التقرير ال�سنوي ل�رشكة «ناقالت» 2010

شركة قطر لنقل الغاز احملدودة (ناقالت) ش .م .ق
شركة مسـاهمة قطرية
رأس مال الشركة
يبلغ رأس املال املصرح به  5,600,000,000ريال قطري (خمسة مليارات وستمائة مليون ريال قطري) موزعة على ( 560,000,000خمسمائة وستني مليون) سهم.

القيمة األسمية للسهم
 10رياالت (عشرة رياالت قطرية)

املقر الرئيسي للشركة
يقع املقر الرئيسي للشركة ومركزها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر.
هاتف - +974 4499 8111 :فاكس +974 4448 3111:ص.ب 22271 :الدوحة – قطـر
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مدة الشركة
املدة احملددة للشركة هي خمسني سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير االعمال والتجارة بالتصريح بإنشاء الشركة في  18يوليو ،2004ويجوز متديد هذه املدة بقرار
من اجلمعية العامة غير العادية.

السنة املالية للشركة
تبدأ السنة املالية للشركة في  01يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل عام.

ادراج اسهم الشركة للتداول
مت ادراج اسهم الشركة في بورصة قطر ويتم تداولها وفقا ً للوائح الداخلية اخلاصة ببورصة قطر .ويجوز لغير القطريني تداول أسهم الشركة بحد أقصى  %25حسب
تشريعات احلكومة.

رؤية «ناقالت» املستقبلية ورسالتها
الرؤية املستقبلية
رؤية «ناقالت» هي أن تكون الرائدة على مستوى العالم في امتالك وتشغيل سفن نقل الغاز الطبيعي املسال وسفن نقل املنتجات املصاحبة للغاز وأن تكون املزود
امل ُفضل خلدمات إصالح وبناء السفن قياسا ً مبدى رضا العمالء والربحية والنمو وكفاءة التشعيل ،مع أعلى املعايير اخلاصة بالسالمة والصحة والبيئة واجلودة.
رسالة «ناقالت»
حتقيق أعلى عائد على استثمارات املساهمني من خالل:
• تفعيل االستثمار في جوهر أعمالنا التجارية اخلاصة بنقل الغاز الطبيعي املسال واملنتجات املصاحبة للغاز من خالل الرقابة الدقيقة للتكلفة وإدارة اخملاطر
الفعالة واالبتكار في عمليات التمويل .
• إنشاء «مركزا ً للتفوق واالمتياز» إلصالح وصيانة ناقالت الغاز الطبيعي املسال الضخمة والناقالت األخرى ،وبناء السفن الصغيرة ذات القيمة العالية ،وبالتالي
إضافة أصول هامة لدولة قطر.
• توفير الدعم املتكامل للسفن واملراكب البحرية .معرفة وحتديد أساليب العمل الفعالة ذات القيمة املضافة وتطبيقها.
• توظيف وتطوير العاملني الذين يتمتعون باجلودة في أداء عملهم واحملافظة عليهم.
• االمتثال التام مع جميع التشريعات السارية واللوائح ذات الصلة ومعايير الصناعة البحرية.
• التقيد بأعلى املعايير األخالقية للنزاهة في جميع العالقات التجارية.
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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 ثاين
ويل العهد الأمني
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جمل�س الإدارة

ال�سيد حمد را�شد املهندي
رئي�س جمل�س الإدارة «ناقالت»

* أعضاء مجلس اإلدارة في  25يناير 2011
سفن ناقالت وهي تقوم بتحميل الشحنات في ميناء راس لفان
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�أحمد يو�سف اخلليفي
نائب رئي�س جمل�س االدارة
«ناقالت»
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د .عبد الله بن علي بن �سعود �آل ثاين
ع�ضو

عائ�شه حممد النعيمي
ع�ضو

�سامل بطي النعيمي
ع�ضو

جنيب خليفة ال�سادة
ع�ضو

ا�سماعيل عمر الدفع
ع�ضو
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ومتتاز بقدرة �إ�ضافية على املناورة وال�سالمة وكفاءة �إقت�صاديات
الت�شغيل .وعلى الرغم من �أنه قد مت ت�صميم هذه ال�سفن
يف ال�سابق وفقا ً لأعلى املعايري يف قطاع النقل البحري� ،إال �إن
ناقالت �ستوا�صل البحث عن �أي فر�ص �إ�ضافية لتطوير فعالية
هذه ال�سفن ،من خالل املراقبة الدقيقة للتطورات احلديثة يف
تكنولوجيا قطاع النقل البحري.
ومن خالل اال�ستمرار يف عملية تطوير الأعمال الرئي�سية لناقالت،
�سين�صب تركيزنا يف املدى القريب على تعزيز كفاءة عمليات
الت�شغيل وا�ستغالل جميع الفر�ص املتاحة لتعزيز قدرة عمليات
الت�شغيل واال�ستخدام الأمثل للتكلفة الإقت�صادية� .إن ا�ستمرار
ناقالت يف البحث عن الو�سائل املنا�سبة خلف�ض نفقات الت�شغيل،
لن يتعار�ض مع ا�ستمرار ناقالت يف ال�سعي لتحقيق املبادرات
اال�سرتاتيجية والتي تت�ضح معاملها من خالل خمططها يف
الإ�ستمرار يف تعزيز طبيعة �أعمالها يف جمال النقل البحري
والتي تهدف �إىل حت�سني نوعية اخلدمات املقدمة �إىل قطاع النقل
البحري القطري ،وهوالعن�رص الأهم يف عملية ت�صدير املتنجات
الهيدروكربونية يف دولة قطر.
وي�شمل �أ�سطول ناقالت �أي�ضا ً على �أربع �سفن �ضخمة لنقل غاز
البرتول امل�سال ت�شارك يف ملكيتها مع �رشكة قطر للنقل البحري.
و�سينتج عن امتالك �سفن نقل غاز البرتول امل�سال و�أ�سطول ناقالت
لنقل الغاز الطبيعي امل�سال توفري خدمات النقل البحري املمتازة
ل�رشكة ناقالت و�رشكائها وعمالئها ل�سنوات عديدة.

ال�سيدات وال�سادة امل�ساهمني وال�ضيوف الكرام –
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنيابة عن جمل�س �إدارة �رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت)
 ,ف�إنه لي�سعدين �أن �أرحب بكم فى �إجتماعنا ال�سنوى العام و�أن
�أقدم لكم تقرير ال�رشكة ال�سنوي ال�ساد�س و�أن �أبحث معكم
الإجنازات التى حتققت خالل ال�سنة املنتهية فى  31دي�سمرب .2010

وبالإ�ضافة �إىل الأعمال الرئي�سية ل�رشكة ناقالت يف جمال النقل
البحري ،ا�ستطاعت ناقالت يف نهاية عام  2010يف تنويع حمفظة
�أعمال الت�شغيل من خالل البدء ب�أعمال الت�شغيل يف الق�سم
الرئي�سي حلو�ض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء وا�صالح ال�سفن يف
ميناء را�س لفان ،والذي مت تد�شني حفل افتتاح �أول ثالث مراحل فيه
حتت رعاية ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين،
�أمري البالد املفدى يف  23نوفمرب .2010

لقد ا�ستطاعت ناقالت يف عام  2010من حتقيق تقدم ملحوظ
يف حمفظة ا�ستثماراتها يف جمال النقل البحري للغاز الطبيعي
امل�سال  ،وذلك من خالل دخول ال�سفن الأربع الأخرية يف اخلدمة
�ضمن �أ�سطول ال�رشكة .لقد بلغت جملة اال�ستثمارات يف
�أ�سطول �رشكة ناقالت املكون من � 54سفينة بها �أحدث التقنيات
ما يقارب  11مليار دوالر ( 40مليار ريال قطرى) ،مما جعلها تتبو أ�
مركز ال�صدارة ومن دون منازع يف القدرة على نقل الغاز الطبيعي
امل�سال.

ولإدارة احلو�ض اجلديد لبناء وا�صالح ال�سفن ،قامت ناقالت يف بداية
عام  2010ب�إبرام اتفاقية مع �رشكة دامن �شيبياردز قطر القاب�ضة
ب.ف ،وهي �رشكة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة دامن �شيبياردز.
ومبوجب هذه االتفاقية ثم ت�شكيل �رشكة م�شاريع م�شرتكة هي
�رشكة ناقالت دامن �شيبياردز قطر (� .)NDSQإن الهدف الرئي�سي
لهذه ال�رشكة هو بناء �سفن ذات قيمة عالية وبطول  120مرتا ُ
كحد �أق�صى .ولدعم عمليات ت�شغيل ال�رشكة قامت ناقالت
وبالنيابة عن ( )NDSQب�إبرام مذكرات تفاهم مع القوات البحرية
الأمريية القطرية لبناء وتوفري عدد  6زوارق دورية ،كما مت �إبرام
مذكرة تفاهم �إ�ضافية مع قطر للبرتول لبناء عدد � 19سفينة
ت�شتمل على قوارب القطر والإر�شاد ومراكب اخلدمات ل�صالح
ميناء م�سيعيد.

ومع دخول �أ�سطول ناقالت مرحلة العمل بكامل طاقته ،تكون
ناقالت قد مهدت الطريق لوجود �أ�سطول من الناقالت المثيل له
من حيث الت�صميم والأعمال الهند�سية والتكنولوجيا احلديثة،
والتي توفر جمتمعة �أق�صى قدرة على نقل وتو�صيل احلموالت

بد�أت �رشكة ( )NDSQعمليات الت�شغيل يف عام  ،2010فكانت
�أول عملياتها بناء بارجة لنقل ال�سفن ل�صالح قطر للبرتول .وعند
االنتهاء من بناء هذه البارجة �سيبلغ طولها  140مرتا ً وعر�ضها
 35مرتا ً و�سيكون ب�إمكانها انزال و�إعادة حتميل ال�سفن والهياكل
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البحرية التي قد ي�صل وزنها �إىل  10,000طن تقريباً .كما احرزت
( )NDSQتقدما ً ملحوظا ً يف عام  2010ب�ش�أن احل�صول على
�شهادة الآيزو  ،9001والتي من املتوقع احل�صول عليها يف الن�صف
االول من عام .2011
كما قامت �رشكة ناقالت كيبل للأعمال البحرية املحدودة
( )NKOMوهي �رشكة م�شاريع م�شرتكة �أخرى ت�شارك يف
ملكيتها ناقالت مع �رشكة “كي� .إ�س” للإ�ستثمار املحدودة
واململوكة بالكامل ل�رشكة كيبل للمالحة البحرية  ،بتدعيم
مكانتها ك�رشكة رائدة يف منطقة ال�رشق الأو�سط من خالل
التوقيع على اتفاقية لتقدمي خدمات ال�صيانة لأ�سطول
ال�سفن التابع ل�رشكة �شل العاملية للتجارة وال�شحن املحدودة
( )STASCOملدة ثالث �سنوات .كما �أبرمت ( )N-KOMمذكرات
تفاهم مع �رشكة اخلليج العاملية للحفر و خطابات نوايا مع
ال�رشكات التاليةIdemitsu Tanker” ، “ Mitsui O.S.K. Lines” :
،” NYK Lines”،”Kawasaki Kisen Kaisha” (“K-Line”)، “Iino
Kaiun Kaisha (IinoLines) ،Marine Contracting Association
 ،)(MARCASوذلك لتقدمي خدمات الأحوا�ض اجلافة لل�سفن
اململوكة من قبلهم .كذلك �أبرمت مذكرة تفاهم مع القوات
البحرية الأمريية القطرية لتوفري خدمات �إ�صالح ال�سفن.
بد�أت ( )NKOMعمليات الت�شغيل يف عام  ،2010وجنحت يف بناء
�أبواب �ضخمة للأحوا�ض اجلافة يف �سبتمرب  2010وقد ا�ستخدم
يف بناء هذه الأبواب مايقرب من  2700طن من احلديد ال�صلب.
وخالل عام  ،2010ح�صلت ( )NKOMعلى �شهادة نظم الأدارة
املتكاملة من قبل �رشكة “ديت نور�سكي فرتا�س” ( ،)DNVوالتي
ت�شتمل على ( )9001 ISOللجودة و( )18001 OSHASلل�صحة
وال�سالمة املهنية و( )14001 ISOاخلا�صة ب�إدارة البيئة.

لقد �ساهم الأداء املايل لل�رشكة خالل عام  2010يف تقوية ميزانية
ال�رشكة وتوفري عوائد جمزية للم�ساهمني .فقد بلغ �صايف الربح 665
مليون ريال لعام  2010مقابل  589مليون ريال عن عام � ،2009أي
بزيادة قدرها  .%13وي�سعد جمل�س �إدارة ال�رشكة �أن يقرتح للجمعية
العامة توزيع �أرباح نقدية عن عام  2010مبا قيمته  75درهما ً لل�سهم
وذلك باملقارنة مع  9دراهم لل�سهم والتى كانت مقدرة فى ن�رشة
الإ�صدار الأوىل وهو ما يعادل �أكرث من ثمانية �أ�ضعاف ما كان
متوقعا.
ويف اخلتام� ،إنني وجمل�س الإدارة على يقني ب�أن �رشكة ناقالت يف
و�ضع مايل وت�شغيلي و�إداري قوي �سيمكنها من حتقيق �أهدافها
اال�سرتاتيجية املر�سومة ويف و�ضع فعال لإقتنا�ص الفر�ص اجلديدة.
وينتهز جمل�س الإدارة هذه املنا�سبة ،لكي يتقدم بال�شكر والعرفان
�إىل ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين� ،أمري
البالد املفدى ،و�إىل �سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين ،ويل العهد
الأمني ،ملا يقدمانه من �إر�شاد وم�ساندة على الدوام .كما �أغتنم
هذه الفر�صة لأ�شكر �سعادة عبدالله بن حمد العطية ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س الديوان الأمريي على �إدارته احلكيمة
والتوجيهات الثمينة التي قدمها �إىل �رشكة ناقالت كرئي�س �سابق
ملجل�س �إدارتها .كذلك يطيب ملجل�س الإدارة �أي�ضا �أن يعرب عن خال�ص
تقديره ل�سعادة الدكتور حممد �صالح ال�سادة ب�صفته وزير الطاقة
وال�صناعة .كذلك نتقدم بال�شكر اخلا�ص ل�رشكة قطر للبرتول
مل�ساهماتها العديدة وامل�ستمرة يف جناح �رشكة ناقالت .و�أخريا ً ن�شكر
�رشكاءنا ،وم�ساهمينا ،و�إدارة ال�رشكة وموظفيها على جهودهم
املخل�صة لتحقيق العديد من الإجنازات �إىل وقتنا احلا�رض.
حـمـد را�شـد املهندي
رئي�س جملـ�س الإدارة

الدفنة لروبرت لويد
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كلمة املدير العام
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت �رشكة ناقالت-دامن �شيبياردز قطر
( )NDSQيف نهاية عام  2010بالبدء يف عملية بناء �أول بارجة يف
من�ش�آت بناء ال�سفن ،وهي بارجة يبلغ طولها  140مرتا ً لتحميل
ونقل ال�سفن ل�صالح �رشكة قطـر للبرتول .كما نتج عن املبادرات
التي قامت بها ( )N-DSQلتوفري فر�ص �أعمال جديدة ،التوقيع
على مذكرات تفاهم مع كلٍ من القوات البحرية الأمريية القطرية
لبناء عدد �ستة زوارق دورية ،ومع �رشكة قطر للبرتول لبناء عدد
ت�سعة ع�رش �سفينة جتارية ت�شتمل على قوارب القطر والإر�شاد
ومراكب اخلدمات ل�صالح ميناء م�سيعيد .وقامت ( )NDSQب�إحراز
تقدم ملحوظ يف عملية احل�صول على �شهادة �آيزو  ،9001حيث
من املتوقع ان حت�صل عليها يف بداية عام .2011

�إىل م�ساهمينا الأعزاء،
بالنيابة عن �رشكة ناقالت ،ي�سعدين �أن �أعر�ض عليكم العديد
من الإجنازات الرئي�سية التي مت احرازها خالل عام .2010
لقد كان عام  2010بالغ الأهمية بالن�سبة �إىل �رشكة ناقالت،
ففي  23نوفمرب  2010وحتت رعاية ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حمد بن خليفة �آل ثاين� -أمري البالد املفدى ،قامت ناقالت بتحقيق
خطوة غاية يف الأهمية ،وذلك بتد�شني حفل افتتاح املراحل الثالث
الأوىل من حو�ض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء وا�صالح ال�سفن
والذي مت بنا�ؤه وفقا ً لأف�ضل املعايري العاملية .يتمتع هذا احلو�ض
اجلديد ب�أهمية �إقت�صادية رئي�سية وا�سرتاتيجية لدولة قطر ،كما
�سي�ضمن �صيانة �أ�سطول ال�سفن التابع ل�رشكة ناقالت وفقا ً
لأعلى معايري اجلودة املمكنة ،و�سيدفع عملية تطوير ومنو �صناعة
بحرية جديدة يف الدولة� .إننا على يقني ب�أن هذا احلو�ض يعترب من
الأ�صول املتميزة لدولة قطر و�رشكة ناقالت.
لقد بد�أت عمليات الت�شغيل يف حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن يف
اجلزء الأخري من عام  ،2010وذلك بعد جهود د�ؤوبة وناجحة يف
عملية توظيف الكفاءات الالزمة خالل عام � .2010إن امل�شاريع
الأولية والنجاحات كانت قوية ،ف�رشكة ناقالت كيبل للأعمال
البحرية ( )N-KOMمتكنت من بناء وتركيب بوابات �ضخمة
للأحوا�ض اجلافة وح�صلت على �شهادة نظم الأدارة املتكاملة
 9001 ISOو 18001 OSHASو 14001 ISOمن خالل �رشكة
 .DNVولقد جنحت �رشكة (� )N-KOMأي�ض�أً يف اجراء مفاو�ضات
بناءة للح�صول على فر�ص �أعمال جديدة ،نتج عنها التوقيع على
اتفاقية تقدمي خدمات ال�صيانة لأ�سطول �رشكة �شل العاملية
للتجارة وال�شحن املحدودة ( )STASCOملدة ثالث �سنوات .كما
�أبرمت ( )N-KOMمذكرة تفاهم مع القوات البحرية الأمريية
القطرية و�رشكة اخلليج العاملية للحفر وذلك لتقدمي خدمات
الأحوا�ض اجلافة و�إ�صالح ال�سفن .كذلك ا�ستطاعت ()N-KOM
�أن توقع خطابات نوايا مع �ستة �رشكات رئي�سية يف جمال ال�شحن
البحري لتوفري خدمات الأحوا�ض اجلافة املختلفة.
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يف � 12أغ�سط�س  ،2010مت ا�ستالم الناقلة “ر�شيدة” ،وهي �أخر
ناقلة مت بنا�ؤها يف أُ��سطول ال�سفن التابع ل�رشكة ناقالت .وبدخول
“ر�شيدة” جمال اخلدمة� ،أ�صبح �أ�سطول ناقالت املكون من 25
�سفينة مملوكة بالكامل مكمال ً لأ�سطول �سفن نقل الغاز
الطبيعي امل�سال والذي يبلغ عدده � 54سفينة هي الأكرب والأحدث
يف العامل .وبالإ�ضافة �إىل هذه الأ�صول الهامة من �سفن
نقل الغاز الطبيعي امل�سال ،ت�شارك ناقالت يف ملكية �أ�سطول
يتكون من �أربع �سفن �ضخمة لنقل غاز البرتول امل�سال .وبدخول
“ر�شيدة” اخلدمة ،تكون ناقالت قد اجنزت برنامج غري م�سبوق
وطموح جدا ً لبناء �سفن نقل الغاز الطبيعي امل�سال .ويف �أقل
من خم�سة �سنوات �أ�صبحت ناقالت الرائدة عامليا ً يف جمال نقل
الغاز الطبيعي امل�سال .وبذلك تكون ناقالت قد عززت الو�ضع
اال�سرتاتيجي ل�سل�سلة امداد الغاز الطبيعي امل�سال القطرية،
وبالتايل �أ�صبحت ناقالت خط الأنابيب العائم لدولة قطـر لنقل
الغاز الطبيعي امل�سال �إىل الأ�سواق العاملية.
يف � 13أبريل  ،2010حققت ناقالت اجناز هام �أخر ،يتمثل يف موافقة
اجلمعية العامة العادية لل�رشكة على توزيع �أول �أرباح نقدية
للم�ساهمني مبا بعادل  %5من القيمة الأ�سمية لل�سهم� ،أي ما
يعادل  50درهما ً عن كل �سهم .ويقرتح جمل�س �إدارة ال�رشكة توزيع
�أرباح نقدية �إ�ضافية عن عام  2010مبا قيمته  75درهما ً لل�سهم،
وبذلك يكون جمموع ما مت توزيعه �إىل الوقت احلا�رض  125درهماً.
وباملقارنة مع تقديرات توزيع الأرباح التي مت الإعالن عنها يف ن�رشة
الإ�صدار الأوىل مبا قيمته  19درهما ً لنف�س الفرتة ،تكون �رشكة
ناقالت جنحت يف توزيع ما يعادل � 6.6ضعفا ً مقارنة مع التقدريات
الأولية التي مت الإعالن عنها يف ن�رشة الإ�صدار الأوىل.
ويرجع الف�ضل يف حتقيق هذه الإجنازات �إىل �صالبة اال�سرتاتيجيات
املتبعة يف �رشكة ناقالت وقوة منوذج ربحية �أعمال الت�شغيل يف
ال�رشكة والإمكانيات والقيم والقدرة على الرتكيز التي يتمتع بها
العاملني يف ال�رشكة والدعم الكبري الذي تنعم به ناقالت من قبل
جمل�س الإدارة وامل�ساهمني الأعزاء.

اخلطط امل�ستقبلية

�ست�ستمر ناقالت يف العام املقبل يف بذل اجلهود لتطوير البنية
التحتية ونظم الإدارة الالزمة لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية
والنجاح يف حتقيق �أعلى عائدات على ا�ستثمارات امل�ساهمني.
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف تقوم ناقالت بتحديد ومن ثم ال�سعي
يف ا�ستغالل الفر�ص ذات القيمة امل�ضافة ،مبا يتما�شى مع مامت
تفوي�ض ناقالت به.
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كذلك �سن�ستمر يف العمل على تعزيز الكفاءة وال�سالمة
والفاعلية يف عمليات الت�شغيل من خالل تبني �أف�ضل املمار�سات
كمقيا�س لأداء ال�رشكة والنجاح يف احل�صول على �شهادة الآيزو
واتباع التدابري الأخرى املالئمة .و�سنعمل على تطبيق نظام
�شامل لتقطري الوظائف ،مما ي�شجع ويطور ويحافظ على الكوادر
القطرية يف ال�رشكة وتوفري �أف�ضل كادر من الأفراد العاملني يف
قطاع هذه ال�صناعة.

املالمح الرئي�سية للنتائج املالية للعام املنتهى فى
2010/12/31
• بلغ �إجمايل �أرباح الت�شغيل  684,8مليون ريال قطري لعام 2010
مقارنة مع 581,7مليون ريال قطري لعام  ، 2009بزيادة قدرها %18
كما بلغ �صايف �أرباح  2010مت�ضمنا خ�سائر �أدوات امل�شتقات
املالية من امل�شاريع امل�شرتكة  665,1مليون ريال قطري مقارنة
مع  588,9مليون ريال قطري لعام  2009بعد �أرباح ناجتة من
�أدوات امل�شتقات املالية للم�شاريع امل�شرتكة �.إن خ�سائر �أدوات
امل�شتقات املالية لعام  2010هى 19,8مليون ريال قطري  ،مقارنة
مع �أرباح �أدوات امل�شتقات املالية مبقدار  19,9مليون ريال قطري
لعام  ، 2009نتيجة �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 فى اخلارج) كو�سائل حتوط وفقا ً
ملعيار املحا�سبة الدويل رقم � .39إن التغري يف املعاجلة املحا�سبية
يتطلب فقط قيد حما�سبي غري نقدي ال ي�ؤثر على �إقت�صاديات
معامالت امل�شتقات وال التدفقات النقدية �أو ال�سيولة النقدية
لل�رشكة� .إن ناقالت و م�شاريعها امل�شرتكة معر�ضون ملخاطر�سعر
الفائدة على الأموال املقرت�ضة .يتم مواجهة هذه املخاطر 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 و م�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.
• بلغت �إجمايل املوجودات لناقالت  32,0مليار ريال كما يف 31
دي�سمرب  2010بزيادة قدرها  0,8مليار ريال عن  31دي�سمرب .2009
و بلغت املوجودات املتداولة مبا يف ذلك النقد و الأر�صدة لدى
البنوك  2,4مليار ريال يف  31دي�سمرب  .2010بينما بلغت
املوجودات غري املتداولة والتي تت�ألف �أ�سا�سا ً من الإ�ستثمارات يف
ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال واملمتالكات واملعدات واملوجودات
الأخرى قيمة  29,6مليار ريال بزيادة قدرها  0,3مليار ريال عن 31
دي�سمرب � .2009إن �إجمايل �أ�صول ال�رشكة مبا يف ذلك ح�صة
ناقالت يف م�شاريعها امل�شرتكة �أكرث من  43مليار ريال ،مقارنة
مع  30.4مليار ريال كان قد مت التخطيط لها يف ن�رشة الإ�صدار
الأوىل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتمتع ناقالت مب�صلحة �إقت�صادية و
مب�س�ؤولية كاملة لإدارة عمليات الت�شغيل يف حو�ض ارحمة بن
جابر اجلالهمة لبناء وا�صالح ال�سفن والذي بلغت تكلفة بنا�ؤه
 10.6مليار ريال ،مت متويله عن طريق قطر للبرتول يف ميناء را�س
لفان.

• بلغ �إجمايل القرو�ض  25,6مليار ريال كما يف  31دي�سمرب 2010
مقارنة مع  25,0مليار ريال كما يف  31دي�سمرب  ، 2009وتعك�س الزيادة
يف القرو�ض بالدرجة الأوىل عملية متويل بناء �سفن الغاز الطبيعي
امل�سال.
• بلغ �إجمايل حقوق امللكية قبل احتياطي التحوط والأ�سهم غري
امل�سيطرة  6,9مليار ريال كما يف  31دي�سمرب  2010مقارنة مع 6,5
مليار ريال كما يف  31دي�سمرب  .2009زاد احتياطي التحوط ال�سلبي
�إىل  3,5مليار ريال كما يف  31دي�سمرب  2010مقارنة مع  2,6مليار
ريال كما يف  31دي�سمرب  2009ويرجع ذلك ب�صفة �أ�سا�سية للزيادة
فى القيمة ال�سوقية لعقود مبادلة �أ�سعار الفائدة ( )SWAPلينتج
عنها زيادة فى الإلتزامات تعك�س �إنخفا�ض �أ�سعار الفائدة لهذه
العقود� .إن احتياطي التحوط الذي يظهر بقيمة �سالبة ميثل قيد
حما�سبي من اعادة التقييم للقيمة العادلة ملبادالت �أ�سعار الفائدة
 .و يتوقع �أن ينخف�ض احتياطي التحوط مع مرور الوقت وذلك مع
اعادة �سداد القرو�ض وانخفا�ض املبلغ اال�سا�سي ملبادالت �أ�سعار
الفائدة .
�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 .
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 .
�إن جميع الإجنازات التي مت احرازها خالل عام  2010هي نتيجة للر�ؤية
الوا�ضحة والثاقبة حل�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل
ثاين – �أمري البالد املفدى  ،و�إىل التوجيهات ال�سديدة ل�سعادة عبدالله
بن حمد العطية  -نائب رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س الديوان الأمريي.
فمن دون الدعم الهائل وااللتزام ال�شخ�صي ل�سعادته يف تنفيذ ر�ؤية
ح�رضة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ،ما كان ليتم الإنتهاء من عملية
بناء حو�ض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء وا�صالح ال�سفن وفقا ً
لأعلى املعايري العاملية خالل ثالث �سنوات .كذلك ونتيجة �إىل ا�رشاف
وتوجيهات �سعادته متكنت ناقالت من �إ�ضافة � 25سفينة مملوكة
بالكامل و� 29سفينة ت�شارك يف ملكيتها �إىل �أ�سطولها من �سفن
نقل الغاز الطبيعي امل�سال .كما يرجع الف�ضل يف حتقيق االجنازات
يف عام � 2010إىل الدعم املقدم من �إدارة قطر للبرتول والأفراد
العاملني فيها.
حممد غنام
املدير العام

• وبذلك تكون حمفظة �إ�ستثمارات ناقالت ارتفعت من  30.4مليار
ريال مت التخطيط لها يف ن�رشة الإ�صدار الأوىل �إىل ما قيمته 53.6
ريال� ،شاملة على اال�ستثمارات يف حو�ض ارحمة بن جابر اجلالهمة
لبناء وا�صالح ال�سفن ،كما يف  31دي�سمرب .2010
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شكر وتقدير خاص
لسعادة عبد اهلل بن حمد العطية
نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الديوان األميري
الرئيس السابق جمللس إدارة ناقالت
على قيادته احلكيمة وتوجيهاته السديدة للشركة

سعادة عبداهلل بن حمد العطية يحضر حفل تسمية أول سفينة كيو ماكس
12

( 266,000متر مكعب)

لنقل الغز الطبيعي املسال “موزه” املسماة من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر املسند.
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سعادة عبداهلل بن حمد العطية في زيارة تفقدية حلوض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء واصالح السفن

سند.

وأقيم احلفل اخلاص في حوض بناء السفن التابع لشركة سامسوجن للصناعات الثقيلة في جزيرة جيوجي،بجمهورية كوريا اجلنوبية
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لدارة
تقرير جمل�س ا إ
نبذة عن “ناقالت”

ناقالت هي �رشكة قطرية للنقل البحرى وت�شكل جزءا مهما ً 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
يقوم �أ�سطول ال�سفن ال�ضخم التابع ل�رشكة ناقالت بنقل 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 .يتكون �أ�سطول
ناقالت من � 54سفينة للغاز الطبيعي امل�سال ،مما يجعلها �أكرب مالك لناقالت الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل .كما ت�شارك ناقالت يف
ملكية  4ناقالت �ضخمة لغاز البرتول امل�سال.

كذلك تقوم ناقالت بتطويرقاعدة ال�صناعة البحرية القطرية وذلك من خالل حو�ض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء وا�صالح ال�سفن اجلديد،
وهو حو�ض مت بنا�ؤه وفقا ً لأف�ضل املعايري العاملية لبناء و�إ�صالح ال�سفن يف ميناء را�س لفان .قامت ناقالت ب�إن�شاء �رشكة م�شاريع م�شرتكة
لإدارة من�ش�آت �إ�صالح ال�سفن مع �رشكة كيبل للخدمات البحرية  -الرائدة عامليا يف جمال �إ�صالح وحتويل ال�سفن .بحيث تقوم هذه ال�رشكة
“ناقالت – كيبل للخدمات البحرية” ( )N-KOMب�إ�صالح و�صيانة ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال العمالقة وجمموعة وا�سعة من ال�سفن
الأخرى ،مبا يف ذلك حتويل الناقالت �إىل وحدات �إنتاج عائمة ووحدات تخزين و�إفراغ احلموالت ووحدات عائمة للتخزين واالفراغ.
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كما قامت ناقالت بت�أ�سي�س �رشكة م�شاريع م�شرتكة مع جمموعة دامن لبناء ال�سفن  -وهي �رشكة م�شهورة عامليا ً يف بناء ال�سفن.
و�سوف تقوم هذه ال�رشكة “ناقالت دامن �شيبياردز قطر” ( )NDSQب�إدارة عملية بناء ال�سفن ذات القيمة العالية وبطول  120مرتا ً كحد
�أق�صى  ،مبا يف ذلك ال�سفن التجارية وال�سفن احلربية وخفر ال�سواحل ،واليخوت الفاخرة.
بد�أت ناقالت �أي�ضا ً بعمل الت�صميمات ملرفق خا�ص ب�إ�صالح و�صيانة ال�سفن التى يقل طولها عن  120مرتا .ومن املقرر ت�شغيل هذا املرفق
الذى يجري ت�صميمه خلدمة �أكرث من � 200سفينة �سنويا ،يف عام .2012
وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف يبد�أ العمل قريبا ً لإن�شاء مرفق �إنتاج القوارب يف موقع احلو�ض اجلاف ،وذلك عن طريق ا�ستخدام تكنولوجيا
�ألياف البال�ستيك املقوى لتوفري القوارب الرتفيهية واملراكب التجارية �إىل الأ�سواق املحلية والدولية .و�ست�ضمن املرحلة الأخرية من خطة
ناقالت للتنمية على ت�صنيع الهياكل البحرية الالزمة ل�صناعة النفط والغاز واملكونات مل�صانع البرتوكيماويات الربية والوحدات ال�صناعية.
و�ست�شكل القدرات ال�شاملة يف جمال ال�صناعة البحرية دور حموري وا�سرتاتيجي يف حتقيق الهدف املن�شود ب�أن ت�صبح دولة قطر ذات
ُ
�شهرة عاملية كمركز متميز لبناء و�إ�صالح وحتويل ال�سفن.
إحتفال تسمية أربعة سفن في حوض “سامسوجن” للصناعات الثقيلة
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عوامل القوة يف ناقالت
االندماج يف �سل�سلة م�رشوعات الغاز الطبيعي امل�سال القطرية

متثل ناقالت عن�رصا ً �أ�سا�سيا يف �سل�سلة �إمداد الغاز الطبيعي امل�سال القطري .وتقوم ال�رشكة بلعب دور حموري يف واحدة من �أكرب م�شاريع
الطاقة والأكرث تقدما وذلك حتت رعاية قطر للبرتول ومن خالل عمليات الت�شغيل التابعة ل�رشكتي قطر غاز ورا�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 �إيرادات م�ستقرة.

رعاية قوية من قبل دولة قطر ل�سل�سلة م�رشوعات الغاز الطبيعي القطري امل�سال
عمليات الإنتاج

تتوىل �رشكات الغاز القطرية �إنتاج الغاز من حقل غاز ال�شمال مبوجب اتفاقيات طويلة الأجل ،ويتم �إنتاج  77مليون طن من الغاز الطبيعي
امل�سال �سنويا ً من خالل املرافق الربية اململوكة لهذه ال�رشكات.

منصة اإلنتاج في حقل الشمال “قطر غاز”
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عمليات ال�شحن  /حلقة الو�صل

تقوم �رشكات الغاز القطرية بنقل الغاز الطبيعي امل�سال عن طريق �سفن نقل الغاز احلديثة وامل�ؤجرة
مبوجب عقود طويلة الأجل مع مالكي وم�شغلي ال�سفن املعروفني ،يتكون �أ�سطول ناقالت من 14
�سفينة كيوماك�س و� 31سفينة كيو فلك�س و� 9سفن تقليدية ،كما ي�شتمل اال�سطول �أي�ضا ً على 4
�سفن لنقل غاز البرتول امل�سال.

العمليات الربية � /إعادة حتويل الغاز الطبيعي امل�سال �إىل احلالة الغازية

متتلك �رشكات الغاز القطرية ن�سب ملكية �أوعقود طويلة الآجل يف حمطات ا�ستالم الغاز الطبيعي امل�سال ،من خالل جمموعة خمتارة من
اال�سواق الرئي�سية حول العامل.
�إن ا�ستثمارات دولة قطر يف دعم البنية التحتية ل�سل�سلة �إمداد الغاز الطبيعي امل�سال ،تت�ضمن مرافق يف حمطات ا�ستالم الغاز
الطبيعي امل�سال ذات املوقع اال�سرتاتيجي التالية:
• حمطة �ساوث هوك� ،أكرب حمطة للغاز الطبيعي امل�سال يف �أوروبا ،وهي موجودة يف اململكة املتحدة.
• حمطة الأدرياتيكي للغاز الطبيعي امل�سال ،وهي �أول حمطة مائية يتم بنا�ؤها وفقا ً لتقنية “ ”Gravityيف ايطاليا.
• حمطة غولدن با�س للغاز الطبيعي امل�سال ،وتقع يف منطقة ‘املثلث الذهبي’ املرتبطة مبجال الطاقة يف والية تك�سا�س يف الواليات
املتحدة.

محطة سوث هوك الستالم الغاز الطبيعي املسال “سوث هوك”

الت�سويق

قامت �رشكات �إنتاج الغاز القطرية بتوقيع عقود طويلة الأجل لبيع الغاز الطبيعي امل�سال مع جمموعة متنوعة من العمالء ذوي املالءة
االئتمانية يف �أ�سواق متعددة يف �آ�سيا و�أوروبا .وخالل عام  ،2010مت ت�سويق � 23شحنة عن طريق ا�ستخدام عقود البيع طويلة الأجل.
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الت�صنيف االئتماين املتميز ل�رشكة ناقالت الرائدة عامليا ً يف جمال النقل

قامت وكالة الت�صنيف “ ”Fitchب�إعادة ت�أكيد ت�صنيف �سندات ناقالت �إنك الرئي�سية بدرجة  A+والثانوية بدرجة  A-مع درجة م�ستقر
للتوقعات امل�ستقبلية لكالهما .كما قامت �رشكة �ستاندرد اند بور “ ”S&Pلت�صنيف الأوراق املالية ،برفع الت�صنيف االئتماين ل�رشكة
“ناقالت �إنك” على املدى البعيد من الدرجة “� ”+Aإىل الدرجة “.”-AAوبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت “ ”S&Pبرفع الت�صنيف االئتماين ل�سندات
“ناقالت �إنك” الرئي�سية من الدرجة “� ”+Aإىل الدرجة “ ”-AAوالثانوية من الدرجة “� ”Aإىل الدرجة “.”+A

التدفقات النقدية امل�ستقرة من خالل عقود �إيجار ال�سفن ملدة � 25سنة

�إن �إيرادات �رشكة ناقالت م�ستقرة نظرا ً للعقود طويلة الأجل ذات الإيجارالثابت .

�سيا�سة تخفي�ض ن�سبة املخاطر

ا�ستطاعت ناقالت من اثبات جدارتها مع قطر غاز ورا�س غاز وت�سويق يف حتقيق �سجل حافل من النتائج املتعلقة مب�شاريع طموحة ،وذلك
من خالل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات حكيمة يف عملية التنمية والتطوير� .إن ا�سرتاتيجية ناقالت العملية واحلكيمة مكنتها يف توفري الأ�صول
املتميزة واملتمثلة يف � 54سفينة لنقل الغاز الطبيعي امل�سال على �أحدث طراز ،وذلك يف الوقت املحدد وبالتكلفة املحددة� .إن التخطيط
املدرو�س واجلهد الد�ؤوب مكن ناقالت يف تخفيف ومن ثم �إزالة املخاطر املرتبطة بالت�أخري يف بناء ال�سفن وتكاليف �إن�شائها وتوفري طاقم
�إدارة ال�سفن والأمور املتعلقة ب�أحوا�ض بناء ال�سفن والت�أخري يف م�شاريع انتاج الغاز الطبيعي امل�سال والتمويل والكثري من املخاطر الأخرى
املرتبطة بعملية البدء يف م�رشوع من هذا القبيل� .إن �سجل ناقالت احلافل بالقدرة على حتقيق �إجنازات متقنة مل�شاريع معقدة هو خري دليل
على قوة �رشكة ناقالت.

نظام متميز للت�شغيل والإدارة

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 بناء و�إ�صالح ال�سفن وفقا ً لأف�ضل املعايري العاملية

قامت ناقالت بتطوير حو�ض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن اجلديد وفقا ً لأف�ضل املعايري العاملية وذلك يف ميناء را�س لفان.
ولإدارة هذا احلو�ض اجلديد ،قامت ناقالت بت�أ�سي�س �رشكات م�شاريع م�شرتكة مع كل من �رشكة كيبل للخدمات البحرية  -وهي �رشكة
رائدة يف جمال ا�صالح وحتويل ال�سفن ،وجمموعة دامن لبناء ال�سفن – الرائدة عامليا ً يف جمال بناء ال�سفن ،وذلك لدعم قطاع �صناعي
بحري جديد يف دولة قطر� .إن هذه امل�شاريع جمهزة الآن لتوفري خدمات ذات جودة عالية يف جمال �إ�صالح و�صيانة وحتويل ال�سفن من جميع
الأحجام ،بالإ�ضافة �إىل بناء ال�سفن ذات القيمة العالية وبطول  120مرت كحد �أق�صى.
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 .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم الآن بناء مرافق لإ�صالح و�صيانة ال�سفن التي يبلغ طولها �أقل من 120
مرتا ً ولت�صنيع القوارب الرتفيهية واملراكب التجارية واليخوت الفارهة ذات املوا�صفات اخلا�صة للأ�سواق املحلية والعاملية� .سوف تقوم ناقالت
بت�شكيل �رشاكات ا�سرتاتيجية مع ال�رشكات الرائدة عامليا ً لإدارة هذه امل�شاريع امل�شرتكة.

حوض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء واصالح السفن في ميناء راس لفان
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م�ساهمو «ناقالت»*
قطر للبرتول
تدير قطر للبرتول م�صالح دولة قطر يف كافة م�شاريع النفط والغاز والبرتوكيماويات وامل�صايف داخل وخارج دولة قطر� .أن�شئت قطر للبرتول
يف عام  1974مبر�سوم �أمريي وكانت تعرف �سابقا با�سم امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للبرتول  ،ومتتلكها دولة قطر بالكامل.
وتعمل قطر للبرتول يف جميع مراحل �صناعة الهيدروكاربونات والتي ت�شمل اال�ستك�شاف واحلفر والإنتاج والتكرير والنقل والتخزين
واملبيعات الإقليمية والت�صدير .ومنذ عام � 1998أوكلت دولة قطر لقطر للبرتول م�س�ؤولية الإ �رشاف على ن�شاطات ا�ستك�شاف و �إنتاج
الهيدروكاربونات والتي جتري يف قطر بالت�ضامن مع ال�رشكات الأجنبية .متلك قطر للبرتول احل�صة الأكرب يف ال�رشكات العاملة يف
جماالت النفط اخلام والغاز الطبيعي امل�سال ،واحلديد ال�صلب ،و �إنتاج الأ�سمدة الكيماوية ،وكذلك معظم ال�رشكات العاملة يف انتاج
البرتوكيماويات يف قطر.
�إ�ضافة �إىل ذلك تعمل قطر للبرتول �سواء من خالل امل�شاريع امل�شرتكة �أو كوكيل لدولة قطر يف جميع م�شاريع حتويل الغاز �إىل �سوائل

وتزويد خطوط �أنابيب الغاز يف قطر .وميكن احل�صول 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 دولة قطر وتقوم بتوفري خدمات متنوعة و �شاملة ل�سد االحتياجات اخلا �صة بنقل غاز البرتول امل�سال ،والغاز
الطبيعي امل�سال ،والنفط اخلام والنقي.
وميكن احل�صول على مزيد من املعلومات عن ال�رشكة القطرية للنقل البحري من موقعها على الإنرتنت www.qship.com.

�رشكة قطر الوطنية للمالحة والنقل

وهي �أي�ضا �رشكة مقرها دولة قطر وذات اهتمامات متنوعة يف ال�شحن والنقل البحري حيث توفر �إىل جانب ن�شاطات �أخرى خدمات النقل
البحري وال�شحن والتجارة و�إ�صالح وت�صنيع ال�سفن وتوكيالت النقل البحري وخدمات املناولة� .أي�ضا توفر �رشكة قطر الوطنية للمالحة
والنقل ال�سفن للخدمات البحرية حيث متلك �أ�سطوال كبريا من �سفن احلاويات و �سفن الب�ضائع العامة و ال�صنادل وزوارق القطر.
وميكن احل�صول على مزيد من املعلومات عن �رشكة قطر الوطنية للمالحة والنقل من موقعها على الإنرتنت www.qatarnav.com

 %2ال�صندوق القطري للتعليم وال�صحة

� %2رشكة قطر للوقود القطرية
وجهات حكومية �أ خرى

 %5قطر للبتــرول
� %4صندوق م�ؤ�س�سة قطر
� %7صندوق املعا�شات القطري

 %15ال�رشكة القطرية للنقل البحري

 %50مواطنون قطريون� /آخرون

� %15رشكة املالحة القطرية
*كما يف 31دي�سمرب 2010
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لقطات عن ناقالت
ميثل النقل عن�رصا هاما ً يف قدرة دولة قطر على ربط احتياطيات الغاز ال�ضخمة بالأ�سواق.

North Field
(15% World’s
Proven Gas
)Reserve

77 MTPA
LNG

LNG SALES

Delivering
LNG
to 23 Countries

• �إن قيمة �سل�سلة �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال هي �أمر بالغ الأهمية لكلٍ من قطر للبرتول ودولة قطر.
• تنتج قطر �أكرث من  ٪ 30من الإمدادات العاملية للغاز الطبيعي امل�سال.
• �إن �رشكتى را �س غاز و قطر غاز متثالن م�شاريع حيوية لقطر للبرتول و �رشكائها من �رشكات النفط العاملية.
• ميثل النقل عن�رصا �أ�سا�سيا ً لربط احتياطيات الغاز والبنية التحتية بالأ �سواق العاملية.
• لقد �أن�شئت ناقالت لتلعب دورا حموريا يف م�رشوعات نقل الغاز الطبيعي امل�سال القطري.
• �أ�صبحت ناقالت �أكرب �رشكة يف العامل لنقل الغاز الطبيعي امل�سال ومتتلك اكرث من  ٪ 16من حجم ال�سعة العاملية لنقل الغاز الطبيعي
امل�سال� .أي ما يعادل قدرة �شحن تبلغ  8.5مليون مرت مكعب.
• �سوف يقوم ميناء را�س لفان ب�إ�ستيعاب � 3200سفينة قادمة �إىل ميناء را�س لفان يف عام  ،2011وتزيد �إىل �أكرث من � 4000سفينة بحلول عام
 2013و� 5000سفينة بحلول عام .2018
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�شهرة
تعترب مرافق حو �ض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و إ��صالح ال�سفن على درجة هامه لت�صبح دولة قطر ذات ُ

عاملية كمركز متميز لبناء و�إ�صالح وحتويل ال�سفن.
املرحلة

الن�شاط

�رشاكة امل�شاريع امل�شرتكة

املرحلة 2+1

�إ�صالح وحتويل ال�سفن ذات الأحجام الكبرية ( مثل “ناقالت” الغاز امل�سال و
“ناقالت” النفط اخلام )� .إ�صالح ال�سفن ذات الأحجام املتو�سطة (حمولة
� 20،000إىل  80،000طن )

املرحلة 3

ت�صنيع و�صيانة الهياكل البحرية (و املكونات اخلا�صة بامل�صانع الربية
البرتوكيماوية وال�صناعية).

املرحلة 4

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

املرحلة 5

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

� +رشيك

املرحلة 6

�أنتاج القوارب الرتفيهية والتجارية امل�صنعة من �ألياف البال�ستك املقوى .

� +رشيك

� +رشيك

• تقوم ناقالت ب�إدارة حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن والذي يتميز ب�أف�ضل املعايري العاملية يف ميناء را�س لفان.
• �سيقوم مرفق ناقالت لإ �صالح ال�سفن بتقدمي خدمات �شاملة لأ�سطولها من ال�سفن ،وت�سويق الفائ�ض من القدرة لت�صليح و �صيانة
وحتويل ال�سفن الكبرية جدا يف قطاع �صناعة النقل البحري.
• �سيقوم حو �ض ال�سفن التابع لناقالت ببناء و�إ�صالح و �صيانة جميع الأنواع املختلفة من ال�سفن عالية القيمة والتى ي�صل طولها �إىل 120
ل �سواق املحلية والدولية.
مرتا ،و�أي�ضا �إنتاج القوارب الرتفيهية و�سفن العمل التجارية ل أ

					

حوض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء واصالح السفن في ميناء راس لفان
“الستة مراحل”
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م�شاريع وخدمات ناقالت
ميكن التعرف على ر�ؤية ور�سالة ناقالت من خالل ال�رشكات اململوكة لها بالكامل وكذلك من خالل امل�شاريع
امل�شرتكة.

ناقالت 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.

ناقالت لل�شحن (قطر) املحدودة

ان�شئت يف مار�س  2007وهي مملوكة بالكامل ل�رشكة ناقالت ،وتقوم ب�إدارة �سفن الغاز الطبيعي امل�سال اململوكة بالكامل و�سفن نقل غاز
البرتول امل�سال اململوكة ل�رشكة اخلليج لنقل الغاز البرتويل امل�سال ذ.م.م

لعمال البحرية املحدودة
ناقالت – كيبل ل أ

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 بتطوير و�إدارة من�ش�أة حو�ض �إ�صالح ال�سفن على �أعلى امل�ستويات العاملية يف حو�ض ارحمة بن
جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن مبيناء ر�أ�س لفان .وقد مت ت�أ�سي�س ال�رشكة يف نوفمرب .2008

ناقالت دامن �شيبياردز قطر

يف يناير 2010وقعت �رشكة ناقالت اتفاقية مع جمموعة دامن لبناء ال�سفن الهولندية بهدف ت�شكيل �رشكة م�شـرتكة ،تقوم ب�إدارة
من�ش�أة جديدة على �أعلى امل�ستويات العاملية لبناء ال�سـفن ذات القيمة العالية يف حو�ض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن.
وقد مت ت�أ�سي�س ال�رشكة يف يوليو .2010

قوارب القطر والدعم التابعة لشركة ناقالت سفيتزر مولر في ميناء راس لفان.
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ناقالت لأعمال الوكالة املحدودة

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

ناقالت �سفيتزروي�سموللر ذ.م.م.

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 .ومت التوقيع على اتفاقية امل�رشوع امل�شرتك بني ناقالت و�سفيتزر بعد �أن

منحت قطر للبرتول عقدا مدته � 22سنة للقيام بخدمات قطر و�إر�ساء ال�سفن.

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.

ماران ناقالت املحدودة

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

بنين�سيوال لنقل الغاز الطبيعي امل�سال رقم  4املحدودة

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.

تيكاي ناقالت

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

تكونت ال�رشكة يف نوفمرب  ،2004ومتلك ناقالت  %45من  4ناقالت 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.

جي  5ناقالت من رقم  1وحتى رقم  8املحدودة

تكونت ال�رشكة يف يوليو  ،2005ومتلك ناقالت  %40من �أ�سهمها ،واحتاد جي  5املكون من (م ول ،ن واي ك ،ميت�سوي� ،إينو ،وك – الين) .%60
ومتلك ال�رشكة امل�شرتكة � 8سفن كيو-فلك�س لنقل الغاز الطبيعي امل�سال م�ؤجرة لرا�س غاز.
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تيكاي ناقالت ()3

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.

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 لبرتونيت وت�ستخدم لنقل
الغازالطبيعي امل�سال من ميناء را�س لفان �إىل املوانى يف الهند.

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  10800مرت مربع� .إن وجود خدمات ناقالت جمتمعة “يف مكان واحد” ميكن من امداد ال�سفن بكل ما حتتاج �إليه
لال�ستمرار يف عمليات الت�شغيل واحل�صول على جميع االحتياجات بالتوقيت والكفاءة املطلوبة ،مما ي�ساعد على االلتزام مبواعيد الرحالت
البحرية .

مستودع قطع الغيار
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رافعة اخلور حتت التصليح
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م�ست�أجرو �سفن ناقالت

�إن قوة ناقالت املالية م�ستمدة من اجلودة والقوة املالية للإتفاقيات طويلة الأجل مع م�ست�أجريها ،اثنان منهما (قطر غاز و را�س غاز) من �أكرب
�رشكات الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل  ،و ذلك بطاقة �إنتاجية جممعة للغاز الطبيعي امل�سال تعادل  77مليون طن مرتي �سنويا .
وقد �أ�صبحت م�رشوعات الغاز الطبيعي امل�سال القطرية ركيزة �أ�سا�سية ملراحل منو الإنتاج وجتديد االحتياطيات وتوليد التدفقات النقدية
للعديد من كربيات �رشكات النفط املدرجة دوليا ،مبا يف ذلك اك�سون موبيل و �شل وكونوكو فيليب�س وتوتال .ويف هذا ال�سياق  ،ف�إن كل م�ست�أجر
ل�سفن ناقالت هو كيان مايل متميز يف حد ذاته.
وي�شمل امل�ست�أجرين ما يلى :

�رشكة قطر غاز للت�شغيل املحدودة (قطرغاز)
تعترب �رشكة قطر غاز ال�رشكة الرائدة فى �صناعة الغاز الطبيعي امل�سال يف قطر� .إن النمو ال�رسيع يف قدراتها االنتاجية ي�سمح بت�سليم
�شحنات الغاز الطبيعي امل�سال للعمالء يف جميع �أنحاء العامل من خالل مرافقها ذات امل�ستوي العاملي يف قطر.
ت�أ�س�ست �رشكة قطر غاز  1يف عام  .1984وتبع ذلك �سل�سلة من برامج التو�سع الناجحة التي �شملت تنمية م�رشوعات قطر غاز  2و قطر غاز
 3وقطر غاز  .4و قد �أ�س�ست �رشكة قطر للغاز بقوة مكانتها كرائدة �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل .كما حققت �رشكة قطر للغاز
م�ؤخرا طاقة �إنتاجية مبقدار  42مليون طن �سنويا من الغاز الطبيعي امل�سال من خطوطها الإنتاجية ال�سبعة  ،ومنها �أربعة هي الأكرب على
م�ستوى العامل – وتعرف با�سم اخلطوط العمالقة – الطاقة الإنتاجية لكل منها  7،8مليون طن مرتي �سنويا .
ينت�رش عمالء �رشكة قطر للغاز حاليا يف كافة ربوع العامل مبا فيها اليابان وا�سبانيا وفرن�سا واململكة املتحدة وكندا واملك�سيك والواليات
املتحدة وال�صني  ،و�سيخ�ص�ص الإنتاج الإ�ضايف للأ�سواق يف �أوروبا و�آ�سيا و�أمريكا ال�شمالية.
وتقع جميع خطوط �إنتاج �رشكة قطر للغاز يف مدينة را�س لفان ال�صناعية ويتم ت�شغيلها و�صيانتها من قبل �رشكة قطر غاز للت�شغيل
املحدودة .وتدير ال�رشكة �أي�ضا �إنتاج  146،000برميل يوميا من املتكثفات يف م�صفاة را�س لفان (م�صفاة لفان)  ،والتى بد�أت الإنتاج يف عام
.2009

تأجير السد لقطر غاز
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�رشكة را�س غاز املحدودة (را�س غاز)
تعترب �رشكة را�س غاز املحدودة (را�س غاز) واحدة من رائدي امل�شاريع املتكاملة للغاز الطبيعى امل�سال يف العامل .ففي خالل فرتة زمنية ق�صرية
ن�سبيا  ،ا�ستطاعت را�س غاز حتقيق �سمعة طيبة كمورد �آمن وموثوق للغاز الطبيعي امل�سال  ،وحولت املوارد الإقليمية �إىل مكون رئي�سي يف
مزيج الطاقة العاملية.
فمنذ �إن�شائها عام  1993قامت را�س غاز بتطوير مرافقها طبقا لأعلى املعايري الدولية ال�ستخراج ومعاجلة وتخزين وت�صدير الغاز الطبيعي
امل�سال  ،ودخلت يف اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي امل�سال لعمالئها يف كوريا والهند وايطاليا وا�سبانيا وبلجيكا وتايوان ،
والأمريكتني.
وبرزت �رشكة را�س غاز كالعب رئي�سي يف �صناعة الغاز الطبيعي يف العامل  ،لإمداد وت�سليم الغاز الطبيعي امل�سال �إىل ت�شكيلة دولية من
العمالء الدوليني عرب �أ�سطول من ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال امل�ست�أجرة بعقود طويلة املدى .وكذلك ب�إن�شاء م�رشوعات تكنولوجية فى جمال
�إنتاج وبيع الهيليوم .
ومتتلك را�س غاز �سبعة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي امل�سال بطاقة �إنتاجية تبلغ �أكرث من  35مليون طن مرتى �سنويا.

�رشكة قطر الدولية لت�سويق البرتول (ت�سويق)
�رشكة قطر الدولية لت�سويق البرتول (ت�سويق) هي �رشكة مملوكة للدولة تهدف �إىل حيازة احل�صة الأعظم من قيمة ال�سوق �رسيع النمو فى
جمال �صادرات الغاز الطبيعي امل�سال واملنتجات ذات ال�صلة .
ومنذ �إن�شائها يف عام  ، 2007تقوم ال�رشكة مبهمة ت�سويقها للمنتجات بكفاءة وفعالية للعمالء يف جميع �أنحاء العامل .فبالإ�ضافة �إىل
ت�سويق النفط اخلام واملتكثفات  ،تقوم ال�رشكة �أي�ضا بت�سويق املنتجات امل�صاحبة للغاز الطبيعي امل�سال  ،مبا يف ذلك غاز البرتول امل�سال
والكربيت و املتكثفات الناجتة من الإنتاج والتكرير.

تأجير السهلة لراس غاز
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م�ستجدات التطوير التنظيمي
�إن ر�ؤية جمموعة ناقالت وممار�ستها الإدارية م�ستمرة يف الرتكيز
على ال�سالمة املهنية  ،وجودة و فاعلية �سفننا ومن�ش�آتنا القائمة
على الأر�ض  ،وحماية البيئة والإ�رصار على �أعلى معايري امل�صداقية
يف جميع العالقات التجارية.
مت�شيا مع هذه املبادئ القيادية  ،ف�إن التطوير امل�ستمر ميثل الركيزة
الأ�سا�سية يف كيفية �إدارة �أعمال ال�رشكة .ويف هذا ال�سياق  ،فقد
قامت ناقالت بالعديد من الإجنازات الإدارية البارزة يف عام .2010
والقائمة التالية تلخ�ص مبادرات ال�رشكة فى التطوير التنظيمي
خالل العام املا�ضى.
الإدارة املالية
لقد مت �إن�شا�ؤها بنجاح مع املحافظة على فعاليتها وكفائتها
يف فرتة زمنية ق�صرية ن�سبيا � .إن الإدارة املالية تركز قدراتها على
دعم ر�ؤية ور�سالة �رشكة ناقالت من خالل تطبيق �أف�ضل املمار�سات
املحا�سبية ل�ضمان م�صداقية ال�سجالت املحا�سبية لل�رشكة  ،و�إىل
حماية واملحافظة على �أ�صول ال�رشكة وم�صالح امل�ساهمني .وقد
�رشعت �أي�ضا الإدارة املالية لناقالت فى تقدمي برنامج للخدمات
على م�ستوى املجموعة لبع�ض م�شاريعها امل�شرتكة.
خالل عام  ، 2010تبينت ناقالت فر�صة لتح�سني الكفاءة
الت�شغيلية وزيادة الدخل عن طريق نقل وظيفة املهام املكتبية
مل�رشوع تيكاي امل�شرتك �إىل �رشكة ناقالت وذلك اعتبارا من  1يناير
� .2011إن تقدمي هذه اخلدمات املحا�سبية �سيدر  2,2مليون ريال
قطري �سنويا يف عائدات ناقالت بالتزامن مع تقدمي خدمات مميزة
يف هذا املجال ل�رشكة امل�رشوع امل�شرتك.
�إدارة اخلزانة والتخطيط
متا�شيا مع امل�ستندات التمويلية �شاركت �إدارة اخلزانة والتخطيط
يف تعظيم التدفق النقدي من �رشكة ناقالت املحدودة (�إنك) ،لقد
مت الإ�ستفادة من خم�ص�صات الدعم االئتمانى املقبولة ،وذلك
ب�إن�شاء خطاب ت�سهيالت ائتمانية .وقد ا�ستخدمت ال�سيولة
الكبرية ل�رشكة ناقالت املحدودة لتعظيم العائد للم�ساهمني.
بالإ�ضافة لذلك  ،مت و�ضع �آليات للإ�ستفادة الناجحة من النقدية
املجمدة من �رشكة ناقالت املحدودة �،إن �إدارة التمويل والتخطيط
تتفاعل مع وكاالت الت�صنيف الدولية و�أجنزت بنجاح �إعادة ت�أكيد �أو
رفع الت�صنيف الإئتمانى لناقالت من فيت�ش و�ستاندرد اند بور على
التوايل.
�إدارة نظم العمل و التحكم
لقد قامت هذه الإدارة بتطبيق نظم فعالة لل�ضوابط الإدارية من
خالل �إن�شاء لوائح ال�سيا�سات و الإجراءات لإدارة املخاطر فى توافق
مع القواعد و املعايري العامة  .وخالل العام ا�ستطاعت توفري دعم
مل�ستخدمى النظام املتكامل  SAPبالتعاون مع �إدارات العمليات
واحل�سابات واحلا�سب الآىل لت�صميم وتطبيق احللول الإلكرتونية
الفعالة ملتطلبات العمل املتطورة مثل خ�صم ال�رضيبة من املنبع
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ونظام خمزون قطع الغيار و بدل احلماية من تقلبات �سعر حتويل
العملة �،أي�ضا قامت الإدارة بتطبيق نظام لإدارة امل�ستندات من
خالل برنامج  SAPيتيح للم�ستخدمني �إرفاق �صور �ضوئية من
الفواتري و �أذون الت�سليم و العقود وما �إىل ذلك فى �صور م�ستندية
خا�صة مما يتيح املراجعة اجليدة جلميع القيود امل�سجلة حتى
م�صدرها امل�ستندى الأوىل.
�إدارة تكنولوجيا املعلومات
قامت بالإنتهاء من تطبيق برنامج  SAPاملتكامل للأعمال يف
�رشكات م�شاريعنا امل�شرتكة ،وهي ناقالت دامن �شيبيارد قطر و
ناقالت كيبل للأعمال البحرية املحدودة و الذي يت�ضمن �إجراءات
ل�سداد امل�شرتيات و مترير الفواتري ومطابقة احل�سابات البنكية
�إلكرتونيا و نظم امل�رشوعات والرواتب و ال�شئون الإدارية .وو�ضع
الأهداف وتقييم الأداء للعاملني واملوقع الآلكرتوين اخلا�ص بالعاملني
وم�سار العمل به .مت �أي�ضا تطبيق برنامج �إدارة املخزون و نظام اجلرد
الفعلي على خمزن قطع الغيار بال�رشكة.
�إن �إدارة العمل فى ناقالت با�ستخدام برنامج  SAPميتد لعامه
الثاين يف �سال�سة وي�رس .لقد مت �إن�شاء مركز للبيانات فى حو�ض
�إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن مبيناء را�س لفان
لدعم ت�شغيل احلو�ض،كما �أنه على ربط كامل مع مركز البيانات
الكائن باملقر الرئي�سي لناقالت يف الدوحة.
�إدارة التوريدات
وا�صلت الإدارة تطوير �أعمالها فى دعم ال�سفن خالل عام 2010
،وحاليا ف�إن جميع العاملني بهذه الإدارة يقومون ب�آداء مهامهم
من موقع م�ستودع التخزين ال�ضخم بحو�ض ال�سفن حيث هم
�أقرب و�أكرث قدرة على تلبية احتياجات العمالء� .إن �أ�سطول ناقالت
و العديد من ال�سفن الأخرى يتوجهون حاليا �إىل را�س لفان حيث
يطلبون و يت�سلمون كافة �أطعمتهم الطازجة و م�ؤنهم يف امليناء،
حيث تتوافر لدينا الكفاءة لتقدمي اخلدمة ذات القيمة العالية عن
�أي مكان �آخر فى املنطقة� .إن مفهوم “التوقف مرة واحدة للتزود”
بتوفري جميع امل�ؤن و اخلدمات من امليناء اليزال متزايدا يف دعم
ال�سفن املبحرة دون توقف عرب املوانىء املختلفة.
�إدارة املوارد الب�رشية
خالل عام  2010قامت ناقالت بتطوير وتفعيل برنامج رائد
ومتكامل للتقطري على م�ستوى ال�صناعة .الربنامج اجلديد
ي�شتمل على �أهداف وا�سرتاتيجيات توظيفية �شاملة ،وعلى
ا�ستخدام خطط تنمية فردية جلميع املوظفني القطريني والتي
تهدف اىل تعظيم فر�ص الرتقي لهم .
�إجنازات دعم التقطري خالل  2010ت�شتمل على:
• بحث �أف�ضل التجارب من خالل زيارات اىل �إدارات التقطري
ب�رشكات قطر للبرتول و قطر غاز و �شل و تفعيل هذه التجارب فى
ناقالت.
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• �إعداد وتطبيق حزمة �شاملة من ال�سيا�سات و الإجراءات ومناذج
التوظيف لتت�ضمن اعتماد برامج التنمية الفردية لكل موظف
قطري واعتماد دور املدرب واملتابع للم�ساعدة يف جهود التطبيق.
• توظيف �سبعة قطريني.
• امل�شاركة يف حرم جامعة قطر  ،اختيار املدار�س الثانوية
وامل�شاركة يف معر�ض قطر املهني لزيادة الوعي بناقالت والفر�ص
املتاحة بها.
وخالل عام  ، 2010قامت �إدارة املوارد الب�رشية �أي�ضا :
• رفع م�ستوى عملية التوظيف ومتطلباتها.
• ت�صميم وبد أ� العمل بربنامج ال�رشكة الر�سمي الأول لتقييم
الوظائف با�ستخدام طريقة م�ؤ�رش م�ؤ�س�سة “ ”Hayلتقييم
العمل بال�رشكات ،الذي يتطلب �أي�ضا حتديث التو�صيف جلميع
الوظائف.
• املراجعات املخططة لنظم عمل الإدارة مبا ي�ؤدى اىل مزيد من
التقييم الفعال للآداء  ،والتدريب لرفع م�ستوى الأداء وتنمية
املوظفني الوطنيني.
�إدارة العالقات العامة
• قامت يف  23نوفمرب ب�إدارة وتن�سيق الإحتفالية الإفتتاحية
حلو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن  ،والذي
�رشفه باحل�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثانى
�أمري البالد املفدى و�أكرث من� 630ضيفا من حول العامل من بينهم
قادة من احلكومة وقادة فى ال�صناعة.
• قامت بتنظيم احتفالية اعالن اتفاقية ال�رشاكة بني ناقالت
وجمموعة دامن لبناء ال�سفن بتكوين �رشكة م�رشوع م�شرتك هو
ناقالت دامن �شيبيارد قطر( .) NDSQ
• امل�شاركة فى م�ؤمترات و معار�ض هامة حملية و دولية ومنها
معر�ض توظيف قطر (لن�رش الوعى بني ال�شباب القطري عن
التوظيف و التدريب والفر�ص املهنية بناقالت ) واملعر�ض الدويل
للدفاع البحري بقطر وم�ؤمتر دميدك�س (للت�سويق والرتويج حلو�ض
�إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن و �رشكات امل�شاريع
امل�شرتكة)

كما حققت �رشكة ناقالت للوكالة خم�س �سنوات من الت�شغيل
الناجح دون حادث واحد� .إن ناقالت ملتزمة بثقافة �ساعية �إىل
ا�ستمرار التقدم فى �أداء ال�سالمة بوا�سطة جهود التدريب امل�ستمرة
واجلوائز التقديرية و حمالت التوعية.
تتعاون ناقالت مع ميناء را�س لفان وقطر للبرتول على و�سائل
التخل�ص من خملفات ونفايات ال�سفن القادمة �إىل احلو�ض اجلاف
مبيناء را�س لفان.
لقد ا�ستمرت ناقالت فى تطوير �إجراءات جمابهة الطوارىء مبراجعات
م�ستمرة خلطة الإ�ستجابة للحاالت الطارئة  ،عن طريق الدرو�س
امل�ستفادة من من التدريبات املتكررة لهذه العملية والتى يتم
تنفيذها مب�شاركة م�شغلي ال�سفن �،رشكة (�ستا�سكو) و�رشكائنا فى
امل�شاريع امل�شرتكة ماران غاز و�أو�.إ�س.جى وتيكاى وم�ست�أجري ال�سفن
قطرغاز و را�س غاز .مت �إجراء ثمانية جتارب طوارىء بني املقر الرئي�سي
وال�سفن خالل عام .2010
تقوم ناقالت بتفعيل برنامج الإدارة املتكاملة لتحقيق كفاءة
الت�شغيل وم�ستويات ر�ضاء العمالء والذى يتما�شى مع ر�ؤية
ناقالت و ر�سالتها .نحن فى الطريق للح�صول على �شهادتي (ISO
 ) OHSAS, ISM & ISPS 18001:2007 ,9001:2008مب�ساعدة �رشكة
لويدز خلدمات ت�شغيل ال�سفن.
�إن ناقالت كع�ضو فى جمموعة عمل قطر للبرتول لل�صحة
وال�سالمة والبيئة البحرية وهي م�شرتكة يف املنظمة البحرية
العاملية وملتزمة باتفاقية التقييم و املوائمة مع كافة الإجراءات
املحلية و الدولية.
لقد عقدت ناقالت اتفاقية مع �رشكة  MAN B & Wل�صيانة
حمركات ال�سفن و متابعة �آدائها والتي �سوف ت�ساهم فى خف�ض
انبعاثات الهيدروكربون.

�إجنازات ناقالت فى جمال ال�سالمة و ال�صحة والبيئة والأمن
و�ضمان اجلودة
خالل عام ، 2010قامت ناقالت ب�إعداد ال�سيا�سات و الإجراءات
الالزمة وتوفري املوارد لدعم متطلبات �إلتزامها ب�أعلى م�ستويات
ال�سالمة و ال�صحة والبيئة والأمن و�ضمان اجلودة.
حققت ناقالت و خمتلف �رشكاتها عاما من الإجنازات املتميزة
خالل  2010فجميع ال�سفن التي يف اخلدمة حققت م�ستوى
مرتفع من الأداء يف ال�سالمة و ال�صحة والبيئة والأمن و�ضمان
اجلودة� .إن حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن
حقق �إجناز  16مليون �ساعة عمل بدون حوادث  ،و�رشكة ناقالت
�سفيتزرويجيزميلر �أي�ضا حققت  5,8مليون �ساعة عمل دون
حوادث منذ بداية الت�شغيل.
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عمليات أ��سطول “ناقالت”
يتكون �أ�سطول “ناقالت” من  25ناقلة مملوكة بالكامل و  29ناقلة
ذوات ملكية م�شرتكة لنقل الغاز الطبيعي امل�سال و كذلك 4
�سفن ملكية م�شرتكة لنقل غاز البرتول امل�سال.
�سفن الأ�سطول :
جميع �سفن “ناقالت” مت توريدها من �أحوا�ض بناء ال�سفن الكورية
وكانت �آخر �سفينة من �أ�سطول ناقالت املكون من � 25سفينة
مملوكة بالكامل وهى “ر�شيدة” قد مت ت�سلمها فى � 12أغ�سط�س
 . 2010يت�ضمن �أ�سطول ناقالت اململوك بالكامل  14ناقلة كيو-
ماك�س �سعة حمولة من  263,000مرت مكعب �إىل  266,000مرت
مكعب و  11ناقلة كيو-فليك�س �سعة حمولة من  210,000مرت
مكعب �إىل  217,000مرت مكعب �.إن ال�سفن اجلديدة توفر لناقالت
و م�ست�أجريها نقل �آمن للغاز الطبيعى امل�سال بتكلفة اقت�صادية
وفعالة.
�إن “لناقالت” �رشاكات فى م�رشوعات م�شرتكة مع �رشكات عاملية
رائدة يف جمال ال�شحن .حيث ت�شرتك ناقالت يف ملكية و�إدارة 29
ناقلة للغاز الطبيعي امل�سال� .إن ح�صة “ناقالت” فى ملكية هذه
ال�سفن امل�شرتكة ترتاوح بني  ٪ 20و  ، ٪ 60مبتو�سط �إجمايل ٪ 43
 .ت�سعة من هذه ال�سفن تقليدية احلجم مع �سعة حمولة حواىل
 150,000مرت مكعب بالإ�ضافة لل�سفن الع�رشين املتبقية من
طراز كيوفليك�س ب�سعة حمولة  216,000مرت مكعب.
�إجماال ف�إن �أ�سطول “ناقالت” اململوك بالكامل و اململوك م�شاركة
املكون من � 54سفينة ميثل �إ�ستثمارات �إجمالية بنحو  11مليار
دوالر �أمريكي� .إن حمولة �أ�سطول ناقالت يفوق  8مليون مرت مكعب
من �شحنات الغاز الطبيعي امل�سال مبا ي�ؤكد و�ضع ناقالت ك�أكرب
�رشكة ل�شحن الغاز الطبيعى امل�سال على م�ستوى العامل.
�إن �سفن كيو-ماك�س وكيو-فليك�س لديها �سعة حمولة 266,000
مرت مكعب و 216,000مرت مكعب على التوايل و هي �أكرب ناقالت
الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل و�أكرثها تقدما وقد �أدخلت �إىل
اخلدمة �أواخر عام  ، 2007لنقل �شحنات الغاز الطبيعي امل�سال �إىل
املوانئ العاملية و التي ت�شمل الواليات املتحدة الأمريكية واململكة
املتحدة واليابان وكوريا والهند وتركيا و�أ�سبانيا وكندا وال�صني.
تزيد �سعة حمولة �سفن كيو-فليك�س ما يقرب من  ٪ 50عن
�سعة حمولة الناقالت التقليدية للغاز الطبيعي امل�سال كما �أن
طراز �سفن كيو-ماك�س الأكرب يزيد ب�أكرث من  ٪ 80وهى توفر ما
يقرب ما يقرب من  ٪ 40من الطاقة لكل وحدة �شحن مقارنة
بالناقالت التقليدية للغاز الطبيعي امل�سال ب�سبب اقت�صاديات
احلجم و كفاءة حمركاتها� .إن املح�صلة النهائية هو تخفي�ض من
 ٪ 30-20يف تكاليف النقل.
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سفن ناقالت وهي تقوم بتحميل الشحنات في ميناء راس لفان
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�إدارة ال�سفن :
مت �إ�سناد �إدارة �أ�سطول الغاز الطبيعي امل�سال واململوك بالكامل
�إىل �رشكة “ناقالت لل�شحن قطر املحدودة” وهى �رشكة مملوكة
بالكامل لناقالت .قامت ناقالت لل�شحن بالتوقيع على الإتفاقية
الرئي�سية للخدمات املربمة مع �رشكة �شل للتجارة و ال�شحن
الدولية (�ستا�سكو) يف عام  2006لعدد من خدمات النقل.
تت�ضمن هذه اخلدمات �إدارة �سفن “ناقالت” للغاز الطبيعي امل�سال
و غاز البرتول امل�سال مع وجوب ت�سليم �إدارة ال�سفن �إىل “ناقالت
لل�شحن” يف الدوحة ما بني عامي  2018و  . 2022و قد مت و�ضع
خطة خارطة طريق طموحة لتويل امل�س�ؤولية الكاملة لإدارة
ال�سفن فى خالل هذا الوقت� .إن �إدارة الأ�سطول “بناقالت” تقود
هذه العملية و توا�صل تطوير قدراتها الداخلية ملواجهة التحديات
وامل�سئوليات املتعلقة ب�إدارتها ل�سفن الغاز الطبيعي امل�سال.

الغطارة في ميناء راس لفان
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عمليات ال�شحن “لناقالت”:
ت�شمل م�سئوليات ومهام �إدارة الأ�سطول بناقالت العمليات الفنية
والت�شغيل وال�سالمة وال�صحة والبيئة و�ضمان اجلودة  .وهي
توفر املعرفة و تراقب و تتابع كيفية �إداراة ال�سفن لتحقق فاعلية
الإ�ستخدام الأمثل للأ�صول� .إن �إدارة الأ�سطول تت�أكد �أن م�ستويات
ال�سالمة وال�صحة والبيئة و اجلودة واملعايري الت�شغيلية تتجاوز
متطلبات ال�صناعة دوليا.
لقد مت �إ�ستحداث �آلية للراقبة على املعايري والتكاليف بدقة  ،وذلك
�إدراكا للأهمية الق�صوى للتحكم فى تكاليف الت�شغيل وكذلك
ملالكي امل�شاريع امل�شرتكة لإدارة �سفن نقل الغاز الطبيعي امل�سال
بكفاءة حتمي �سمعة ونزاهة “ناقالت” .
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الأكادميية البحرية:
لدعم �إحتياجات ناقالت امل�ستمرة من موظفي البحار  ،ف�إن ال�رشكة بالت�شاور مع م�ؤ�س�سة قطر تعمل على و�ضع درا�سة جدوى لإن�شاء
�أكادميية بحرية دولية رفيعة امل�ستوى يف قطر وذلك مبعايري عاملية خلدمة ودعم النمو القطري املتنامي يف القطاع البحري � .إن ر�ؤيتنا هي
�إن�شاء �أكادميية بحرية دولية بالتحالف مع �إحدى امل�ؤ�س�سات البحرية العاملية الرائدة  ،بهدف �إن�شاء مركز �إقليمي “ميثل مركز للإمتياز” يف
جمال التعليم والتدريب للمالحة وال�شحن وال�صناعات البحرية.
�سفن غاز البرتول امل�سال ونقل الكربيت :
وبالإ�ضافة �إىل �أ�سطولها من ناقالت الغاز الطبيعى امل�سال  ،ف�إن “ناقالت” متتلك �أي�ضا  4ناقالت �ضخمة تبلغ �سعة حمولة  82,000مرت
مكعب لكل منها .يتم �إدارة وت�شغيل هذه ال�سفن عن طريق �رشكة ذات غر�ض خا�ص وهى “�رشكة اخلليج لنقل غاز البرتول امل�سال ذ م م”
من خالل اتفاقية م�رشوع م�شرتك بن�سبة  50 : 50مع “ال�رشكة القطرية للنقل البحري”  .كما تقوم “ناقالت” بتوفري خدمات ال�شحن
ل�رشكة “ت�سويق” لتغطية �صادراتها من غاز البرتول امل�سال .بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،تدعم ناقالت �رشكة ت�سويق من خالل ت�أمني �سفن كبرية
احلجم من ال�سوق لنقل الكربيت اىل �أ�سواق الت�صدير يف جميع �أنحاء العامل.

بوسدرة
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حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن
كان لدولة قطر قدرات حمدودة لإ�صالح وحتويل ال�سفن الكبرية  ,وت�صنيع الهياكل البحرية وبناء ال�سفن ال�صغرية عالية القيمة � .إن
متطلبات قطر من هذه القطاعات كان يتم تلبيتها تاريخيا عن طريق ال�رشكات الأجنبية.
ال �شك �إن حرمان قطاع ال�صناعة القطري من هذه الأعمال ي�ؤدى �إىل خ�سارة و�ضياع فر�ص ثمينة لتنمية القاعدة ال�صناعية فى الدولة.
وملعاجلة هذا الو�ضع � ،أ�صدر ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري البالد املفدى  ،توجيهاته لناقالت وقطر للبرتول
لتطبيق وتطوير ا�سرتاتيجية طويلة الأجل لإن�شاء مرافق متميزة امل�ستوى لبناء و�صيانة جمموعة وا�سعة من الهياكل واملن�ش�آت البحرية.
وقد مت االنتهاء من تطوير هذه اال�سرتاتيجية يف عام ، 2007
وتت�ألف من املراحل التالية :
أن�شطة
ا اللأن�شطة

املراحل
املرحلة الأوىل

�إ�صالح وحتويل ال�سفن العمالقة (مثل ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال وناقالت النفط اخلام).

املرحلة الثانية

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

املرحلة الثانية (�أ)

�إ�ضافة ر�صيف عائم بحجم كيو-ماك�س لإ�صالح ال�سفن.

املرحلة الثالثة

ش�ت البحرية (ومكونات م�صانع البرتوكيماويات الربية).
ت�صنيع و�صيانة املن� آ

املرحلة الرابعة

ت�صنيع ال�سفن ال�صغرية عالية القيمة (بطول 120مرت كحد �أق�صى)

املرحلة الرابعة (�أ)

�إ�ضافة من�ش�أة للت�شطيبات و�إعادة الت�أهيل لليخوت الفاخرة وال�سفن الع�سكرية.

املرحلة اخلام�سة

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

املرحلة ال�ساد�سة

ت�صنيع القوارب من �ألياف البال�ستيك املقوى للأ�سواق التجارية و الرتفيهية.

حوض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء واصالح السفن
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�إن املرافق ال�سابقة يتم �إن�شا�ؤها فى التو�سعات مبيناء را�س لفان واملعروفة �إجماال با�سم حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح
ال�سفن .
يف فرباير  ، 2007اختارت �رشكة قطر للبرتول “ناقالت” لتقوم بت�صميم وت�شييد املراحل الأوىل و الثانية من املرافق الرئي�سية حلو�ض �إ�صالح
ال�سفن و�إجراء درا�سات خمتلفة تتعلق باملراحل املتبقية .وفيما بعد  ،قامت قطر للبرتول مبنح موافقتها على امل�ضي قدما يف ت�صميم
وت�شييد مراحل الثانية أ� و الرابعة و الرابعة أ� و اخلام�سة و ال�ساد�سة  ،وكلها حتت �إدارة ناقالت.
وبناء على ذلك � ،أن�ش�أت ناقالت فريق عمل للم�رشوعات ( )PTFلإدارة تطوير م�رشوع حو�ض ال�سفن  ،مع �أع�ضاء من ناقالت وقطر للبرتول
وال�رشكاء اال�سرتاتيجيني لناقالت.
يف �أواخر عام  ، 2007بد أ� بناء املرحلتني الأوىل و الثانية  ،وبد أ� الفريق ( )PTFبالعمل مع كبار اال�ست�شاريني الدوليني على تقييم ال�سوق
ودرا�سات اجلدوى للمراحل املتبقية.
وقد مت ت�صميم جميع مرافق بناء ال�سفن وفقا لأف�ضل التجارب واملعايري الدولية .و�سوف يحتل حو�ض ال�سفن  110هكتار ( 272فدان) من
الأرا�ضي امل�ست�صلحة على طول كا�رس الأمواج �إىل اجلنوب من تو�سعات ميناء را�س لفان .
وبانتهاء عام � ، 2010أ�صبح فريق العمل ( )PTFيتكون من  48موظف وحقق العديد من الإجنازات  ،كما هو مو�ضح فى �صفحات من 36
�إىل . 43
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املرحلتني الأوىل و الثانية � :إ�صالح وحتويل ال�سفن الكبرية واملتو�سطة احلجم
يف مار�س � ، 2007شكلت ناقالت م�رشوع م�شرتك مع كيبل للأعمال البحرية  ،وهى �رشكة رائدة عامليا يف جمال حتويل وا�صالح ال�سفن ،
وكذلك يف ت�صميم وبناء الروافع و احلفارات املغمورة جزئيا ومن�صات الإنتاج  ،لت�شغيل املرحلتني الأوىل و الثانية من حو�ض ال�سفن .قامت
ال�رشكة امل�شرتكة اجلديدة  ،ناقالت  ،كيبل للخدمات البحرية ( ، )N-KOMبالتجهيزات طوال عام  2010واالنتهاء من ت�شييد بوابات احلو�ض
اجلاف يف الربع الأخري من العام ذاته.
�إن املراحل الأوىل و الثانية ال تخدم فقط �أ�سطول ناقالت  ،ولكن يتم �أي�ضا �إجراء الأعمال حل�ساب مالك ال�سفن الآخرين على �أ�سا�س جتاري.
واملالمح الرئي�سية للمرافق هي:
 43هكتار (  106فدان )
م�ساحة املوقع:
الأحوا�ض اجلافة :حو�ض بطول  400مرت وعر�ض  80مرت وعمق  12مرت من املاء
حو�ض بطول  360مرت ْوعر�ض  66مرت وعمق  10مرت من املاء
		
بطول  220مرت ْوعر�ض  38مرتا مع قدرة رفع  28,000طن
حو�ض عائم:
عدد  6مرا�سي بكامل طول الأحوا�ض ب�إجمايل  2,4كم طويل
�أر�صفة ميناء:
جمموعة متكاملة من املرافق امل�ساعدة  ،مثل ور�شة املاكينات والأنابيب واحلدادة بالإ�ضافة �إىل املخازن.
ور�ش �إ�صالح:
مكاتب �إدارية وخدمية  ،مركز طبي  ،حمطة �إطفاء ،مرافق لبحارة ال�سفن � ،إلخ
		
�أخرى:
بحلول الربع الرابع من عام � ، 2010أ�صبح �إن�شاء املراحل الأوىل و الثانية مكتمل �إىل حد كبري  ،وو�صل اال�ستعداد لبدء عمليات �إ�صالح
ال�سفن اىل مرحلة متقدمة .يف  23نوفمرب  ، 2010قام ح�رضة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى بافتتاح حو�ض �إ�صالح ال�سفن  ،مع ح�ضور
 650من ال�ضيوف الكرام .وقد بد�أت حاليا عمليات �إ�صالح ال�سفن  .ومن املتوقع �أن ي�صل املرفق اىل القدرة الق�صوى فى الت�شغيل على
مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة .ويتوقع االنتهاء من املرحلة الثانية �أ  ،وهي �إ�ضافة حو�ض كيو-ماك�س العائم بطول ( ْ 450مرتا و عر�ض 64
مرتا مع قدرة رفع  75,000طن) وبناء ر�صيف جديد (بحوايل  400مرت طول)  ،خالل الربع الثاين من .2014

حوض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء واصالح
السفن ،مرافق األحواض اجلافة رقم ( )1و ()2
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حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -أمير البالد املفدى ،يقوم بافتتاح حوض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء واصالح السفن
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املرحلة الثالثة  :من�ش�أة لت�صنيع و�صيانة الهياكل البحرية:
بنهاية عام  2010كانت املرحلة الثالثة من حو�ض ال�سفن كالأتي:
• الإنتهاء من تقييم ال�سوق.
• الإنتهاء من درا�سة اجلدوى.
• الإنتهاء من الت�صميم العام للمرفق.
• الإنتهاء من ت�سوية �أرا�ضي املوقع.
و �سيتم حتديد الربنامج الزمني لإن�شاءات املرحلة الثالثة خالل عام .2011

مرافق اإلنتاج البحرية للغاز والبترول ،قطر غاز حقل الشمال-برافو
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املرحلة الرابعة  :من�ش�أة بناء ال�سفن ( �أقل من  120مرت طول ):
الأن�شطة املتعددة املفرت�ض القيام بها فى من�ش�أة البناء اجلديدة ت�شمل الأتي:
• �أنواع ال�سفن:
ال�سفن التجارية.
�سفن خفر ال�سواحل (البحرية وحرا�سة ال�شواطىء).
اليخوت الرتفيهية.
• �أحجام ال�سفن:
بطول �إجماىل 120مرت .
حجم  5,000طن.
حمولة  10,000طن.
• الأن�شطة:
الت�صنيع اجلديد (ن�شاط رئي�سي).
�إعادة التجهيز الرئي�سية.
يف يناير � ، 2010أن�ش�أت �رشكة ناقالت م�رشوع م�شرتك مع جمموعة دامن لأحوا�ض بناء �سفن وهي �رشكة رائدة عامليا يف جمال ت�صميم
وبناء ال�سفن املتخ�ص�صة ،وذلك لإدارة املرحلة الرابعة .ويعرف هذا امل�رشوع امل�شرتك بناقالت دامن �شيبيارد قطر (.)NDSQ
قام �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى بافتتاح املرحلة الرابعة يف  23نوفمرب  .2010ويتم حاليا ت�صنيع ال�سفينة الأوىل .

حوض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء واصالح السفن
املرحلة الرابعة
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قوارب القطر

طراد

املرحلة الرابعة أ�  :قاعة اليخوت الفاخرة
املرحلة الرابعة �أ �سيكون لها مهمتني رئي�سيتني:
• التجهيز النهائي وطالء هياكل اليخوت الفاخرة املنتجة يف قاعة البناء الرئي�سية للمرحلة الرابعة.
• �إعادة جتهيز و جتديد اليخوت الفاخرة وال�سفن البحرية.
�ست�سمح املرحلة الرابعة �أ بالعمل على اثنني من اليخوت الفاخرة يف �آن واحد دون حدوث �أي تداخل بني العمليات  ،وبالتايل توفري م�ستويات
عالية يف االنتهاء من ت�شطيب الأ�سطح واجلودة ال�شاملة التي تعترب �رضورية لليخوت الفاخرة ،
للإي�ضاح ،يبد�أ طول اليخوت من  45مرتا.
من الناحية العملية � ،ستكون املرحلة الرابعة �أ متكاملة متاما مع املرافق يف املرحلة الرابعة و على التوايل �،سرتتبط املرحلة الت�شغيلية
الرابعة باملرحلتني الأوىل و الثانية  ،لتوريد املكونات الالزمة لبناء الهياكل لليخوت الفاخرة وتوفري اخلدمات الأخرى  ،مثل عملية ت�صنيع
الأنابيب والآالت .
من امل�ستهدف البدء بالعمل فى املرحلة الرابعة أ� خالل الربع الثالث من .2012
و�سيتم ت�شغيل املرحلة الرابعة �أ بوا�سطة ناقالت دامن �شيبيارد قطر  ،و�سوف ت�ستفيد من خربات ( ، )Amelsوهي �إحدى ال�رشكات التابعة
بالكامل ل�رشكة دامن  ،والتي تتخ�ص�ص يف ت�صميم وبناء و�إعادة جتهيز اليخوت الفاخرة.
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املرحلة اخلام�سة � :إ�صالح ال�سفن ال�صغرية
ترتبط املرحلة اخلام�سة ارتباطا وثيقا باملراحل الأوىل و الثانية  ،وهي الأمثل لإ�صالح ال�سفن ال�صغرية .
�إن �إ�ضافة هذه املرحلة اخلام�سة �ستمكن ناقالت من القدرة على تغطية كامل متطلبات ال�سفن من �إ�صالحات و جتديدات و�أي�ضا �سوق
التحويل وكذلك �أ�صغرال�سفن و�أكربها والعاملة يف اخلليج العربي.
املرحلة اخلام�سة حتوي املالمح الرئي�سية التالية:
		
م�ساحة املوقع:
		
حو�ض عائم:
		
رافعتني متحركتني:
			
		
 14مر�سى:
			
		
�أر�صفة ميناء:

 7,5هكتار ( 18,5فدان )
بطول  140مرتا ْو عر�ض  25مرتا مع قدرة رفع  5,000طن
بقدرة رفع  1,100طن لل�سفن حتى  75مرت طول
بقدرة رفع  300طن لل�سفن حتى  35مرت طول
عدد  6مرا�سى برية لإ�صالحات ال�سفن حتى  75مرت طول
عدد  8مرا�سى برية لإ�صالحات ال�سفن حتى  35مرت طول
 280مرتا من املرا�سى العائمة

بحلول نهاية عام  ، 2010مت االنتهاء من الدرا�سة ال�سوقية للمرحلة اخلام�سة .كما مت االنتهاء من النتوءات يف ا�ست�صالح الأرا�ضي باملوقع
وبد�أت مبا�رشة العمل الهند�سي .بد أ� ا�ست�صالح املوقع يف دي�سمرب  ، 2010و�سيتم االنتهاء منه يف الربع الأول من  .2011ومن املتوقع �أن
يتم الإنتهاء من بناء املرحلة اخلام�سة يف الربع الثانى من .2012
إصالح السفن الصغيرة – قارب قطر تابع لشركة ناقالت سفتزر في حوض إصالح السفن التابع لشركة ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة
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املرحلة ال�ساد�سة � :إنتاج القوارب امل�صنوعة من �ألياف البال�ستيك املقوى ()FRP
تخ�ص�ص املرحلة ال�ساد�سة لإنتاج قوارب العمل و القوارب الرتفيهية امل�صنوعة من �ألياف البال�ستيك املقوى للأ�سواق املحلية والدولية.
وقد مت االنتهاء من درا�سة اجلدوى للمرحلة ال�ساد�سة  ،ومت ا�ست�صالح املوقع  ،وجاري العمل يف الأعمال الهند�سية الأولية .وو�صل اختيار
“�رشيك ا�سرتاتيجي” منا�سب �إىل مرحلة متقدمة.
ومن املتوقع �أن يكتمل اختيار ال�رشيك يف عام  ، 2011وبعدئذ يبد�أ ت�صميم تف�صيلي للمرافق� .إن الهدف املبدئي لبدء االنتاج من املرحلة
ال�ساد�سة هو الربع الثاين من عام .2013
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اليخوت الفاخرة بامليناء العربي في لؤلؤة قطر  ،مع الشكر للشركة املتحدة للتنمية
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�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 2010

الفـهر�س
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
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بيان املركز املايل املوحد
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البيانات املالية املوحدة
بيان الدخل املوحد
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بيان الدخل ال�شامل املوحد
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