمو فى �إ�سطول «ناقالت» لنقل الغاز الطبيعي امل�سال �أدى �إىل وجود زيادة ملوحظة يف الطلب
على اخلدمات الفنية والإمداد ،ونتج عن ذلك �إ�ضافة خدمات الوكالة لت�شمل مناطق ر�سو ال�سفن
� 4أميال خارج حدود امليناء .وباملقابل مت تو�سيع خدمات النقل اللوجي�ستية لتلبية الزيادة يف الطلب
على اخلدمات.
لقد ارتفع حجم الواردات من مواد البناء واملعدات من خالل ميناء «را�س لفان» .ويعد م�رشوع �شل
الل�ؤل�ؤة لتحويل الغاز �إىل �سوائل العامل الرئي�سي يف هذا االرتفاع ،بالإ�ضافة �إىل م�ساهمة م�شاريع
البناء ال�ضخمة يف منطقة امليناء ومن حوله يف زيادة �أن�شطة النقل البحري ،حيث نتج عن ذلك زيادة
يف الطلب على القاطرات الكبرية وال�صنادل.
لقد حافظت الأن�شطة التقليدية لتوفري الإمداد واخلدمات للمن�ش�آت البحرية على نف�س م�ستوياتها
ال�سابقة� .أما الأعمال البحرية للحفر والتجريف وبناء امل�شاريع فقد تقل�صت ب�سبب انتهاء هذة
امل�شاريع ،مما �أدى �إىل انخفا�ض الطلب على الأنواع ال�صغرية لقوارب الإمداد والإقامة ،والتي ت�ستخدم يف
توفري اخلدمات اللوج�ستية لهذه امل�شاريع.
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خدمات القطر وامليناء
ناقالت �سفيتزروي�سمولر هو م�رشوع م�شرتك بني «ناقالت» و�سفيتزر ال�رشق الأو�سط ،يعمل على امتالك وت�شغيل � 21سفينة مثل قوارب
القطر ،القوارب الإر�شادية ،والقوارب املالحية الأخرى يف ر�أ�س لفان وذلك ملدة تعاقدية ت�صل �إىل  22عاما لتقدمي خدمات القطر واالر�ساء
بامليناء ،والتي مت منحها يف �سنة .2006

قوارب القطر

خدمات دعم وتزويد ال�سفن
لدعم عملياتها البحرية ،تقوم «ناقالت» بتوفري خدمات الدعم املتكامل �إىل جميع ال�سفن التي تر�سو يف املياة القطرية والتى حتتاج
�إىل �إمدادات ال�سلع واخلدمات ،مبا يف ذلك م�ستودعات التخزين الآمن والتخزين اجلاف املتخ�ص�ص وذلك يف من�ش�أة جديدة وفريدة من نوعها
يف املنطقة على م�ساحة  10،800مرت مربع� .إن تقدمي جميع اخلدمات جمتمعة «يف مكان واحد» ي�ساعد على الإلتزام مبواعيد الرحالت
البحرية لل�سفن بكفاءة وفى الوقت املنا�سب.

م�ستودع التخزين

39

�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) (�ش.م.ق)
الدوحة – قطر

البيانات املالية املوحدة
مع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

ال�شيحانية يف منطقة القنطرة بقناة ال�سوي�س متر حتت ج�رس ال�سالم لروبريت ليويد

40

الفـهر�س
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

42

بيان املركز املايل املوحد

44

بيان الدخل املوحد

45

بيان الدخل ال�شامل املوحد

46

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

47

بيان التدفقات النقدية املوحد

49

إ�ي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

50

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

