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تقــــرير جمل�س الإدارة
.......................................................................
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتمتع �رشكة «ناقالت» بحق الإنتفاع
إدارية كاملة يف حو�ض �إرحمة
اقت�صادي ًا وم�س�ؤوليات
ت�شغيلية و� ّ
ّ
ّ
بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن الذي تبلغ قيمته 10.6
مليار ريال قطري ،والذى مت متويل بنا�ؤه من قبل قطر
للبرتول يف ميناء را�س ل ّفان ،وبالتاىل ف�إن جمموع الأ�صول
التى يتم �إدارتها من قبل «ناقالت» قد بلغت �أكرث من 53.6
مليار ريال قطري.
نحن فخورون مبا قمنا به لتو�سيع �آفاق قطاع النقل البحري
مما ميكن القيام به من
يف قطر ،لك ّننا ن�ؤمن ب� ّأن هناك املزيد ّ
جهود .والآن بعد مرور عامني على ت�سلّمنا لأخر ناقلة للغاز
مميز �آخر ،حيث تولّت
الطبيعي امل�سال ،حقّق �أ�سطولنا �إجناز ّ
التقنية
ؤولية الإدارة
ّ
�رشكة «ناقالت» يف العام  2012م�س� ّ
وعمليات الت�شغيل ل�سفنها الأربعة لنقل غاز البرتول امل�سال،
هامة جتاه االعرتاف ب�رشكة «ناقالت»
وخطت بذلك خطوة ّ
ك�رشكة متكاملة لل�شحن البحرى ،حيث توفّر جمموعة كاملة
من اخلدمات املرتبطة بالنقل البحري.

ال�سيد  /حمد را�شد املهنّدي
ّ
رئي�س جمل�س الإدارة
ناقالت
ي�رشفني �أن �أق ّدم
بالإنابة عن جمل�س �إدارة �رشكة «ناقالت»ّ ،
�إليكم تقرير جمل�س �إدارة �رشكة «ناقالت» ال�سنوي لعام .2012
وكما �سوف تالحظون من خالل مراجعتكم للتقرير ال�سنوي
ل�رشكة «ناقالت» الثامن،لقد كان عام  2012حافال بالتق ّدم
والتطور البارزين بالن�سبة ل�رشكتنا وللعمليات املرتبطة بها.
ّ
حت ّتل «ناقالت» مركز ال�صدارة عاملي ًا دون منازع يف �صناعة
نقل الغاز الطبيعي امل�سال� .إذ يف �أقلّ من �س ّتة �أعوام ،قمنا ببناء
املكون من  54ناقلة للغاز الطبيعي امل�سال وفق �أحدث
�أ�سطولنا ّ
تو�صلت �إليه التكنولوجيا و�أربع ناقالت عمالقة لنقل غاز
ما ّ
البرتول امل�سال وهي مملوكة منا�صفة مع �رشكة «مالحة».
�أما من حيث �سعة احلمولة ،تع ّد �رشكة «ناقالت» �أكرب ناقل
للغازالطبيعي امل�سال يف العامل .جتاوزت قيمة �إجمايل الأ�صول
ح�صة ال�رشكة يف �أ�صول
يف �رشكة «ناقالت» ،مبا يف ذلك ّ
اخلا�صة بها كما فى  31دي�سمرب  2012مبلغ
امل�شاريع امل�شرتكة
ّ
 43مليار ريال قطري.
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�صدى وا�سع
التمويلية
وقد نالت �إجنازات �رشكة «ناقالت»
ً
ّ
متت ال�رشكة يف �شهر �أغ�سط�س
�أي�ض ًا يف العام  .2012حيث �أ ّ
�صفقة متويل �إ�سالمي بقيمة  380مليون دوالر �أمريكي،
متت �رشكة «ناقالت» �صفقة بقيمة  200مليون
ويف دي�سمرب �أ ّ
دوالر �أمريكي لتمويل �رشكة اخلليج لنقل غاز البرتول امل�سال
وهي ال�رشكة اململوكة ب�شكل م�شرتك بني �رشكتي «ناقالت»
و«مالحة»،والتي متتلك �سفننا الأربعة لنقل غاز البرتول
االتفاقيات على موقع �رشكة
امل�سال .وقد �أكّ د توقيع هذه
ّ
القوي يف القطاع املايل.
«ناقالت»
ّ
كما �أعادت وكاالت الت�صنيف االئتماين الكربى «�ستاندرد �أند
م�ستقبلية
بورز» و«موديز» الت�أكيد على ت�صنيفنا مع نظرة
ّ
م�ستقرة للعام  ،2012الأمر الذي ي�شري �إىل خماطر االئتمان
ّ
املنخف�ضة ج ّد ًا ل�رشكتنا ،وقدرة ال�رشكة القوية على الوفاء
اخلا�صة بها .قامت
املالية ،وجودة االئتمان العالية
بالتزاماتها ّ
ّ
وكالتي الت�صنيف «�ستاندرد �أند بورز» و «موديز» بت�صنيف
�سندات �رشكة «ناقالت �إنك» الرئي�سية بدرجة  -AAوAa3
على التوايل .واجلدير بالذكر � ّأن هذه الت�صنيفات على بعد
درجة واحدة �أدنى من ت�صنيف دولة قطر.
ا�سرتاتيجية الأعمال ب�شكل
وتوا�صل �رشكة «ناقالت» تنفيذ
ّ
قوية مل�ساهميها .حيث
عائدات
ثابت ومنتظم بهدف حتقيق
ّ

حقّقت ال�رشكة �أرباح ًا �صافية بلغت  766مليون ريال قطري
لهذا العام .ونظر ًا للأداء املايل القوي املحقّق يف العام ،2012
العامة
اجلمعية
ي�رس جمل�س �إدارة �رشكة «ناقالت» �أن يو�صي
ّ
ّ
ّ
نقدية بقيمة ريال واحد قطري لكل �سهم
لل�رشكة بتوزيع �أرباح ّ
التقديرية
 ،الذي ي�شكّ ل زيادة ب�أكرث من � 1.7ضعف عن القيمة
ّ
املذكورة فى الإكتتاب العام و املح ّددة بـ  57درهم .و�إذا ما
املوزعة
احت�سبت على �أ�سا�س تراكمي ،يبلغ �إجمايل الأرباح
ّ
للفرتة املمت ّدة بني ال�سنوات (� 2009إىل  ) 2012مبلغ 3.10
ريال قطري� ،أي بزيادة ب�أكرث من � 2.8ضعف عن القيمة
التقديرية املذكورة فى الإكتتاب العام و املح ّددة بـ  1.08ريال
ّ
قطرى.

يف عام  2012ح�صلت �رشكة امل�رشوع امل�شرتك التابعة لنا
“ناقالت كيبيل للأعمال
البحرية” ( )N-KOMعلى اعتماد
ّ
و�إ�شادة عاملية ،مبا يف ذلك جائزتني بارزتني يف ال�صناعة
البحرية خالل حفالت توزيع جوائز “�سيرتيد” و”لويدز
ّ
لي�ست” .كما و�صل عدد م�شاريع �رشكة “ ”N-KOMالإجمايل
�إىل ما يزيد عن  100م�رشوع �إ�صالح منجز ل�صناعات
البحرية بحلول نهاية .2012
الأعمال
ّ

�إن تو�صية �رشكة «ناقالت» بتوزيع �أرباح نقدية بقيمة ريال
واحد قطري عن �أرباح العام  ،2012توفر عائد على توزيع
الأرباح بن�سبة  %6.17بناء ًا على �سعر الإغالق  16.20ريال
قطرى ل�سهم «ناقالت» بتاريخ  7مار�س  ، 2013حيث تعترب
ن�سبة عائد توزيع الأرباح من �أعلى � 4رشكات مدرجة فى دولة
قطر ،علم ًا ب�أن الثالثة مراكز الأوىل هي لبنوك م�رصفية،
وبالتايل ف�إن «ناقالت» هي الأعلى بني جميع ال�رشكات الغري
م�رصفية املدرجة يف بور�صة قطر من حيث ن�سبة عائد توزيع
الأرباح.

كما مثّل العام  2012عام ًا هام ًا بالن�سبة ل�رشكة امل�رشوع
امل�شرتك لبناء ال�سفن التابعة لنا «ناقالت دامن �شيبياردز قطر»
( .)NDSQحيث �أجنزت ال�رشكة يف �سبتمرب بناء بارجة حتميل
و�إنزال يبلغ طولها  140مرت ،التي �شكّ لت � ّأول م�رشوعات
�رشكة « »NDSQاملنجزة يف قطر و� ّأول �سفينة من نوعها
يتم بنا�ؤها يف قطر .وتبع هذا الإجناز مبا�رشة �إطالق
وحجمها ّ
ثالثة زوارق �إر�ساء قامت ببنائها ( ،)NDSQوهي �أوىل ال�سفن
يتم بنا�ؤها ليتم
التي ّ
مت ت�سليمها �ضمن طلبيه ّ
مكونه من � 19سفينة ّ
ت�شغيلها فى ميناء م�سيعيد يف قطر.

منو عملياتها ،يبقى التزام �رشكتنا
فيما توا�صل �رشكة «ناقالت» ّ
مت حتقيق
الرا�سخ بالتنمية امل�ستدامة وا�ضحاً .يف عام ّ 2012
هامة على �صعيد توظيف وتطوير القوى العاملة
�إجنازات ّ
الوطنية لدينا .فقد قامت � ّأول دفعة من ال�شباب القطريني
ّ
بالإن�ضمام �إىل برنامج «ناقالت» للطلاّ ب البحريني وبدء
البحرية عام .2012
الكلية
ّ
درا�ستهم يف ّ

مت �إحراز تق ّدم بارز يف يف تطوير حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن
ّ
مت البدء بعمليات الت�شغيل للمرحلة 4أ
يف العام  .2012فقد ّ
املتعلقة ب�أعمال الت�شطيبات والتجديد لليخوت الفاخرة واملرحلة
 5اخلا�صة ب�إ�صالح �سفن �صغرية  ،ويف نهاية دي�سمرب ،بد�أت
الأعمال الهند�سية يف املرحلة  6اخلا�صة ب�إنتاج و�صيانة �سفن
م�ص ّنعة من �ألياف البال�ستيك املقوى.

و فى نف�س العام ،قامت «ناقالت» بتوظيف عدد  20موظف ًا
قطري ًا و مع نهاية العام بلغت ن�سبة التقطري بال�رشكة � %17أى
ما يعادل زيادة بن�سبة  %139عن العام  ،2010لي�صبح مع
نهاية العام  2012عدد املوظفيني القطريني بال�رشكة  43موظف ًا
باملقارنة مع  26موظف ًا بنهاية العام � 2011أى بزيادة قدرها
.%65

ومبنا�سبة االحتفاء ب�إجنازات �رشكة «ناقالت» يف العام 2012
يف هذا التقرير ال�سنوي ،يعبرّ جمل�س الإدارة عن عميق امتننانا
حل�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين� ،أمري
البالد املف ّدى� .إن القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو وبف�ضل
الدعم املتوا�صل من �سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين ويلّ
العهد الأمني متكنت �رشكة «ناقالت» من لعب دور حمورى
بحرية متكاملة توفّر
يف حتقيق الر�ؤية املتمثّلة ب�إن�شاء �صناعة
ّ
البحرية على م�ستوى عاملي يف
جمموعة كاملة من اخلدمات
ّ
دولة قطر.

وما زالت ال�سالمة تلعب دور ًا رئي�سي ًا يف جميع �إجنازاتنا حيث
أولوية فى نطاق �أعمال ال�رشكة و ذلك تعزيز ًا
ت�شكّ ل ال�سالمة � ّ
لثقافة �رشكتنا .ففي عام  ،2012بقي مع ّدل احلوادث املهدرة
للوقت على منت �أ�سطول �رشكة «ناقالت» دون مع ّدالت قطاع
ال�صناعة البحريةّ � ،أما � ّأول م�رشوع �ضخم ل�رشكة امل�رشوع
امل�شرتك لبناء ال�سفن التابعة لنا وهو بناء بارجة حتميل و�إنزال
ي�سجل � ّأية حوادث مهدرة للوقت
يبلغ طولها  140مرت ،فهو مل ّ
طوال م ّدة البناء.
متيز ًا للعام  2012فقد حدث يف
�أما �أبرز و�أكرث �إجنازاتنا ّ
حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن ،الذي
جتمع خلدمات الأعمال البحرية على ال�ساحل ال�شمايل
ي�شكّ ل ّ
ال�رشقي لدولة قطر و الذى تتولىّ ت�شغيله �رشكة «ناقالت»

متخ�ص�صة ومعروفة عاملي ًا يف جمال
بالتعاون مع �رشكات
ّ
�إ�صالح وبناء ال�سفن،كما توا�صل �رشكة «ناقالت» عملية
تطويره بالإنابة عن قطر للبرتول.

يود جمل�س الإدارة �أي�ض ًا �أن يتق ّدم بخال�ص ال�شكر �إىل �سعادة
ّ
حممد بن �صالح ال�سادة ،وزير ّ
الطاقة وال�صناعة.
الدكتور
ّ
� ّإن التوجيه والدعم الذي يوليه ل�رشكة «ناقالت» ب�شكل
نود �أن نتق ّدم ب�شكر خا�ص �إىل
متوا�صل ال يق ّدران بثمن .كما ّ
يتوجه
قطر للبرتول على امل�ساعدة ال
ّ
أ�سا�سية التي تق ّدمها لنا .كما ّ
جمل�س الإدارة بال�شكر �أي�ض ًا �إىل �رشكاء �رشكة «ناقالت»،
ّ
واملوظفني ،الذين يلعبون جميع ًا دور ًا
وم�ساهمينا ،والإدارة
أ�سا�سي ًا يف النجاحات العديدة التي حتقّقها �رشكتنا.
�
ّ
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تقــــرير املدير العام

.......................................................................
اخلا�صة بتوفري �أعمال الت�شطيبات والتجديد
�إن املرحلة 4أ هي
ّ
للقوارب العالية القيمة مثل اليخوت الفاخرة ،و التى تت�ضمن
قاعة يبلغ طولها  180مرت وعر�ضها  70مرت وارتفاعها 50
يتم التحكّ م مبناخها
مرت ،وهي مق�سمة �إىل ور�شتني منف�صلتني ّ
يتم ت�شغيلها �إىل جانب املرحلة  4ل�رشكة
بالكامل ،حيث ّ
امل�رشوع امل�شرتك التابعة لنا «ناقالت دامن �شيبياردز قطر
املحدودة» ( .)NDSQت�شكّ ل املرحلة  A4املن�ش�أة الأحدث من
خم�ص�صة لإ�صالح ال�سفن
نوعها يف العاملّ � .أما املرحلة  ،5فهي
ّ
ويتم ت�شغيلها �إىل جانب املرحلتني  1و  2من قبل
ال�صغريةّ ،
�رشكة امل�رشوع امل�شرتك التابعة لنا لإ�صالح ال�سفن «ناقالت
كيبل للأعمال
البحرية» (.)N-KOM
ّ
خا�ضت �رشكتي امل�شاريع امل�شرتكة التابعة لنا – �رشكة �إ�صالح

البحرية املحدودة» ()N-KOM
ال�سفن «ناقالت كيبيل للأعمال
ّ

و�رشكة بناء ال�سفن «ناقالت دامن �شيبياردز قطر املحدودة»
( )NDSQعامهما الت�شغيلي الكامل الثاين واحتفلت كلتاهما
هامة يف عام .2012
ب�إجنازات ّ

حممد غنّام
ال�سيد /
ّ
ّ
املدير العام
�رشكة «ناقالت»
ي�رسين �أن �أق ّدم لكم تقرير
بالإنابة عن �رشكة «ناقالت»ّ ،
ال�رشكة ال�سنوي عن العام املايل  .2012فيما توا�صل �رشكة
وتطور �صناعتي النقل
«ناقالت» لعب دور رئي�سي يف تق ّدم
ّ
البحرية يف قطر ،نت�رشف ب�أن نعر�ض
البحري واخلدمات
ّ
عليكم عام حافل بالإجنازات البارزة ل�رشكتنا وال�رشكات
التابعة لها.
لقد �إ�ستمر �أداء ال�رشكة الرئي�سى فى جمال نقل الغاز الطبيعى
امل�سال وفق ًا ملا هو متوقع ،و ذلك من خالل حتقيق �أهدافنا
املتعلقة بعملية نقل الغاز الطبيعى امل�سال بطريقة �آمنة و م�ضمونة
ووفق ًا للأداء الوظيفى املتوقع.
�شهد حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن
مت
يف را�س ل ّفان عام ًا حاف ً
ال بالأحداث يف عام  .2012حيث ّ
ت�شغيل مرحلتني جديدتني ،وهما املرحلة (4أ ) واملرحلة .5
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�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق

�أكملت �رشكة « »NDSQبناء �أوىل �سفنها يف عام  .2012حيث
مت �إجناز بناء � ّأول م�رشوع ل�رشكة بناء ال�سفن يف �شهر �سبتمرب،
ّ
وهو بارجة حتميل و�إنزال يبلغ طولها  140مرت .ونظر ًا
لتميز ال�سفينة� ،شكّ ل �إجناز بناء بارجة الإنزال والتحميل حلظة
ّ
هامة بالن�سبة حلو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح
ّ
مت االحتفال باحلدث يف ح�ضور �سعادة
ال�سفن ولدولة قطر� ،إذ ّ
حممد بن �صالح ال�سادة ،وزير ّ
الطاقة وال�صناعة
الدكتور ّ
يف بداية العام  .2013ويف نوفمرب � ،2012أطلقت �رشكة
التجارية ،وهي ثالثة زوارق �إر�ساء
«� »NDSQأوىل �سفنها
ّ
يتم ت�شغيلها فى ميناء م�سيعيد ،الذى �أو�صى بطلبية مكونة من
ليتم بنا�ؤها وت�سليمها من قبل �رشكة «.»NDSQ
� 19سفينة ّ
كما حقّقت �رشكة « »N-KOMتق ّدم بارز يف عام ،2012
وذلك �إثر فوزها بجائزتني مرموقتني يف جمال الأعمال
البحرية من «�سيرتيد» و«لويدز لي�ست» وتوفري خدمات
الأحوا�ض اجلافة ل�سبعة ناقالت للغاز الطبيعي امل�سال يف
احلو�ض اجلّ اف يف مايو ،و الذى نال تغطية �إعالمية بارزة.
كما ت�سلّمت �رشكة «� »N-KOMشهادات من معهد البرتول
أمريكية للمهند�سني امليكانيكيني يف عام
واجلمعية ال
الأمريكي
ّ
ّ
 ،2012وقد �أجنزت ال�رشكة بحلول  31دي�سمرب 2012
�إ�صالحات على �أكرث من � 100سفينة مرتبطة ب�صناعات
البحرية ،مبا يف ذلك  50ناقلة للغاز الطبيعي امل�سال.
الأعمال
ّ

عملية �إنتقال الإدارة التقنية و�أعمال الت�شغيل الكاملة
�شكّ لت
ّ
ل ّأول �أربعة �سفن لنقل غاز البرتول امل�سال تابعة ل�رشكة
الداخلية يف �رشكة ناقالت
«ناقالت» �إىل �إدارة العمليات التقنية
ّ
عالمة بارزة �أُخرى يف العام  .2012ولقد متت عملية انتقال
ال�سفن الأربعة العمالقة لنقل غاز البرتول امل�سال من الإدارة
الدولية وال�شحن املحدودة»
التقنية يف �رشكة «�شل للتجارة
ّ
ّ
()STASCO
تامة .وقد
ب�سال�سة
«ناقالت»
�رشكة
إدارة
�
إىل
�
ّ
املميز مرجع ًا لعمليات انتقال �إدارة ال�سفن
�شكّ ل هذا الإجناز ّ
يف امل�ستقبل ،الأمر الذي �سيمكّ ن �رشكة «ناقالت» من تو�سيع
الدولية.
دورها ب�شكل �أكرب يف �صناعة النقل البحري
ّ
و� ّأدى �إجناز رئي�سي �أخر �إىل تدعيم الإجنازات الهامة لأ�سطولنا
ويتمثّل ذلك يف تعيني �أربعة طلاّ ب بحريني قطريني ،حيث
�ضباط ًا
با�رشوا درا�ستهم يف العام  2012لي�صبحوا م�ستقب ً
ال ّ
ومهند�سني على منت �سفن �رشكة «ناقالت» .ميثّل ه�ؤالء
ال�شباب القطريني م�ستقبل �رشكة «ناقالت»ّ � .إن تطوير
املحلية التي تتمثل فى الطلاّ ب احلاليني وامل�ستقبليني
اخلربات
ّ
�ستعزز ثبات �رشكة «ناقالت» ،مبا يدعم الأ�س�س التي نبني
ّ
عليها م�ستقبل م�رشق ل�رشكتنا.
ت�سعى �رشكة «ناقالت» وال�رشكات التابعة لها لتوفري �أعلى
امل�ستويات املمكنة من اخلدمة والأداء .كما �أ ّننا ندرك م�س�ؤولياتنا
اليومية .ولذلك قمنا بتوثيق �إجنازاتنا
التي تتع ّدى �إجناز �أعمالنا
ّ
االجتماعية ورفاه �أ�صحاب امل�صالح فى
املرتبطة بالتزاماتنا
ّ
خم�ص�ص حول التنمية امل�ستدامة يف
ق�سم
يف
�رشكة «ناقالت»
ّ
هذا التقرير ال�سنوي.
االجتماعية
ؤولية
ّ
تت�ضمن �أبرز معامل الإجنازات املرتبطة بامل�س� ّ
ّ
لل�رشكة لعام  2012زيادة مع ّدل التقطري يف ال�رشكة بن�سبة
 %139باملقارنة مع عام  2010و�أي�ض ًا حتقيق �سجلاّ ت ممتازة
لل�سالمة ،ال �سيما على منت �أ�سطولنا اخلا�ص بناقالت الغاز
الطبيعي امل�سال وغاز البرتول امل�سال وخالل فرتة بناء بارجة
التحميل والإنزال
اخلا�صة ب�رشكة «.»NDSQ
ّ
الرئي�سية التالية للنتائج
أود �أن �ألفت عنايتكم �إىل املالمح
كما � ّ
ّ
املالية عن العام :2012
ّ
امل�ؤ�شرّات املال ّية
�إن تو�صية �رشكة «ناقالت» بتوزيع �أرباح نقدية بقيمة ريال
واحد قطري عن �أرباح العام  ،2012توفر عائد على توزيع
الأرباح بن�سبة  %6.17بناء ًا على �سعر الإغالق  16.20ريال
قطرى ل�سهم «ناقالت» بتاريخ  7مار�س  ، 2013حيث تعترب
ن�سبة عائد توزيع الأرباح من �أعلى � 4رشكات مدرجة فى دولة
قطر ،علم ًا ب�أن الثالثة مراكز الأوىل هي لبنوك م�رصفية،
وبالتايل ف�إن «ناقالت» هي الأعلى بني جميع ال�رشكات الغري
م�رصفية املدرجة يف بور�صة قطر من حيث ن�سبة عائد توزيع
الأرباح.

املالمح الرئي�سية للنتائج املالية للعام املنتهى يف 31
دي�سمرب 2012
• بلغ �إجمايل �أرباح الت�شغيل  746.5مليون ريال قطري
لعام  2012مقارنة مع  810.4مليون ريال قطري لعام
 .2011كما بلغ �صايف �أرباح عام  2012مت�ضمنا �أرباح
�أدوات امل�شتقات املالية من امل�شاريع امل�شرتكة  766مليون
ريال قطري مقارنة مع  833.1مليون ريال قطري لعام
� .2011إن �أرباح �أدوات امل�شتقات املالية لعام  2012هى
 19.5مليون ريال قطري مقارنة مع �أرباح  22.7مليون
ريال قطري لعام  ،2011نتيجة �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 وفق ًا 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  30.9مليار ريال قطرى
كما يف  31دي�سمرب  2012مقارنة مع  31.4مليار ريال
قطري كما فى  31دي�سمرب  2011لتعك�س �إنخفا�ض ناجت من
الإ�ستهالك املحا�سبى للآالت و املعدات خالل عام .2012
ظلت املوجودات املتداولة مبا يف ذلك النقد و الأر�صدة لدى
البنوك  2.5مليار ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب .2012
بينما بلغت املوجودات غري املتداولة والتي تت�ألف �أ�سا�س ًا من
الإ�ستثمارات يف ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال واملمتلكات
واملعدات واملوجودات الآخرى بقيمة  28.4مليار ريال
قطرى كما فى  31دي�سمرب � .2012إن �إجمايل �أ�صول ال�رشكة
مبا يف ذلك ح�صة ناقالت يف م�شاريعها امل�شرتكة بلغت �أكرث من
 43مليار ريال قطرى ،مقارنة مع  28.3مليار ريال قطرى
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 �إرحمه بن جابر اجلالهمة
لبناء وا�صالح ال�سفن والذي بلغت تكلفة بنا�ؤه  10.6مليار
ريال قطرى ،و مت متويله عن طريق قطر للبرتول يف ميناء
را�س لفان ،وبذلك تكون �إجماىل الأ�صول املدارة بوا�سطة
«ناقالت» قد بلغت �أكرث من  53.6مليار ريال قطرى.
• بلغ �إجمايل القرو�ض  23.9مليار ريال قطرى كما يف 31
دي�سمرب  2012مقارنة مع  24.8مليار ريال قطرى كما يف
 31دي�سمرب  ، 2011ويعك�س النق�ص �سداد القرو�ض.
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• بلغ �إجمايل حقوق امللكية قبل احتياطي التحوط والأ�سهم غري
امل�سيطرة  7.6مليار ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب 2012
مقارنة مع  7.3مليار ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب
 .2011ظل احتياطي التحوط ال�سلبى على قيمة  5.8مليار
ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب  ،2012ويرجع ذلك ب�صفة
�أ�سا�سية لإ�ستقرار القيمة ال�سوقية لعقود مبادلة �أ�سعار الفائدة
( )SWAPفى نهاية العام لينتج عنها �إ�ستقرار فى الإلتزامات.
�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 .و ال يتوقع �أن ي�ؤثر الإحتياطي الذى يخ�ص
هذا التحوط على قائمة الدخل �أو الأرباح املدورة� .إن القيمة
ال�سالبة للإحتياطي 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 ثبات ًا يف امل�ستقبل وكذلك تخفي�ض عدم الت�أكد
الذي يالزم التقلبات يف ا�سعار النقل �أو �أ�سعار الفائدة.
� ّإن �إجنازات �رشكة «ناقالت» ما كانت لتتحقّق لوال القيادة
الر�شيدة والر�ؤية احلكيمة حل�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد
أود �أن �أتق ّدم �إىل
بن خليفة �آل ثاين �أمري البالد املف ّدى ،الذي � ّ
�سموه بالإنابة عن �رشكة «ناقالت» بعظيم الإمتنان.
ح�رضة ّ
نتوجه بوافر ال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
كما
ّ
�سموه جلميع جهودنا.
ويلّ العهد الأمني على الدعم الذي يوليه ّ
أود �أن �أعبرّ عن تقديرنا ل�سعادة
وبالإنابة عن �رشكة «ناقالت» � ّ
حممد بن �صالح ال�سادة ،وزير الطاقة وال�صناعة �إذ
الدكتور
ّ
ي�شكّ ل ت�شجيعه لأن�شطتنا �أمر حيوي بالن�سبة لنجاحنا .كما نوجه
�إمتناننا �إىل م�ست�أجري �سفن «ناقالت» �رشكتي قطر غاز ورا�س
غاز لدعمهم لنا ،كما نتق ّدم بال�شكر �إىل الدعم التي توفّره �إدارة
ّ
تعزز �إجنازات �رشكتنا.
وموظفي قطر للبرتول ،التي ّ
أود �أن �أتق ّدم ب�شكرنا �إىل جميع �رشكائنا يف النجاح ،وهم
كما � ّ
ّ
وموظفينا ،الذين
�أع�ضاء جمل�س الإدارة وم�ساهمينا و�رشكائنا
جعلوا من �إجنازات �رشكة «ناقالت» للعام � 2012أمر ًا ممكناً.

�سفينة ناقالت املميزه «موزه» يف حو�ض ارحمه بن جابر اجلالهمه
................................
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ملحــــة حـــــول
�إجنازات �رشكة «ناقالت» يف عام 2012

........................................................................

�رشكة «ناقالت دامن �شيبياردز قطر» ()NDSQ

•�أجنزت �رشكة « »NDSQبناء �أوىل م�شاريعها ،وهي
بارجة حتميل و�إنزال بطول  140مرت.
التجارية ،وهي
•�أطلقت �رشكة «� »NDSQأوىل �سفنها
ّ
ثالث زوارق �إر�ساء قامت ببنائها ليتم ت�شغيلها فى ميناء
م�سيعيد يف قطر.

الأ�سطول
وعمليات
التقنية الكاملة
•تولّت �رشكة «ناقالت» الإدارة
ّ
ّ
الت�شغيل لأربعة ناقالت لغاز البرتول امل�سال متلكها ب�شكل
م�شرتك مع �رشكة «مالحة».
•التحق �أربع �شباب قطريني للدرا�سة لي�صبحوا � ّأول طلاّ ب
بحريني يف �رشكة «ناقالت».
مت التوظيف املبا�رش لـ171
•بحلول انتهاء العام ّ ،2012
ّ
موظف بحري من قبل ال�رشكة التابعة «»QGTCMI
واململوكة بالكامل ل�رشكة «ناقالت».

زوارق الإر�ساء امل�ص ّنعة من قبل �رشكة « »NDSQيف را�س لفّان

التمويل

ناقلة غاز البرتول امل�سال “بو�سدرة” اململوكة من قبل �رشكتي “ناقالت” و”مالحة”

تطوير حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن
اخلا�صة ب�إ�صالح ال�سفن التي
•بدء الت�شغيل يف املرحلة 5
ّ
ي�صل طولها �إىل  120مرت
اخلا�صة ب�أعمال الت�شطيبات
•بدء الت�شغيل يف املرحلة �4أ
ّ
والتجديد اليخوت الفاخرة

متت �رشكة «ناقالت» �صفقة متويل �إ�سالمي بقيمة 380
•�أ ّ
مليون دوالر �أمريكي مع بنك قطر الدويل الإ�سالمي
وم�رصف قطر الإ�سالمي.
متت �رشكة «ناقالت» �صفقة بقيمة  200مليون دوالر
•�أ ّ
�أمريكي لتمويل �رشكة اخلليج لنقل غاز البرتول امل�سال
اململوكة ب�شكل م�شرتك مع �رشكة «مالحة».
•وكاالت الت�صنيف االئتماين الكربى ت�ؤكّ د ت�صنيفات
م�ستقبلية
�رشكة «ناقالت» للعام  2012مع نظرة
ّ
م�ستقرة.
ّ
•�إن اقرتاح �رشكة ناقالت بخ�صو�ص توزيع الأرباح مبا
يعادل ريال واحد قطري من ارباح عام  2012يوفر
عائد ربح بن�سبة  %6.17بناء ًا على ال�سعر عند الإغالق
 16.20ريال قطري لل�سهم الواحد بتاريخ  7مار�س
 ،2013حيث يجعل «ناقالت» من �أعلى � 4رشكات من
حيث ن�سبة عائد توزيع الأرباح فى دولة قطر.

�رشكة «ناقالت» توقّع �صفقة متويل �إ�سالمي بقيمة  380مليون دوالر

ناقلة الغاز الطبيعي امل�سال «الروي�س» يف مرافق احلو�ض اجلاف اخلا�ص

ب�رشكة «»N-KOM

التنمية امل�ستدامة

�رشكة «ناقالت كيبل للأعمال البحر ّية» ()N-KOM

•�رشكة « »N-KOMحت�صل على جائزة �أف�ضل حو�ض
بحري خالل حفل توزيع جوائز «لويدز لي�ست» لل�رشق
الهندية.
الأو�سط و�شبه القارة
ّ
•�رشكة « »N-KOMحت�صل على جائزة �أف�ضل حو�ض
بحري خلدمات �صيانة ال�سفن خالل حفل توزيع جوائز
الهندية.
«�سيرتيد» ال�رشق الأو�سط و�شبه القارة
ّ
ال على
•منذ بدء الت�شغيل� ،أجنزت �رشكة «� »N-KOMأعما ً
�أكرث من � 100سفينة بينها �أكرث من  50ناقلة للغاز الطبيعي
امل�سال بحلول نهاية العام . 2012
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•مع ّدل التقطري يف �شـــركة «ناقالت» يرتفع بن�ســـبة
 ٪ 139عن عام  2010مع ان�ضمام  20مواطن قطري
�إىل الكوادر العاملة يف ال�رشكة خالل عام 2012
•مل يتم ت�سجيل �أى حوادث هادرة لوقت العمل خالل بناء
بارجة التحميل والإنزال.
•عمليات التدقيق ت�ؤكّ د توافق �رشكة «ناقالت»
مع معايري  ISO 9001:2008و OHSAS
.18001:2007
�رشكة  N-KOMتفوز بجائزة �أف�ضل حو�ض بحري من «�سيرتيد»

� ّأول �أربعة طلاّ ب بحريني يلتحقون ب�رشكة «ناقالت»

التقرير ال�سنوى ل�سنة 2012
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نبـــذه عن «ناقالت»

................................................................................................................................................

عن «ناقالت»
هي �رشكة قطرية تعمل فى جمال النقل البحرى وتقوم بدور
رئي�سى فى جمال ال�صناعة البحرية القطرية .كما ت�شكّ ل جزء ًا
مهم ًا من منظومة �إمداد الغاز الطبيعي امل�سال اخلا�صة بدولة
قطر .تقوم �رشكة «ناقالت» بالإ�رشاف على �أن�شطة حو�ض
ال�سفن املبنى وفق ًا لأعلى املعايري العاملية واململوك للدولة؛ كما
تقدم خدمات لل�سفن املتواجدة باملياه الإقليمية لدولة قطر.
ت�أ�س�ست �رشكة «ناقالت» يف عام  2004ك�رشكة م�ساهمة
قطرية مملوكة بن�سبة  %50للم�ؤ�س�سني و ٪50للجمهور .يوجد
لدى ناقالت �أكرب �أ�سطول لنقل الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل
والذى يتكون من � 54سفينة لنقل الغاز الطبيعي امل�سال،كما
ت�شارك «ناقالت» يف ملكية  4ناقالت عمالقة «»VLGCs
لنقل غاز البرتول امل�سال؛ و يقوم �أ�سطول �رشكة «ناقالت»
بنقل الغاز الطبيعي امل�سال املنتج من حقل ال�شمال القطري
�إىل الأ�سواق العاملية .ويع ّد حقل ال�شمال �أكرب حقل للغاز غري
امل�صاحب يف العامل.
حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و �إ�صالح ال�سفن
وامل�رشوعات امل�شرتكة
قامت �رشكة «ناقالت» منذ �إن�شائها بتنويع �أن�شطتها لكى ت�صبح
�رشكة لديها تخ�ص�ص وا�سع فى جمال �أعمال ال�صناعة البحرية.
ويعتربتطوير قاعدة ال�صناعة البحرية القطرية من خالل حو�ض
�إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن خري دليل على
مت بنا�ؤه وفق ًا لأف�ضل املعايري العاملية
هذا
التوجه ،وهو حو�ض ّ
ّ
لبناء و�إ�صالح ال�سفن يف ميناء را�س لفان.

اخلا�صة ب�رشكة «ناقالت»
ناقلة الغاز الطبيعي امل�سال من طراز  « Q-Maxعامرة»
ّ
.......................................
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قامت �رشكة «ناقالت» ب�إن�شاء �رشكة م�رشوع م�شرتك مع
�رشكة «كيبل للخدمات البحرية»الرائدة عاملي ًا يف جمال �إ�صالح
وحتويل ال�سفن بغر�ض �إدارة مرافق �إ�صالح ال�سفن بحيث تقوم
�رشكة «ناقالت كيبل للأعمال البحرية» ( )N-KOMب�إ�صالح
و�صيانة ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال العمالقة وجمموعة
الربية والبحرية.
وا�سعة من ال�سفن الأخرى والهياكل
ّ

العالية التى ي�صل طولها �إىل  170مرت ،مبا يف ذلك ال�سفن
التجارية وال�سفن احلربية وخفر ال�سواحل ،واليخوت الفاخرة.
كما توا�صل �رشكة «ناقالت» تطوير حو�ض �إرحمه بن جابر
اجلالهمة لبناء وا�صالح ال�سفن ومتابعة تطوير وبناء املرافق
اجلديدة فى احلو�ض .يف العام  ،2012بد�أ الت�شغيل يف مراحل
خم�ص�صة لإ�صالح ال�سفن ال�صغرية وتوفري خدمات
جديدة
ّ
الت�شطيبات والتجديد لل�سفن ذات القيمة العالية ،مثل اليخوت
خا�صة ب�إ�ضافة حو�ض عائم
الفاخرة .بد�أ بناء مرحلة جديدة ّ
�ضخم ور�صيف ميناء بطول  400مرت ،وبد�أت �أعمال الهند�سة
خا�صة ب�إنتاج و�صيانة �سفن م�ص ّنعة من �ألياف البال�ستيك
ملن�ش�آت ّ
املقوى .
ّ
اخلدمات البحرية و القدرات ال�صناعية
قامت �رشكة «ناقالت» بتقدمي خدمات الوكالة البحرية
والتخزين وخدمات الدعم و�سحب ال�سفن فى ميناء را�س لفان
وذلك لإمتام �سل�سلة اخلدمات البحرية املتكاملة املق ّدمة من
ال�رشكة .ومتتلك «ناقالت» �رشكة امل�رشوع امل�شرتك «ناقالت
مكون من
�سفيتزرويجزميولري قطر» ( )NSWوهو �أ�سطول ّ
 26زورق لل�سحب وزوارق للإر�شاد وغريها من قوارب
الإمدادات و تقوم ب�إدارتها لتوفري اخلدمات على مدار ال�ساعة
يف امليناء.
ت�شكل القدرات ال�شاملة يف جمال ال�صناعة البحرية دور
حموري وا�سرتاتيجي يف حتقيق الهدف املن�شود ب�أن ت�صبح
متميز فى جمال �صناعة
دولة قطر ذات ُ�شهرة عاملية كمركز ّ
الغاز ونقله واخلدمات البحرية وبناء و�إ�صالح وحتويل ال�سفن.
ت�ساعد �رشكة «ناقالت» كذلك على دفع عجلة االقت�صاد
القطري واال�ستثمار من �أجل م�ستقبل الدولة وذلك من خالل
كونها �رشكة بحرية متكاملة ومتنوعة الأن�شطة ،مبا يتما�شى
مع ر�ؤية كل من �رشكة «ناقالت» ور�سالتها ،ور�ؤية قطر
الوطنية .2030

كذلك قامت �رشكة «ناقالت» بت�أ�سي�س �رشكة م�رشوع م�شرتك
مع جمموعة «دامن لبناء ال�سفن» وهي �رشكة معروفة عاملي ًا
يف جمال بناء ال�سفن.و�سوف تقوم �رشكة «ناقالت دامن
�شيبياردز قطر» ( )NDSQب�إدارة عملية بناء ال�سفن ذات القيمة
التقرير ال�سنوى ل�سنة 2012
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عمليات ال�شحن/حلقة الو�صل

عوامل القــــوة يف «ناقــــالت»

تقوم �رشكات الغاز القطرية بنقل الغاز الطبيعي امل�سال عن
طريق �سفن نقل الغاز احلديثة وامل�ؤجرة مبوجب عقود طويلة
وم�شغلي ال�سفن املعروفني ويتكون �أ�سطول
الأجل مع مالكي
ّ
�رشكة «ناقالت» من � 14سفينة من طراز « »Q-Maxو31
�سفينة من طراز « »Q-Flexو� 9سفن من الطراز التقليدي ،كما
ي�شتمل الأ�سطول �أي�ض ًا على � 4سفن 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 الأجل
يف حمطات ا�ستقبال الغاز الطبيعي امل�سال يف جمموعة خمتارة
من الأ�سواق الرئي�سية حول العاملّ �.إن ا�ستثمارات دولة قطر يف
دعم البنية التحتية ل�سل�سلة �إمداد الغاز الطبيعي امل�سال ،تت�ضمن
مرافق يف حمطات ا�ستقبال الغاز الطبيعي امل�سال ذات املواقع
اال�سرتاتيجية التالية:
•حمطة �ساوث هوك� ،أكرب حمطة ال�ستقبال الغاز الطبيعي
امل�سال يف �أوروبا ،وهي موجودة يف اململكة املتحدة.
•حمطة الأدرياتيكي ال�ستقبال الغاز الطبيعي امل�سال،
يتم بنا�ؤها وفق ًا لتقنية
وهي � ّأول حمطة ا�ستقبال
ّ
بحرية ّ
« ،»Gravityيف ايطاليا.
•حمطة جولدن با�س ال�ستقبال الغاز الطبيعي امل�سال،وتقع
يف منطقة «املثلث الذهبي» املرتبطة مبجال الطاقة يف والية
تك�سا�س يف الواليات املتحدة.
�أن�شطة 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
و�أمريكا.
الت�صنيف االئتماين املتميز ل�رشكة «ناقالت» الرائدة عاملي ًا
يف جمال النقل

الت�سليم املتزامن لأربعة ناقالت للغاز الطبيعي امل�سال �إىل �رشكة «ناقالت» عام 2009
.....................................................
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االندماج يف �سل�سلة م�رشوعات الغاز الطبيعي امل�سال القطرية

عمليات الإنتاج

متثل �رشكة «ناقالت» عن�رص ًا �أ�سا�سي ًا يف �سل�سلة �إمداد الغاز
الطبيعي امل�سال القطري .وتقوم ال�رشكة بلعب دور حموري
يف واحدة من �أكرب م�شاريع الطاقة و�أكرثها تقدم ًا 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
مما
يتم �إعادة ت�سويقه من خالل عقود طويلة االجل ّ
العاملّ ،
م�ستقرة.كما تلقى �سل�سلة م�رشوعات
إيرادات
�
لتوفري
ي� ّؤدي
ّ
قوية من قبل دولة قطر.
رعاية
امل�سال
الطبيعي
الغاز
ّ

تقوم �رشكات �إنتاج الغاز القطرية ب�إنتاج الغاز الطبيعى من
يتم
حقل غاز ال�شمال مبوجب اتفاقيات طويلة الأجل ،حيث ّ
�إنتاج ما جممله  77مليون طن من الغاز الطبيعي امل�سال �سنوي ًا
من خالل �رشكات امل�شاريع امل�شرتكة واملن�ش�آت اململوكة فى
را�س لفان.

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

قامت وكالتى الت�صنيف «�ستاندرد �أند بورز» و «موديز»
بت�صنيف ديون �رشكة «ناقالت» الرئي�سية بدرجة  -AAو
 Aa3والثانوية بدرجة  A+و A1على التوايل .و يعترب هذا
الت�صنيف على بعد درجة واحدة �أدنى من ت�صنيف دولة قطر
 AAو .Aa2

ناقلة غاز البرتول امل�سال «الوكري»

ال يزال ت�صنيف �رشكة «ناقالت �إنك» من قبل وكاالت
الت�صنيف العاملية مرتفعا مقارنة بت�صنيفات ال�رشكات الغري
احلكومية يف دولة قطر .و هذا يدل على امل�ستوى املنخف�ض
جد ًا ملخاطر الإئتمان املتعلقة بال�رشكة ومدى قدرة ال�رشكة على
الوفاء بالإلتزامات املالية وارتفاع جودة م�ستوى الإئتمان الذى
تتمتع به ال�رشكة .كما قامت وكالة الت�صنيف «فيت�ش» بت�صنيف
ديون �رشكة «ناقالت �إنك» الرئي�سية بدرجة  +Aوالثانوية
بدرجة  .-Aوقد �أعيد ت�أكيد جميع الت�صنيفات املذكوره �أعاله مع
نظرة م�ستقبلية م�ستقرة يف عام .2012
التقرير ال�سنوى ل�سنة 2012
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التدفقات النقدية امل�ستقرة
�إن �إيرادات �رشكة «ناقالت» م�ستقرة نظر ًا للعقود طويلة الأجل
ذات الإيجار الثابت والتى تبلغ مدتها � 25سنة .
�سيا�سة تخفي�ض ن�سبة املخاطر
ا�ستطاعت �رشكة «ناقالت» �إثبات جدارتها مع �رشكات «قطر
غاز» و «را�س غاز» و «ت�سويق» يف حتقيق �سجلّ حافل من
النتائج املتعلّقة مب�شاريع طموحة ،وذلك من خالل ا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات حكيمة يف عملية التنمية والتطوير.
نظام متميز للت�شغيل والإدارة
عقدت �رشكة «ناقالت» حتالف ا�سرتاتيجي مع �رشكة «�شل
الدولية للتجارة والنقل البحري» ( )STASCOوهي ال�رشكة
الرائدة وذات اخلربة الوا�سعة يف جمال �إدارة وت�شغيل �سفن
الغاز الطبيعي امل�سال والتى تقوم حالي ًا بالإ�رشاف على
عمليات ت�شغيل و�إدارة ال�سفن اململوكة بالكامل من قبل �رشكة
«ناقالت» .وقامت �رشكة «ناقالت» بنقل �إدارة و�أعمال
الت�شغيل بالكامل اخلا�صة ب�سفن غاز البرتول امل�سال الأربعة
العمالقة من �رشكة «� »STASCOإىل �رشكة «ناقالت» خالل
عام .2012
حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن وفقا لأف�ضل املعايريالعاملية
قامت �رشكة «ناقالت» بتطوير حو�ض �إرحمه بن جابر
اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن اجلديد يف ميناء را�س لفان وفق ًا
لأف�ضل املعايري العاملية.ولإدارة هذا احلو�ض اجلديد ،قامت
�رشكة «ناقالت» بت�أ�سي�س �رشكات م�شاريع م�شرتكة مع كلٍ من
�رشكة «كيبل للأعمال البحرية» وهي �رشكة رائدة عاملي ًا يف
جمال �إ�صالح وحتويل ال�سفن ،وجمموعة «دامن �شيبياردز»
الرائدة عاملي ًا يف جمال بناء ال�سفن ،وذلك لدعم قطاع ال�صناعة
جمهزة الآن
البحري اجلديد يف دولة قطرّ � .إن هذه امل�شاريع ّ
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 والتي ي�صل طولها �إىل  170مرت كحد
�أق�صى.

بارجة التحميل والإنزال التي �أجنزت بنائها �رشكة «»NDSQ

.........................
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اجلدول الزمني لل�شــركة
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2004

2006

يونيو
ت�أ�سي�س «ناقالت»

�إ�ستالم �رشكة “ناقالت” �سفينتني لنقل
الغاز الطبيعى امل�سال

�إ�ستالم �رشكة «ناقالت» عدد � 8سفن
لنقل الغاز الطبيعى امل�سال

�إ�ستالم �رشكة «ناقالت» عدد � 18سفينة
لنقل الغاز الطبيعى امل�سال

2005

�أبريل
قامت �رشكة “ناقالت” بت�أجري عدد 6
�سفن من طراز “� ”Q-Maxإىل “قطر
غاز ”2ملدة � 25سنة

فرباير
قامت �رشكة «ناقالت» بت�أجريعدد
�8سفن لنقل الغاز الطبيعى امل�سال �إىل
«قطرغاز »4ملدة � 25سنة

مار�س
�إ�ستالم �سفن نقل غاز البرتول امل�سال
الأربعة

بدء �أعمال البناء فى حو�ض �إ�صالح
ال�سفن فى را�س لفان

�إ�ستالم �رشكة “ناقالت” �سفينتني لنقل
الغاز الطبيعى امل�سال
�أبريل
طرح �أ�سهم �رشكة «ناقالت» للتداول
فى �سوق الدوحة للأوراق املالية
مايو
ت�أ�سي�س �رشكة «ناقالت لأعمال الوكالة
املحدودة»

�سبتمرب
قامت �رشكة “ناقالت” بت�أجري عدد
�10سفن لنقل للغاز الطبيعي امل�سال �إىل
“قطر غاز  ”3ملدة � 25سنة.
مت ت�أ�سي�س �رشكة م�رشوع م�شرتك لقطر
ّ
ال�سفن مع �رشكة “�سفيتزر”

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

�إنتهاء �رشكة « »N-KOMمن م�رشوع
�صيانة �سفينة نقل الغاز امل�سال «�سمي�سمة»

�أغ�سط�س
تتم �صفقة متويل
�رشكة «ناقالت» ّ
�إ�سالمي بقيمة  380مليون دوالر
�أمريكي

»OHSAS

�أبريل
بد�أ العمل على ت�صنيع �أول �سفينة من
طراز «»Q-Max

�إ�ستالم �رشكة «ناقالت» عدد � 4سفن
لنقل الغاز الطبيعى امل�سال

نوفمرب
�إ�ستالم �أول �سفينة من طراز «»Q-Flex
(الغطارة)

يناير
ت�أ�سي�س �رشكة امل�رشوع امل�شرتك
«ناقالت دامن �شيبياردز قطر»

مايو
�إ�ستالم �رشكة «ّ � »N-KOMأول �سفينة
ل�رشكة قطر غاز «الوكرة»

دي�سمرب
�أول �سفينة من طراز « »Q-Flexمبيناء
را�س لفان حتمل �شحنة لقطر غاز

�أغ�سط�س

�إ�ستالم �رشكة «ناقالت» عدد � 20سفينة
لنقل الغاز الطبيعى امل�سال

ت�أجري �سفينة �إ�ضافية من طراز”Q-
� ”Maxإىل “را�س غاز ”3

�سبتمرب
�إ�ستالم �أول �سفينة من طراز «»Q-Max
(موزه)

�رشكة “ناقالت” ت�شكّ ل حتالف ًا ا�سرتاتيجي ًا
مع �رشكة “�شل الدولية للتجارة والنقل
البحري”( )STASCOلإدارة  25ناقلة
للغاز الطبيعي امل�سال مملوكة بالكامل
ل�رشكة “ناقالت”

2010

�أبريل
منح �رشكة «ناقالت» �شهادتي
« »ISO 9001:2008و «:2007

يونيو
�رشكة «ناقالت» تتولىّ �إدارة رابع
و�آخر �سفنها لنقل غاز البرتول امل�سال

�إبرام عقد رئي�سى بني �رشكة
« »N-KOMو�رشكة «اخلليج العاملية
للحفر»

�أكتوبر
قامت �رشكة قطر للبرتول مبنح عقد
خدمات ل�رشكة امل�رشوع امل�شرتك
“ناقالت �سفيتزر” فى ميناء را�س لفان
ملدة � 22سنة
نوفمرب
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2007

2009

2011

2008

()NDSQ

�إ�ستالم �آخر �سفينة من طراز»»Q-Max

(ر�شيدة)

نوفمرب
حفل افتتاح حو�ض �إرحمة بن جابر
اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن
بدء ن�شاط �رشكتي « »N-KOMو
«»NDSQ

2012

منح �رشكة «� »NDSQشهادة
«»ISO 9001:2008

�سبتمرب
�رشكة « »NDSQتنجز بناء �أوىل �سفنها
وهي بارجة حتميل و�إنزال ال�سفن بطول
 140مرت
� ّأول جمموعة من الطلاّ ب البحريني
ين�ضمون �إىل �رشكة «ناقالت»
القطريني
ّ
نوفمرب
�رشكة « »NDSQتطلق � ّأول ثالثة
مكون من
زوارق �إر�ساء �ضمن طلب ّ
� 19سفينة
دي�سمرب
تتم �صفقة متويل بقيمة
«ناقالت»
�رشكة
ّ
 200مليون دوالر �أمريكي ل�صالح
�رشكة اخلليج لنقل غازالبرتول امل�سال

نوفمرب
ت�أ�سي�س �رشكة امل�رشوع امل�شرتك
«ناقالت كيبل للأعمال البحرية»
()N-KOM

التقرير ال�سنوى ل�سنة 2012
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م�ساهمو «ناقـــالت»

................................................................................................................................................
قطر للبرتول

م� ّؤ�س�سة قطر

ت�أ�س�ست قطر للبرتول (امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للبرتول � ،سابقاً) مبوجب مر�سوم �أمريي يف عام
 ،1974وهي مملوكة بالكامل لدولة قطر .وتدير قطر للبرتول ،وب�شكل رئي�سي ،م�صالح قطر يف
كافة م�شاريع النفط والغاز والبرتوكيماويات داخل دولة قطر وخارجها .وتتولىّ قطر للبرتول
كافة مراحل �صناعة النفط والغاز وي�شمل ذلك عمليات اال�ست�شكاف واحلفر واالنتاج والتكرير
والنقل والتخزين واملبيعات املحلية والت�صدير.

ربحية ت� ّأ�س�ست عام  1995مبوجب مر�سوم �أمريي
م�ؤ�س�سة قطر هي منظمة م�ستقلة ،خا�صة ،غري
ّ
التميز
�صادر عن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين� ،أمري دولة قطر ،لدعم مراكز ّ
ّ
الرامية �إىل تنمية القدرات الب�رشية عن طريق الإ�ستثمار فى املوارد الب�رشية والتكنولوجيا اخلالقة
واملن�ش�آت املتطورة و�إبرام ال�رشاكات مع م�ؤ�س�سات راقية امل�ستوى و ذلك لرفع قدرات الأفراد
و امل�ستوى املعي�شى لهم.

ومنذ عام � 1988أ�سندت دولة قطر �إىل قطر للبرتول م�س�ؤولية اال�رشاف على عمليات ون�شاطات
ا�ستك�شاف وانتاج النفط والغاز التي جترى يف قطر بالتعاون مع ال�رشكات الأجنبية.

قطر للوقود «وقود»

ومتتلك قطر للبرتول ح�ص�ص ًا يف ال�رشكات التي تعمل يف جمال النفط اخلام والغاز الطبيعي امل�سال
واحلديد والأملنيوم والبرتوكيماويات وانتاج الأ�سمدة .كما تعمل قطر للبرتول �أي�ضاًّ � ،إما من خالل
امل�شاريع امل�شرتكة �أو بالوكالة عن دولة قطر ،يف م�شاريع حتويل الغاز �إىل �سوائل و�إمدادات
خطوط �أنابيب الغاز .

قطر للوقود «وقود» هي �رشكة م�ساهمة حملية مدرجة على الئحة �سوق الدوحة للأوراق املالية
منذ عام  .2002تقوم «وقود» بتوفري وتوزيع كل �أنواع الوقود داخل دولة قطر�،سواء كان ذلك
من الديزل ،اجلازولني� ،أو وقود الطائرات ،وذلك من خالل �أ�سطول من �أكرثمن � 150شاحنة
نقل الوقود .وتقوم �أي�ض ًا ب�أن�شطة تزويد ال�سفن بالوقود ،وا�سترياد مادة البيتومني وت�سويقها،
وتوفري الزيوت و�إن�شاء حمطات برتول ع�رصية .كما � ّأن «وقود» تقوم بتوزيع الغاز امل�ستخدم
للطبخ لكل العمالء يف دولة قطر.

�رشكة «مالحة»
تتميز �رشكة «مالحة» بتاريخ غني وعريق باعتبارها �أقدم �رشكة م�ساهمة قطرية ،حيث ح�صلت
ال�رشكة على �أول رخ�صة جتارية يف البالد باعتبارها �أول وكالة لل�شحن يف قطر.

وال�صحة
�صندوق التقاعد الع�سكري و�صندوق قطر للتعليم
ّ
ا�ستثمارية تدير الأ�سهم اخلا�صة ب�صندوق التقاعد الع�سكري و�صندوق قطر للتعليم
�صناديق
ّ
وال�صحة.
ّ

الدوحة،قطر.ويتم
ت�أ�س�ست املالحة القطرية يف عام١٩٥٧ك�رشكة م�ساهمة قطرية،يقع املكتب يف
ّ
تداول �أ�سهم ال�رشكة يف بور�صة قطر.تعمل ال�رشكة الأم مع �رشكاتها التابعة يف جماالت النقل
البحري والوكاالت ل�رشكات املالحة الأجنبية وتقدمي اخلدمات البحرية وبيع ال�شاحنات الثقيلة
و�إ�صالح ال�سفن وت�صنيع وتركيب املن�ش�آت البحرية و�أعمال النقل الربي وت�أجريال�سفن.

................................................................................
%1 ∫hÎÑ∏d ô£b ácöT

العامة للتقاعد واملعا�شات
�صندوق الهيئة
ّ
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العامة للتقاعد واملعا�شات هى هيئة عامة لها �شخ�صية اعتبارية وموازنة م�ستقلة .تتبع الهيئة
الهيئة
ّ
جمل�س الوزراء املوقر وتهدف هذه الهيئة �إىل ت�أمني احلياة الكرمية لأ�صحاب املعا�ش وامل�ستحقني
عنهم وفقا لأحكام قانون التقاعد واملعا�شات وتتولىّ الهيئة �إدارة وا�ستثمار �أموال �صندوق التقاعد
ويديرها جمل�س �إدارة ي�شكّ ل من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء.

*"%30 áMÓe" ácöT

º«∏©à∏d ô£b ¥hóæ°U
% 2 áë°üdGh
q

الهوية اجلديدة لل�رشكتني املدموجتني “املالحة
“مالحة” هي
ّ
و”القطرية للنقل البحري”.
القطرية”
ّ
ّ
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م�ست�أجرو �سفن �رشكة «ناقـــالت»

........................................................................
قطر غــــاز
ت�أ�س�ست �رشكة قطر غاز يف عام  ،1984وهي ال�رشكة الرائدة يف جمال �صناعة الغاز الطبيعي
امل�سال يف دولة قطر .وقد �أ�صبحت اليوم بف�ضل توجيهات �سعادة الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة
وزير الطاقة وال�صناعة ورئي�س جمل�س �إدارة قطر غاز كربى ال�رشكات املنتجة للغاز الطبيعي امل�سال
يف العامل ،والتي متكّ نت من الو�صول بطاقتها الإنتاجية �إىل  42مليون طن يف ال�سنة ،وا�ستطاعت
حتقيق ر�ؤيتها املتمثلة يف �إي�صال الغاز الطبيعي امل�سال الذي تنتجه من خطوط �إنتاجها ب�أمان وثقة �إىل
عمالئها يف جميع �أنحاء العامل من م�صانعها ذات امل�ستوى العاملي الرفيع يف دولة قطر .يذكر �أن فريق
عمليات حمطة را�س لفان يقوم بت�شغيل جميع �صهاريج اخلزانات واملحطات البحرية مبدينة را�س
لفان ال�صناعية .وتع ّد حمطة را�س لفان هي كربى حمطات الغاز الطبيعي امل�سال وت�صدير املنتجات
البرتولية يف العامل.
�رشكة را�س غاز املحدودة «را�س غــــاز»
�رشكة را�س غاز املحدودة («را�س غاز») هي �إحدى ال�رشكات املتكاملة الرائدة عاملي ًا يف �إنتاج الغاز
الطبيعي امل�سال وهي مع �رشكة قطر غاز جتعل دولة قطر �أكرب منتج للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل
إنتاجية ت�ساوي  77مليون طن �سنوياً .خالل وقت ق�صري ن�سبياً� ،صنعت را�س غاز لنف�سها �سمعة
بقدرة �
ّ
حولت مورد �إقليمي �إىل عن�رص �أ�سا�سي من مزيج
ّ
كمورد موثوق و�آمن للغاز الطبيعي امل�سال وقد ّ
ّ
الطاقة العاملي .منذ ت�أ�سي�سها يف العام  ،2001قامت را�س غاز بتطوير من�ش�آت على م�ستوى عاملي
اتفاقيات طويلة الأجل
ال�ستخراج وتخزين ومعاجلة وت�صدير الغاز الطبيعي امل�سال وقد دخلت يف
ّ
لتوريد الغاز الطبيعي امل�سال لكوريا والهند و�إيطاليا و�أ�سبانيا وبلجيكا وتايوان والأمريكيتني.
�رشكة قطر العاملية لت�سويق البرتول املحدودة «ت�سويق»
ت�أ�س�ست �رشكة قطر العاملية لت�سويق البرتول املحدودة «ت�سويق» يف يوليو  2007ك�رشكة حكومية
م�ستقلة وال�رشكة الت�سويقية الوحيدة لبيع وت�صدير املنتجات اخلا�ضعة للتنظيم احلكومي من دولة قطر اىل
املكررة (مثل النفط
العامل .وت�شمل هذه املنتجات غاز البرتول امل�سال واملكثفات والكربيت واملنتجات َ
ووقود ال�سيارات ووقود الطائرات) ومنتجات حتويل الغاز اىل �سوائل مثل النفط ووقود الطائرات.
يتم �إنتاجه يف قطر ب�إدارة «قطر
وتقوم �رشكة « ت�سويق» �أي�ض ًا بت�سويق منتجات النفط اخلام الذي ّ
للبرتول» مبوجب اتفاقية وكالة .تعرف هذه املنتجات باملنتجات غري اخلا�ضعة للتنطيم احلكومي.
اتفاقية خدمات �شحن
خالل العام  ،2012ا ّتفقت �رشكتي «ناقالت» و «ت�سويق» ب�صورة متبادلة على
ّ
لإ�ضفاء الطابع الر�سمي وتعزيز التعاون بني ال�رشكتني حول �أن�شطة اخلدمات التجارية للبواخر .ال
تزال «ناقالت» تعمل و تتفاو�ض مع �رشكة «ت�سويق» لزيادة حجم كميات غاز البرتول امل�سال و
الكربيت و املكثفات والتى من املمكن «لناقالت» �أن تقوم بنقلها ل�صالح «ت�سويق» مبا ي�سمح «لناقالت»
بالنمو و تنويع �أن�شطة الأعمال.

�أ�سطول �رشكة «ناقالت» يف ميناء را�س لفّان

..................
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ملخّ �ص الن�شاط عن عام 2012

................................................................................................................................................

الأ�سطـــــــــــــول
عامة عن الأ�سطول
نظرة ّ
ت�ستمد �رشكة «ناقالت» قوتها املالية ب�شكل كبري من �أن�شطتها
الأ�سا�سية املتمثلة يف النقل البحري للغاز الطبيعي املُ�سال
املكون من 54
القطري �إىل الأ�سواق العامليةُ .
ويع ّد �أ�سطولها ّ
ناقلة مملوكة � ّإما بالكامل �أو ب�شكل م�شرتك ،من �أكرب و�أحدث
املتخ�ص�صة فى نقل الغاز الطبيعي املُ�سال يف العامل،
الأ�ساطيل
ّ
تتم عملية
أن
�
ل�ضمان
حديثة
بتقنيات
الناقالت
جميع
�إذ تتمتع
ّ
وفعالة
نقل الغاز الطبيعى امل�سال ب�صورة �آمنة و�سليمة ً
بيئيا ّ
من حيث توفري التكلفة .ويبلغ �إجمايل اال�ستثمارات يف هذه
الناقالت  11مليار دوالر �أمريكي تقريباَ ،كما تبلغ م�ساحة
مكعب
حمولتها الإجمالية للنقل ما يزيد على  8.5مليون مرت ّ
من الغاز الطبيعي املُ�سال.
مت ا�ستخدام جميع ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال ال ّتابعة
هذا و ّ
ل�رشكة «ناقالت» بالكامل لتلبية املتطلبات ال�ضخمة لنقل الغاز
مما يتيح للدولة وللعامل «خط
الطبيعي املُ�سال القطريّ ،
�أنابيب عائم» ذو �أهمية �إ�سرتاتيجية فى توفري الطاقة النظيفة.
وبالإ�ضافة �إىل ناقالت الغاز الطبيعي املُ�سال التي متلكها ال�رشكة
البالغ عددها  54ناقلة ،ف�إنها متتلك ب�شكل م�شرتك �أربعة
ناقالت غاز عمالقة ( )VLGCsلنقل غاز البرتول امل�سال.
ت�ؤجر �رشكة «ناقالت» �سفن الغاز الطبيعي املُ�سال من خالل
اتفاقيات ت�أجري طويلة الأجل مع �رشكة «قطر غاز» و�رشكة
يتم ت�شغيل �سفن الغاز الطبيعي املُ�سال
«را�س غاز» بينما ّ
اخلا�صة بنا واململوكة ملكية م�شرتكة من قبل �رشكائنا يف امللكية،
العاملية الرائدة يف امتالك
تت�ضمن عدد ًا من ال�رشكات
والتي
ّ
ّ
وت�شغيل ال�سفن .تقوم �رشكة «ناقالت لل�شحن (قطر) املحدودة»
( )NSQLبت�شغيل ناقالت غاز البرتول امل�سال العمالقة الأربعة
ذات امللكية امل�شرتكة بعد �أن ت�سلّمت �رشكة « »NSQLالإدارة
التقنية لل�سفن من �رشكة «�شل الدولية للتجارة والنقل البحري»
ّ
()STASCO
يتم ت�شغيل ال�سفن اململوكة بالكامل
زال
ما
بينما
،
ّ
عرب حتالف ا�سرتاتيجي مع �رشكة «.»STASCO
ناقلة الغاز الطبيعي امل�سال من طراز -كيو ماك�س اخلا�صة ب�رشكه ناقالت «الدفنة»
. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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�سفينه من ا�سطول �رشكه ناقالت لنقل الغاز الطبيعي امل�سال

. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .

�أن�شطة �أ�سطول ال�سفن خالل عام 2012
انتقال �إدارة �سفن نقل غاز البرتول امل�سال
معينة من
منذ ت�أ�سي�سهاّ ،
عززت �رشكة «ناقالت» نواحي ّ
التو�سع يف �أعمال تتع ّدى
أجل
�
من
ال�سفن
إدارة
�
ن�شاطها املرتبط ب
ّ
مهام الإ�رشاف واملراقبة .يف الن�صف الأول من عام ،2012
متكّ نت �رشكة «ناقالت لل�شحن (قطر) املحدودة» ()NSQL
اململوكة بالكامل من قبل �رشكة «ناقالت» من توليّ الإدارة
التقنية الكاملة وعمليات ت�شغيل ناقالت غاز البرتول امل�سال
ّ
ملكية م�شرتكة من قبل �رشكتي «ناقالت»
الأربعة اململوكة ّ
و «مالحة» وذلك بعد انتقالها ب�سال�سة وجناح من �رشكة
« ،»STASCOتلك ال�سفن الأربعة هي «الوكري» و «بو�سدرة»
و «لوبرة» و «�أم لقهاب».
منوها الثابت لقدرتها يف �إدارة ال�سفن
توا�صل �رشكة «ناقالت» ّ
والت�شغيلية
التقنية
إدارة
ل
ا
يف
وخرباتها
وتخ�ص�صاتها ومهاراتها
ّ
ّ
لل�سفن ،بالإ�ضافة �إىل تطوير ّ
موظفيها العاملني يف القطاع
البحري ،ومواردها يف تكنولوجيا املعلومات ،وخدمات
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لتو�سع �أكرب يف
امل�شرتيات ،وذلك بهدف و�ضع �أ�س�س متينة ّ
�إدارة ال�سفن لت�صبح �رشكة �شحن تق ّدم خدمات متكاملة.
ّ
موظفني بحريني
توظيف
يف دي�سمرب  ،2011بد�أت �رشكة «ناقالت» بالتوظيف املبا�رش
ّ
ملوظفني بحريني من خالل �رشكتها التابعة اململوكة بالكامل
« »QGTCMIلل�شحن .ويف نهاية عام ّ ،2012
وظفت
�رشكة»ّ 171 »QGTCMI
موظف بحري � ّإما توظيف ًا مبا�رشا �أو
الإنتقال من �رشكة «�شل الدولية للنقل البحري – �سنغافورة»
( .)SSISويف نهاية العام  ،2012يجرى �إعداد جمموعة
ّ
ليتم انتقالهم �إىل �رشكة
كبرية �أخرى من
املوظفني ّ
«.»QGTCMI
ّ
املوظفون اجلدد الذين يعملون على منت ال�سفن
و�سيبقى جميع
اململوكة بالكامل من قبل �رشكة «ناقالت» ّ
موظفون مبا�رشون
لدى �رشكة « ،»QGTCMIوذلك بهدف �أن يكون جميع
ّ
املوظفني البحريني العاملني على منت ال�سفن اململوكة بالكامل
من قبلنا ّ
موظفون مبا�رشون ل�رشكة «. »QGTCMI

ّ
املوظفني البحريني يف �إطار التزام
وي�أتي هذا العزم بتوظيف
ّ
املوظفني العاملني على منت ال�سفن
�رشكة «ناقالت» بجعل جميع
اململوكة بالكامل ّ
موظفون مبا�رشون ل�رشكة «.»QGTCMI

وابتداء ًا من عام � ،2013ستبد�أ �رشكة «ناقالت» البحث عن
ع�رشة طلاّ ب بحريني قطريني على الأقل ليلتحقوا بربناجمها
�سنويا .

توظيف طلاّ ب بحريني قطريني

و�ست�ستمر �رشكة «ناقالت» يف ابتعاث طالبها البحريني للدرا�سة
كليات ذات مناهج �أكادميية بحرية
يف ُعمان ودول �أخرى يف ّ
دولية يف
يتم ت�أ�سي�س �أكادميية بحرية ّ
رفيعة امل�ستوى� ،إىل �أن ّ
قطر.

ان�ضم �أول �أربع �شباب قطريني �إىل برنامج �رشكة «ناقالت»
ّ
البحرية يف
للطلاّ ب البحريني وبا�رشوا درا�ساتهم يف الأعمال
ّ
�ضباط ًا ومهند�سني على منت ناقالت
�سبتمرب  2012لكي ي�صبحوا ّ
اخلا�صة ب�رشكة «ناقالت».
الغاز
ّ
�سوف تقوم �رشكة «ناقالت» برعاية ال�شباب الأربعة خالل فرتة
التعليمية التي ترتاوح م ّدتها من �أربع �إىل خم�س �سنوات
الدورة
ّ
()IMCO
الدولية
البحرية
عمان
كلية
�ستت�ضمن 12
والتي
،
يف ّ
ّ
�شهر ًا من التدريب البحري على منت �سفن �رشكة «ناقالت».
وفور �إنهاء الدورة� ،سيكون الطالب قد �أ�صبحوا �ضباط �سطح
�سفن م�ؤهلني� ،أو مهند�سني بحريني ،حيث �ست�ضمن لهم �رشكة
«ناقالت» وظائف على منت �سفنها.
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RÉ¨dG π≤æd äÓbÉf øØ°S äGQÉ°ùe
∫É°ùŸG ≈©«Ñ£dG

Great Britain
Canada

øe …ôgƒL AõL »g , RÉ¨dG π≤f á«∏ªY ¿EG
á∏FÉ¡dG RÉ¨dG äÉWÉ«àMEG ∫É°üjEG ≈∏Y ô£b IQób
.á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ¤EG

Holland

Belgium
France
Portugal Spain

Italy Greece

Turkey

USA

South Korea
Kuwait

China

QATAR

Mexico

United Arab
Emirates

Dominican Republic

Taiwan

India

Thailand

Brazil

Chile
Argentina

∫É°ùŸG ≈©«Ñ£dG RÉ¨dG π≤f øØ°S

πeÉµdÉH ácƒ∏‡ áæ«Ø°S 25 OóY
(Ö©µe Îe 266^000 – Ö©µe Îe 263^000 :ádƒªM) «Q-Max» ´ƒf øe áæ«Ø°S 14 OóY •
(Ö©µe Îe 217^000 – Ö©µe Îe 210^000 :ádƒªM) «Q-Flex» ´ƒf øe áæ«Ø°S 11 OóY •
á«µ∏ŸG ácÎ°ûe áæ«Ø°S 29 OóY
.áFÉŸG ≈a 43 ƒëæH ¤ÉªLEG §°SƒàÃ h áFÉŸG ≈a 60-20 ÚH Ée øØ°ùdG √òg ≈a äÓbÉf á«µ∏e ìhGÎJ •
.(Ö©µe Îe 150^000 :ádƒªM) ájó«∏≤J øØ°S 9 OóY •
(Ö©µe Îe 216^000 :ádƒªM) «Q-Flex» ´ƒf øe áæ«Ø°S 20 OóY •

∫ƒ£°SC’G äÉfƒµe

Japan

ácöûd GóL ΩÉg ∫É°ùŸG ≈©«Ñ£dG RÉ¨dG Èà©j •
πµ°ûH ô£b ádhód h «QP» ∫hÎÑ∏d ô£b
.ΩÉY
¢SGQ h RÉ¨∏d ô£b ácöT äÉYhöûe Èà©J •
AÉcöû∏d h «QP» ∫hÎÑ∏d ô£≤d ájƒ«M RÉZ
.á«ŸÉ©dG ∫hÎÑdG äÉcöT øe
≈©«Ñ£dG RÉ¨dG øe øW ¿ƒ«∏e 77 ô£b èàæJ •
.Éjƒæ°S ∫É°ùŸG
≈°ù«FQ QhO Ö©∏àd äÓbÉf ácöT AÉ°ûfEG ” •
èàæŸG ∫É°ùŸG ≈©«Ñ£dG RÉ¨dG π≤f äÉ«∏ªY ≈a
.ô£b ádhO øe
¢SGQ AÉæ«e øe áæë°T 1009 OóY øë°T ” •
.2012 ΩÉY ∫ÓN ¿ÉØd
%16 áÑ°ùf ÉÑjô≤J äÓbÉf ácöT øØ°S πã“ •
≈©«Ñ£dG RÉ¨dG π≤æd á«ŸÉ©dG ádƒª◊G øe
∫ƒ£°SCG ÈcCG äÓbÉf ácöT ó©J Éªc ,∫É°ùŸG
.⁄É©dG ≈a ∫É°ùŸG ≈©«Ñ£dG RÉ¨dG π≤æd
øØ°S hôLCÉà°ùe h äÓbÉf ácöT øe πc ΩÉb •
∫ÓNádhO 24 ¤EG RÉ¨dG π«°UƒàH zäÓbÉf{
.2012 ΩÉY
äÓbÉf ∫ƒ£°SCG
∫É°ùŸG »©«Ñ£dG RÉ¨dG π≤æd

∫É°ùŸG ≈©«Ñ£dG RÉ¨dG øØ°S
´ƒf øe áæ«Ø°S 14 OóY •
«Q-Max»
´ƒf øe áæ«Ø°S 31 OóY •
zQ-Flex{
ájó«∏≤J øØ°S 9 OóY •
∫É°ùŸG ¤hÎÑdG RÉ¨dG øØ°S
«VLGC» ´ƒf øe øØ°S 4 OóY •

zQ-Flex{ h zQ-Max{ øØ°S

ÉgÌcCGh ºé◊G å«M øe ∫É°ùŸG ≈©«Ñ£dG RÉ¨dG π≤æd øØ°S ÈcCG «Q-Flex» h «Q-Max» ´ƒf øe øØ°ùdG Èà©J •
.≈LƒdƒæµJ Ék eó≤J
.2007 ΩÉY øe GAóH áeóÿG øØ°ùdG ∂∏J â∏NO •
ájó«∏≤àdG É¡JÓ«ãe øe ÈcCG ∫É°ùŸG ≈©«Ñ£dG RÉ¨dG øe øØ°ùdG ∂∏J ádƒªM Èà©J :«Q-Flex» ´ƒf øe øØ°ùdG •
.ÉÑjô≤J áFÉŸG ≈a 50 áÑ°ùæH
É¡JÓ«ãe øe ÈcCG ∫É°ùŸG ≈©«Ñ£dG RÉ¨dG øe øØ°ùdG ∂∏J ádƒªM Èà©J :«Q-Max» ´ƒf øe øØ°ùdG •
.ÉÑjô≤J áFÉŸG ≈a 80 áÑ°ùæH ájó«∏≤àdG
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فريق عمل م�شاريع �رشكة «ناقالت» ()PTF

حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن
عامة عن حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن
نظرة ّ
تعترب �سنة  2012ال�سنة الثانية الكاملة لعمليات الت�شغيل فى
مرافق �رشكة «ناقالت» بحو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة
لبناء و �إ�صالح ال�سفن يف ميناء را�س لفان.خالل هذه الفرتة،
هامة وق ّدم م�ساهمة كربى يف
�شهد احلو�ض �إجنازات عديدة ّ
البحرية يف قطر.
منو ال�صناعة
ّ
ّ
فى عام � ،2007إختارت �رشكة قطر للبرتول �رشكة
«ناقالت» لتقوم بت�صميم وت�شييد املرافق الرئي�سية حلو�ض بناء
و �إ�صالح ال�سفن؛ و قامت ناقالت بدورها ب�إعداد فريق عمل
مكون من �أع�ضاء ب�رشكتي «ناقالت» و «قطر
امل�شاريع (ّ )PTF
للبرتول» لإدارة برنامج العمل .قامت �رشكة «ناقالت» الحق ًا
بتحديد و ت�أ�سي�س �رشاكات مع �رشكات عاملية لإدارة املراحل
الأوىل مل�رشوع حو�ض ال�سفن.
ومن ال�رشاكات الإ�سرتاتيجية املنبثقة عن ذلك� :رشكة «ناقالت
كيبل للأعمال البحرية املحدودة» ( )N-KOMمع �رشكة
«كيبل» والتي تعترب رائدة عاملي ًا فى جمال �إ�صالح ال�سفن
و حتويلها و بناء الهياكل البحرية .و�رشكة «ناقالت دامن
�شيبياردز قطر املحدودة»( )NDSQمع جمموعة «دامن»
متخ�ص�صة فى ت�صميم وبناء ال�سفن ذات
وهى �رشكة عاملية
ّ
مت �إنتداب �أفراد من �رشكتي «كيبل»
املوا�صفات
اخلا�صة .وقد ّ
ّ
و «دامن» للم�شاركة فى فريق عمل امل�شاريع اخلا�ص ب�إدارة
ت�صميم وبناء حو�ض ال�سفن.
مراحل تطوير حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن

.............................

عامة عن تطور �أعمال حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن
نظرة ّ
قام ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري
دولة قطر ر�سمي ًا ب�إفتتاح املراحل  1و  2و  4من حو�ض ال�سفن
يف نوفمرب  ،2010ومنذ ذلك احلني قامت كل من �رشكتي
« »N-KOMو« »NDSQبخطوات جريئة يف تطوير ودفع
ال�صناعة البحرية بدولة قطر ،والتى ت�شتمل على اال�ستقبال
املتزامن ل�سبع ناقالت غاز عمالقة يف احلو�ض اجلاف و�إجناز
بارجة حتميل و�إنزال بطول  140مرت ،والتي تع ّد � ّأول �سفينة
يتم بنا�ؤها يف حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح
ّ
يتم بنا�ؤها يف قطر على الإطالق.
�سفينة
أكرب
�
وبالطبع
ال�سفن،
ّ
وت�شكّ ل هذه التطورات الهامة بحو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن
نتائج مبا�رشة لر�ؤية ح�رضة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املف ّدى
لإن�شاء �صناعة بحرية متينة متتاز باحليوية يف دولة قطر.
يو�ضح هذا التقرير �إجنازات كل من �رشكة « »N-KOMو
ّ
« »NDSQو فريق عمل امل�شاريع « »PTFخالل عام ،2012
التى �ساهمت يف حتقيق تلك الر�ؤية.
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�إجنازات فريق عمل م�شاريع �رشكة «ناقالت» عن عام 2012
يتم ت�شغيلها من قبل �رشكة «»NDSQ
املراحل التي ّ
يف الربع الأخري من عام  ،2012بد�أ فريق عمل امل�شاريع
بعملية تكليف ونقل م�س�ؤوليات املرحلة 4أ �إىل �رشكة
خا�صة ب�إجناز و�إعادة جتهيز
« ،»NDSQوهذه املرحلة
ّ
�سفن ذات قيمة عالية مبا يف ذلك اليخوت الفاخرة .يبلغ طول
الرئي�سية  180مرت وعر�ضها  70مرت وارتفاعها
ال�صالة
ّ
مق�سمة �إىل حجرتني منف�صلتني ،جتاورها
وهي
مرت،
50
ّ
يتم التحكّ م باحلرارة
من�ش�آت دعم ،وور�شة دهان وخمزنّ .
والرطوبة داخل املن�ش�أة بالكامل بوا�سطة «مركز للطاقة»،
ي�ضم نظام تربيد بقدرة  17.5ميجاوات .وهذه
الذي
ّ
التجهيزات هى الأكرث تطورا فى العامل فى نوعيتها.
يتم ت�شغيلها من قبل �رشكة «»N-KOM
املراحل التي ّ
ويف الربع الأخري من عام � 2012أي�ضاً ،قام فريق عمل
امل�شاريع ب�إجناز �أعمال البناء وت�سليم م�س�ؤوليات املرحلة � 5إىل
خ�ص�صت هذه املرحلة لإ�صالح
�رشكة « .»N-KOMوقد ّ
ال�سفن ال�صغرية التي ي�صل طولها الإجمايل �إىل  120مرت.
مع حو�ض عائم بقدرة رفع ت�صل �إىل  6250طن ،ورافعتي
متحركتني بقدرة على رفع �سفن ب�أوزان ت�صل �إىل
مراكب
ّ
 1100طن� .ستتمكّ ن املرحلة  5من ا�ستقبال جميع �أنواع ال�سفن
ال�صغرية.ب�إ�ضافة املرحلة  ،5املدجمة بالكامل مع املرحلتني
 1و � ،2سي�صبح ب�إمكان �رشكة « »N-KOMالقيام ب�أعمال
�إ�صالح والتحويل على �سفن من جميع الأحجام والأنواع.
�سيتم �إ�ضافة املرحلة � 2أ �إىل عمليات
بحلول نهاية العام ّ ،2014
�رشكة « »N-KOMحيث ي�شكل العن�رص الرئي�سي فيها كونها
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�سفينه نقل الغاز الطبيعي امل�سال “ �سمي�سمه “ يف احلو�ض اجلاف اخلا�ص ب�رشكه
“”N-KOM

واحده من �أكرب الأحوا�ض العائمة يف العامل بطول ي�صل �إىل
 405مرت ،وقدرة رفع تقارب � 120ألف طن.
مراحل �أخرى
املرحلة  3هي قيد الدرا�سة والتقييم حالي ًا و�سوف تركّ ز على
ت�صنيع من�ش�آت كالدعائم والكب�سوالت واجلوانب العلوية
مل�شاريع النفط والغاز.
خم�ص�صة
� ّأما املرحلة  6فهي حالي ًا يف املرحلة الهند�سية ،وهي
ّ
املقوى «»FRP
لبناء و�صيانة �سفن م�ص ّنعة من الياف البال�ستيك ّ
كالقوارب ال�صغرية التي ترتاوح بني مراكب التاك�سي البحري
وقوارب النزهة بالإ�ضافة �إىل قوارب خفر ال�سواحل .

التقرير ال�سنوى ل�سنة 2012

33

من�ش�آت �رشكة “ ”N-KOMلإ�صالح ال�سفن يف مايو 2012

...................................

Blue: Pantone 653C
Green: Pantone 340C
Grey Color: Grey 430
Red Color: Colour of red characters PMS 186 100M 100Y

�رشكة «ناقالت كيبل للأعمال البحر ّية املحدودة» ()N-KOM
عامة
نظرة ّ

اخلا�صة ب�رشكة “ ”N-KOMيف حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن
الأحوا�ض اجلافّة
ّ

. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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م�ساحة املوقع 50.8 :هكتار
املرافق (املرحلتان  1و � :)2إثنان من الأحوا�ض اجلافـة
( 360مرت  66 Xمرت و  400مرت 80 Xمرت)� ،أر�صفة يبلغ
جمموع طولها  2.550مرت ،وجمهزة برافعات بطول 100
مرت (جمهزة خ�صي�ص ًا لل�سفن من طراز” / ”Q-Maxو ناقالت
النفط اخلام العمالقة “ ،)”VLCCوجمموعة كاملة من مرافق
الدعم ،مثل ور�شة معاجلة ال�صلب وور�ش املعدات والأدوات
الكهربائية والأنابيب والأدوات امليكانيكية وخمازن كبرية.
املقرر �إ�ضافة ر�صيف عائم من نوع “”Handymax
ومن ّ
بطول ( 220مرت 38Xمرت) مع قدرة رفع خمطط لها �أن ت�صل
�إىل  20.000طن فى عام .2015
الن�شاطات :تركز �رشكة “”N-KOMعلى �صيانة و�إ�صالح
وحتويل ال�سفن الكبرية واملتو�سطة احلجم والهياكل البحرية،
مثل من�صات احلفر.

�رشكة “ ”N-KOMتت�سلّم جائزة �أف�ضل حو�ض بحري للعام من “لويدز لي�ست”

ال�شهادات املعتمدة ISO 9001 :و  OHSAS18001و
 ISO14001و بالإ�ضافة �إىل �شهادات التدقيق للت�صديق على
�أوعية ال�ضغط  ASME STAMPSو  Uو  U2و Sو  PPو
الهيئة القومية لإ�صالح �سفن ال�ضغط “.”RSTAMP
اعتماد املعهد الأمريكي للبرتول ( )APIوفق املعايري)API-Q1( :
و()API-2Bو( )API-4Fو( )API ISO/TS 29001و(APIISO
.)9001
امللكية� :رشكة “ ”N-KOMمملوكة بن�سبة  79يف املائة من قبل
�رشكة “ناقالت” و 20يف املائة من “ك� .إ�س للإ�ستثمارات
املحدودة” ،وهي �رشكة تابعة مملوكة بالكامل ل�رشكة “كيبل
للأعمال البحر ّية” ،وواحد يف املائة من قبل “قطرللبرتول”.
التقرير ال�سنوى ل�سنة 2012
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�إجنازات �رشكة « »N-KOMعن عام 2012
خالل العام � ،2012شملت �إجنازات �رشكة « »N-KOMما يلي:
•توفري خدمات الأحوا�ض اجلافة ل�سبع �سفن نقل غاز
طبيعي م�سال يف مايو  ،2012وذلك لإجناز �أعمال ت�شمل
وامل�ضخات
وال�صمامات،
املحرك الرئي�سي،
�صيانة
ّ
ّ
ّ
العامة.
وغريها من �أعمال الإ�صالح وال�صيانة
ّ

•احل�صول على جائزة �أف�ضل حو�ض بحري لهذا العام يف
�أكتوبر  ،2012خالل حفل توزيع جوائز «لويدز لي�ست»
الهندية.
لل�رشق الأو�سط و�شبه القارة
ّ
•احل�صول على جائزة �أف�ضل حو�ض بحري خلدمات
�صيانة ال�سفن يف نوفمرب  ،2012خالل حفل توزيع
الهندية
جوائز «�سيرتيد» ال�رشق الأو�سط و�شبه القارة
ّ
لعام .2012

اتفاقيات ح�رصية للأ�سطول ،بالإ�ضافة
•توقيع ثالث
ّ
�إىل ت�سع اتفاقيات حالية ح�رصية للأ�سطول مع �رشكات
الرئي�سية.
ال�شحن
ّ
«من�صة  »803من
برية
من�صة ّ
ّ
•تر�سية � ّأول عقد لإ�صالح ّ
قبل �رشكة «وذرفورد» للحفر.

•احل�صول على اعتماد املعهد الأمريكي للبرتول ( )APIوفق
املعايري )API-Q1( :و( )API-2Bو()API-4F
و ( )API ISO/TS 29001و (.)API ISO 9001

أمريكية للمهند�سني
اجلمعية ال
•احل�صول على اعتماد
ّ
ّ
ال عن
امليكانيكيني ( )ASMEب�أختام ( Uو U2و Sو )PPف�ض ً
ح�صولها على اعتماد وختم املجل�س الوطني (.)R

•�إجناز �أعمال ا�ستبدال كامت ال�صوت لناقلة الغاز الطبيعي
امل�سال التا�سعة بنجاح.
•�إجناز �أعمال ت�صنيع من الفوالذ تفوق � 14ألف طن.

موردي خدمات رئي�سيني مثل
•ت�أ�سي�س �رشاكات مع ّ
�رشكات «غازتران�سبوت» و «تكنيغاز» و «ت�شاملرز»

م�صممني رئي�سيني لتعزيز
•توقيع مذكرات تفاهم مع
ّ
الربية وجمموعات
للمن�صات
والربية
البحرية
خدماتها
ّ
ّ
ّ
ّ
احلفر.
•التعاون مع �رشكاء رئي�سيني لتوفري خدمات هند�سة
وم�شرتيات وبناء ( )EPCل�صناعة النفط والغاز.

الرئي�سية املنجزة عمليات
تت�ضمن امل�شاريع
•ح ّتى تاريخه،
ّ
ّ
ا�ستقبال وت�صليح يف احلو�ض اجلاف لناقالت الغاز
الطبيعي امل�سال من طرازي « »Q-Maxو «»Q-Flex
من�صة حفر
وناقالت غاز البرتول امل�سال ،وحتويل ّ
من�صة لل�سكن ،وت�صنيع لبارجة بالكامل ،و�إجراء
�إىل ّ
العاملية لناقالت الغاز الطبيعي
ة
ال�صوتي
االختبارات
ّ
ّ
امل�سال ،و�صيانة جلهاز ال�ضغط يف معامل �إعادة الت�سييل
على منت ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال ،وتركيب جهاز
تربيد من نوع « »BOGو�صيانة كاملة ملجموعة نظام دفع
ثنائي الوقود ديزل وكهربائي.
•�أجنزت �رشكة « »N-KOMبنجاح �إ�صالحات على
�أكرث من مائة �سفينة من �أنواع خمتلفة ل�صناعة الأعمال
البحرية ،مبا يف ذلك  50ناقلة للغاز الطبيعي امل�سال.
ّ

احلفارة “زكريت” يف احلو�ض اجلاف التابع ل�رشكة «.»N-KOM
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امللكية� :رشكة « »NDSQمملوكة بن�سبة  70يف املائة من قبل
�رشكة «ناقالت» و 30يف املائة من جمموعة «دامن» لإ�صالح
ال�سفن بهولندا.

�رشكة «ناقالت دامن �شيبياردز قطر املحدودة» ()NDSQ
عامة عن �رشكة «»NDSQ
نظرة ّ

زوارق الإر�ساء امل�ص ّنعة من قبل “ ”NDSQتخو�ض جتارب يف عر�ض البحر

...... ... ........................
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م�ساحة املوقع 18 :هكتار
املرافق (املرحلة � 4أ) :ت�شييد قاعة للبناء بطول  270مرت
وعر�ض  65مرت وقاعة لتجميع الأجزاء بطول  180مرت
مكونة من �أربعة حجرات ور�صيف لتجهيز ال�سفن بطول 400
ّ
مرت مزود برافعة تبلغ قدرة حمولتها  30طن وبارجة حتميل
و�إنزال بحمولة  10,500طن وور�ش وخمازن ومرافق دعم
�آخرى.
الن�شاطات :تركز �رشكة « »NDSQفى ن�شاطها على بناء
املقوى
ال�سفن امل�صنعة من ال�صلب والأملنيوم والياف البال�ستيك ّ
«»FRPوالتى ي�صل طولها اىل 170مرت .كما ت�شمل قدراتها
الإنتاجية على ال�سفن التجارية مثل زوارق ال�سحب وقوارب
الإمداد البحري و�سفن الب�ضائع وال�سفن الع�سكرية واليخوت
الفاخرة .كما يوجد لدى « »NDSQالقدرة على �إعادة جتهيز
الع�سكرية واليخوت الفاخرة.
ال�سفن
ّ
ال�شهادات املعتمدةISO 9001- 2008 :

�إجنازات �رشكة « »NDSQعن عام 2012
خالل العام  2012حقّقت �رشكة « »NDSQالإجنازات التالية:
•�إجناز بناء �أوىل �سفنها و�أكربها وهي بارجة حتميل و�إنزال
مت تد�شني وت�سمية
بطول  140مرت يف �سبتمرب  ،2012وقد ّ
الدكتورحممد �صالح
البارجة ب�شكل ر�سمي من قبل �سعادة
ّ
مت بناء البارجة
.2013
يناير
ال�سادة وزيرالطاقة وال�صناعة يف
ّ
بالكامل يف حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح
ال�سفن وهي تتمتّع بقدرة نقل تبلغ  10.500طن حيث تع ّد �أكرب
مت ت�صنيعها يف قطر حتّى تاريخه .ت�شكّل البارجة الآن
�سفينة ّ
اخلا�صة بحو�ض �إرحمة بن جابر لبناء
ة
ي
التحت
البنية
من
جزء ًا
ّ
ّ
و�إ�صالح ال�سفن و�سوف ت�ستخدم لإطالق ال�سفن التي �ستبنى
الحق ًا يف احلو�ض و لإ�ستقبال و�إعادة �إطالق ال�سفن التي تزور
حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن من �أجل �إعادة التجهيز.
•�إطالق زوارق الإر�ساء الثالث الأوىل يف نوفمرب
املكون من � 19سفينة التي
 ،2012كجزء من الطلب ّ
ت�صنعها ال�رشكة ل�صالح �رشكة «مالحة» وميناء قطر
للبرتول يف م�سيعيد .ال�سفن الثالث التي يبلغ طول كلّ
مت بنا�ؤها بالكامل يف حو�ض �إرحمة بن جابر
منها  18مرت ّ
التجارية
اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن وهي �أوىل ال�سفن
ّ
يتم �إطالقها من قبل �رشكة «.»NDSQ
التي ّ
التقرير ال�سنوى ل�سنة 2012
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�رشكة «ناقالت �سفيتزرويجزميولري» «»NSW
يف �سبتمرب  ،2006مت �إن�شاء �رشكة « »NSWك�رشكة م�رشوع
م�شرتك مملوكة بن�سبة  70يف املائة من قبل �رشكة «ناقالت»
و 30يف املائة من قبل «�سفيتزر ال�رشق الأو�سط املحدودة»،
امل�شغلة «�سفيتزر» الدولية التى تقوم
وهي جزء من ال�رشكة
ّ
ب�أعمال قطر ال�سفن.متتلك « »NSWوتدير � 26سفينة مبا فيها
زوارق ال�سحب وزوارق الإر�شاد وقوارب امليناء يف ميناء
را�س ل ّفان وجزيرة حالول .تق ّدم �رشكة « »NSWجمموعة
من اخلدمات التي ت�شمل ال�سحب واملرافقة والإر�ساء والإر�شاد
وزوارق الإ�صطفاف واال�ستجابة حلاالت الطوارئ ،و�صيانة
املحطات العائمة.
�إجنازات �رشكة « »NSWعن عام 2012
الإدارة و�إعداد طاقم البحارة والت�شغيل:
•�سفينتي �أمن تابعتني �إىل ميناء را�س ل ّفان
•�سفينة �إر�شاد مالحي تابعة مليناء را�س لفان
•التقدم بعطاء لتوفريطاقم البحارة والإمدادت ل�رشكة

�إحدى �سفن �أ�سطول “”NSW
..................

زورق �إر�ساء تابع ل�رشكة “ ”NSWخالل عمله يف ميناء را�س لفّان

«»N-KOM

•�سفينة �أبحاث جلامعة قطر
اخلدمات البحر ّية
تقدم �رشكة «ناقالت» جمموعة �شاملة من اخلدمات البحرية
لل�سفن العاملة يف املياه القطرية و الزائرة �إىل ميناء را�س لفان
مت ت�أ�سي�س هذه اخلدمات لتوفري حلول متكاملة لل�سفن التى
وقد ّ
فعالة من حيث التكلفة والوقت.
بطريقة
خدمات
و
ؤن
�
م
ّب
تتطل
ّ
�رشكة «ناقالت لوكالة املالحة املحدودة (�ش.م.ق»).
()NAC
�رشكة « »NACهي الوكيل املعتمد مليناء را�س لفان .ت� ّأ�س�ست
ال�رشكة يف مايو  2005وتعود ملكية  95يف املائة منها ل�رشكة
«ناقالت» ،وخم�سة يف املائة منها ل�رشكة «قطر للبرتول».
وهي توفّر خدمات �شاملة جلميع ال�سفن املحلية والدولية التي
تر�سو يف امليناء ،وتوفّر اخلدمات املتعلّقة بجميع م�سائل امليناء
فعالية حتميل �أو تفريغ ال�سفن يف را�س ل ّفان .وت�شتمل
ل�ضمان
ّ
اخلدمات التي تقدمها �رشكة « »NACعلى حت�صيل الر�سوم،
وخدمات تبديل الطاقم ووثائق ال�شحن .وتتعامل ال�رشكة �سنوي ًا
مع ما مع ّدله  3400طلب خدمات لل�سفن.
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خدمات دعم ال�سفن
تق ّدم وحدة «ناقالت» لدعم ال�سفن جمموعة متكاملة من
خدمات الدعم جلميع ال�سفن املحلية والدولية العاملة يف
املياه القطرية على ح ّد �سواء .وت�شمل هذه اخلدمات توفري
ال�رضورية واالت�صال وتن�سيق
امل�ستلزمات من املواد
ّ
متخ�ص�صة و
خدمات الإ�صالح من قبل �أطراف خارجية
ّ
توفريم�ستودعات لتخزين قطع غيار ال�سفن على املدى الق�صري
والطويل وتقدمي اخلدمات على مدار � 24ساعة .تقوم وحدة
البحرية يف قطر وتلبية احتياجات
دعم ال�سفن بتوفري احللول
ّ
عمليات الت�شغيل واحل�صول على
ال�سفن من �أجل احلفاظ على
ّ
فعالة ل�ضمان احل ّد
وبطريقة
املنا�سب
املواد املطلوبة يف الوقت
ّ
الأدنى من الت�أخري فى جدول الرحالت.

زورق �إر�شاد ي�شغل من قبل �رشكه “”NSW
......................
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التنمية امل�ستدامة
........................................................................
و�ضعت �رشكة ناقالت منذ ن�ش�أتها التنمية امل�ستدامة ن�صب عينيها� ،إذ �أنها متثل البو�صلة الرئي�سية يف توجيه جناح �رشكتنا يف �إطار
دعم �سل�سلة القيمة مل�شاريع الغاز الطبيعي امل�سال يف قطر ،وتنويع االقت�صاد من خالل �إن�شاء �صناعة بحرية جديدة يف حو�ض �إرحمه
بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن.
نحن نوا�صل جهودنا يف بناء ثقافة �رشكتنا حول مفهوم التنمية امل�ستدامة ،بحيث ي�شكّ ل هذا املفهوم الأولوية يف كل ما نقوم به.

عملنا على مدار العام 2012على ت�أكيد التزامنا بامل�س�ؤولية
االجتماعية لل�رشكة من خالل امل�شاركة لل�سنة الثانية على
التوايل يف تقرير التنمية امل�ستدامة لل�صناعة يف قطر ،والذي
التقيد ب�ش�ؤون نظم ال�صحة وال�سالمة والبيئة
ن�رشته �إدارة ّ
( ،)DGوهو الذى يلخ�ص �أولويات وم�سار تق ّدم قطاع الطاقة
وال�صناعة يف دولة قطر.
ومتا�شيا مع �أهداف �رشكتنا الإ�سرتاتيجية
وعالوة على ذلك،
ً
و�أهداف التنمية يف دولة قطر ،كما ح ّددتها ر�ؤية قطر
الوطنية لعام  ،2030ح ّددت �رشكة «ناقالت» يف هذا التقرير
م�ساهمتها يف التنمية امل�ستدامة لدولة قطر حتت ركائز �أربعة
للتنمية :التنمية الب�رشية والتنمية االجتماعية والتنمية االقت�صادية
وال�صحة والبيئة واجلودة.
والتنمية يف جمال ال�سالمة
ّ
وفيما يلى تف�صيل ب�إجنازاتنا على �صعيد التنمية امل�ستدامة لعام
املبنية على ر�ؤية قطر الوطنية
 2012ووفق ًا لركائز التنمية ّ
لعام .2030

حملية
�رشكة “ناقالت” ت�شارك يف برامج توعية يف مدار�س وجامعات
ّ

الب�رشية
التنمية يف جمال املوارد
ّ
امل�ؤ�رشات الرئي�سية :تعيني املوظفني امل�ؤهلني؛ قوى عاملة
ج�سديا وذهنياً؛ وموظفني على درجة كبرية
�صحية و�آمنة -
ً
من احلما�س.
�إجنازات �رشكة «ناقالت» لعام :2012

ّ
مقر ال�رشكة الرئي�سي
موظفي �رشكة “ناقالت” يحتفلون باليوم الوطني لدولة قطر يف ّ

....................................
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ان�ضم �أربع �شباب قطريني لي�صبحوا � ّأول طلاّ ب بحريني
•
ّ
يلتحقون بربنامج �رشكة «ناقالت» للطلاّ ب البحريني،
الأمر الذي ي�سطر تاريخا ل�صناعة النقل البحري يف
قطر.

• .2010ومع نهاية العام � ،2012أ�صبح لدى �رشكة
موظف قطري ،باملقارنة مع ّ 26
«ناقالت» ّ 43
موظف
مما ي�شكّ ل زيادة بن�سبة .% 65
،2011
مع انتهاء العام
ّ
•قام ممثّلوا �رشكة «ناقالت» و�رشكات امل�شاريع امل�شرتكة
التابعة لها مبجموعة من الزيارات للمدار�س واجلامعات
منو ال�صناعة البحرية يف قطر،
لن�رش الوعي حول ّ
والفر�ص املرتبطة بها فيما يخ�ص اخلريجني القطريني
مت ت�أكيد ذلك من خالل امل�شاركة
اجلدد والطالب .وقد ّ
املتوا�صلة ل�رشكة «ناقالت» و�رشكات امل�شاريع امل�شرتكة
فى معر�ض قطر املهني ال�سنوي.

•�شارك ّ
موظفون من �رشكة «ناقالت» و�رشكات امل�شاريع
ريا�ضية بني �أق�سام
م�سابقات
يف
لها
ابعة
ت
امل�شرتكة ال ّ
ّ
ال�رشكة �شملت ريا�ضات الكريكيت وكرة القدم.
•يف �أغ�سط�سّ ،
نظمت �رشكة «ناقالت» حفل القرنقعوه
ال ّأول للأطفال ،وا�ستغلّت املنا�سبة لتعزيز تقدير التقاليد
القطرية ولت�شجيع ّ
موظفي �رشكة «ناقالت» وعائالتهم
ّ
على ت�شكيل روابط �أقوى بينهم.

عائالت ّ
موظفي �رشكة “ناقالت” ي�ستمتعون باحتفاالت ال�رشكة مبنا�سبة القرنقعوه

الرتاثية

•يف �سبتمرب ،عقدت �رشكة «ناقالت» �سل�سلة من
املحا�رضات لتعزيز الوعي بداء ال�رسطان بني ّ
موظفيها،
القطرية ملكافحة ال�رسطان
اجلمعية
حيث قامت بدعوة
ّ
ّ
مل�شاركة املعلومات مع ّ
موظفيها حول كيفية الوقاية من
ال�رسطان والك�شف عنه.
مت االحتفال لعدة �أيام باليوم الوطني
•يف دي�سمربّ ،
لدولة قطر داخل مكاتب �رشكة «ناقالت» حيث ا�ستمتع
ّ
موظفي ال�رشكة من قطر ومن حول العامل بامل�أكوالت
التقليدية.
ة
القطري
والزينة
واملو�سيقى
وامل�رشوبات
ّ
ّ

• ّ
قطرياً .وبحلول
وظفت �رشكة «ناقالت»  20مواطن ًا
ّ
نهاية عام  ،2012بلغ مع ّدل التقطري يف �رشكة
«ناقالت» � ،% 17أي ارتفاع بن�سبة  % 139عن عام
التقرير ال�سنوى ل�سنة 2012
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•«مالحة» وميناء م�سيعيد التابع لقطر للبرتول .وقد �شكّ ل
التجارية الثالثة �إجناز رئي�سي �آخر يف
�إطالق ال�سفن
ّ
البحرية يف قطر.
ال�صناعة
تطوير
ّ
متت �رشكة «اخلليج لنقل غاز
•يف دي�سمرب � ،2012أ ّ
البرتول امل�سال» اململوكة ب�شكل م�شرتك بني �رشكتي
«ناقالت» و «مالحة» �صفقة بقيمة  200مليون دوالر
�أمريكي من بنك قطر الوطني حيث لعبت �رشكة
«ناقالت» دور الو�سيط فيها.
•مع انتهاء العام � ،2012أجنزت �رشكة «»N-KOM

بنجاح �أعمال �إ�صالح على �أكرث من � 100سفينة من
خمتلف الأنواع لل�صناعة البحرية ،مبا يف ذلك �أكرث من
 50ناقلة للغاز الطبيعي امل�سال.

وال�صحة والبيئة واجلودة
التنمية يف جمال ال�سالمة
ّ
�إجنازات �رشكة «ناقالت» عن عام :2012
الأ�سطول
متويلية ل�صالح �رشكة اخلليج لنقل غاز البرتول امل�سال
تتم �صفقة
ّ
�رشكة “ناقالت” ّ

التنمية يف جمال امل�س�ؤولية الإجتماع ّية
االجتماعية؛ الهيكل
امل�ؤ�رشات الرئي�سية :الرعاية واحلماية
ّ
االجتماعي ال�سليم ،والتعاون الدويل
�إجنازات �رشكة «ناقالت» لعام :2012
•تتب ّنى �رشكة «ناقالت» �سيا�سة التقطري التى تلقى تعاون
بني املوظفني املحليني واملقيميني ،وذلك جللب املنفعة
الإجتماعية للمجتمع املحلي.

•رفعت �رشكة «ناقالت» م�ستوى الوعي ب�أن�شطتها بني
ال�شباب القطريني من خالل الرتويج مل�سابقة للفوز
بكمبيوتر حممول من نوع  MacBookProخالل
فعاليات ن�رش الوعي حول التعليم يف العام  .2012وفاز
تخرج حديث ًا من جامعة كارنيجي
باجلائزة ّ
�شاب قطري ّ
ميلون.

•يف �سبتمرب � ،2012أجنزت �رشكة « »NDSQبناء بارجة
�سجل �سالمة ٍ
خال من
حتميل و�إنزال بطول  140مرت مع ّ
احلوادث الهادرة للوقت طوال فرتة امل�رشوع.
التنمية يف املجال الإقت�صادي
امل�ؤ�رشات الرئي�سية :الإدارة االقت�صادية ال�سليمة؛
واال�ستغالل الأمثل ملوارد النفط والغاز ،والتنوع االقت�صادي
املالئم.
�إجنازات �رشكة «ناقالت» لعام :2012
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مت تنويع م�صادر االقت�صاد القطري من خالل تطوير
• ّ
القطاع ال�صناعي البحري مع اكتمال ال�سنة الثانية من
الت�شغيل ل�رشكات امل�شـاريع امل�شــرتكة وهي� :شـــركة
« »N-KOMو�رشكة « »NDSQيف حو�ض �إرحمه بن
جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن.

�سجل �أ�سطول �رشكة «ناقالت» (لنقل الغاز الطبيعي
• ّ
امل�سال وغاز البرتول امل�سال) مع ّدل  0.48من
الإ�صابات الهادرة للوقت ومع ّدل  1.13لإجمايل
امل�سجلة خالل الثالثة �أرباع الأوىل من العام
احلاالت
ّ
متو�سط ال�صناعة
من
أف�ضل
�
ال�سجلّ
يجعل
ا
،2012
ممّ
ّ
 1.03ملع ّدل الإ�صابات الهادرة للوقت و 2.22من
امل�سجلة (وفق بيانات العام
مع ّدل �إجمايل احلاالت
ّ
.)2011

•تتوافق جميع �سفن �رشكة «ناقالت» مع �أحدث املمار�سات
وقائية على
يتم ا ّتخاذ تدابري
ّ
الإدارية ملكافحة القر�صنةّ .
منت جميع �سفن �رشكة «ناقالت» لت�أمني �أف�ضل م�ستويات
احلماية لل�سفن خالل �إبحارها يف املناطق ذات خماطر
القر�صنة العالية .ت�شمل هذه التدابري توفري فرق �أمن
على منت ال�سفن عندما ت�سمح بذلك الدول التي ترفع
علمها .حتافظ ال�رشكة على روابط وثيقة مع الوكاالت
أمنية مثل مكتب االرتباط البحري حلر�س ال�سواحل
ال ّ
امللكية
للبحرية
البحرية
الأمريكي،وعمليات التجارة
ّ
ّ
ّ
الربيطانية من �أجل البقاء على ّ
اطالع حول �أحدث
ّ
يتم �إطالع
بالقر�صنة.
ة
اخلا�ص
اال�ستخباراتية
املعلومات
ّ
ّ
ّ
ال�سفن بالو�ضع الأمني قبل الدخول يف املناطق عالية
املخاطر .ا�ستخدمت �رشكة «ناقالت» نظام يتيح لها
ا�ستخباراتية ب�شكل فوري،
احل�صول على حتديثات
ّ
ممّ ا ميكّ نها من ن�رش املعلومات لل�سفن ب�شكل �رسيع لرفع
م�ستوىا�ستعدادها.
التقنية ل�سفن نقل غاز
•ويف �إطار االنتقال الناجح للإدارة
ّ
البرتول امل�سال العمالقة الأربعة اململوكة م�شاركة �إىل
م�سئولية �إدارة ال�سفن الداخلية ل�رشكة «ناقالت» التابعة
« ،»NSQLح�صلت ال�رشكة على وثيقة التوافق مع
الدولية يف  12يوليو  ،2012التي
معايري �إدارة ال�سالمة
ّ
«»NSQL
�رشكة
ت�شهد ر�سمي ًا ب� ّأن
م�شغل معتمد ل�سفن
ّ
داخلية
نقل الغاز .وقد خ�ضعت جميع ال�سفن لتدقيقات
ّ
وخارجية وح�صلت على �شهادات توافق مع املعايري
ّ
الدولية لأمن
واملعايري
ة
الدولي
ال�سالمة
إدارة
ل
الكاملة
ّ
ّ
مرافق ال�سفن واملوانئ يف نوفمرب .2012

ؤولية الكاملة
•يف يونيو  2012تولّت �رشكة «ناقالت» امل�س� ّ
التقنية وعمليات ت�شغيل ناقالت غاز البرتول
للإدارة
ّ
اخلا�صة بها ،الأمر الذي ي�شكّ ل
أربعة
ل
ا
العمالقة
امل�سال
ّ
هامة يف �إطار هدف �رشكة «ناقالت» على املدى
خطوة
ّ
البعيد املتمثّل ب�إدارة وت�شغيل جميع �سفنها اململوكة بالكامل
من خالل �رشكتها ال ّتابعة «»NSQL
متت �رشكة «ناقالت» بنجاح
•يف �أغ�سط�س � 2012أ ّ
�صفقة متويل �إ�سالمي باملرابحة بقيمة  380مليون دوالر
�أمريكي مع بنك قطر الدويل الإ�سالمي وم�رصف قطر
الإ�سالمي.

•يف �سبتمرب � 2012أجنزت �رشكة «� »NDSQأعمال البناء
يتم بنا�ؤها بالكامل يف حو�ض �إرحمة بن
ل ّأول بارجة ّ
جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن وهي �سفينة حتميل
مت تد�شني وت�سمية البارجة
و�إنزال بطول  140مرتّ .
حممد بن �صالح
ب�شكل ر�سمي من قبل �سعادة الدكتور ّ
ال�سادة وزير الطاقة وال�صناعة يف يناير  .2013وقد
�شكّ ل �إجناز بناء بارجة التحميل والإنزال عن�رص بارز
املحلية يف قطر.
ال�صناعية
يف تطوير وتنويع القدرات
ّ
ّ
•يف نوفمرب � 2012أطلقت �رشكة «ّ � »NDSQأول ثالث
مت بنا�ؤها بالكامل يف حو�ض �إرحمة بن
زوارق �إر�ساء ّ
جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن ل�صالح �رشكة

ال�سادة يزور حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن
�سعادة الدكتور ّ
حممد بن �صالح ّ
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•توا�صل �رشكة «ناقالت» العمل ب�شكل وثيق مع
الأطراف املعنية يف �إطار ال�سعي لتحقيق �أداء متفوق يف
وال�صحة والبيئة .عقدت �رشكة «ناقالت»
جمال ال�سالمة
ّ
�سل�سلة من االجتماعات مع ال�رشكات التابعة لها وح ّددت
مت
معايري مالئمة تتيح �إجراء تقييمات موحدة للأداء .وقد ّ
وال�صحة
توحيد �إعداد التقارير حول بيانات �أداء ال�سالمة
ّ
والبيئة يف جميع ال�رشكات ال ّتابعة ل�رشكة «ناقالت».
•توا�صل �رشكة «ناقالت» ارتباطها مع م�ست�أجري �سفنها
وهما �رشكتي «قطر غاز» و «را�س غاز» من خالل
إمكانية �إعادة جتهيز �سفنها لتتمكّ ن
�إجرائها لدرا�سة حول �
ّ
من ا�ستخدام الغاز الطبيعي امل�سال كوقود ،الأمر الذي
واقت�صادية لأ�سطولها� .إذا
وبيئية
ت�شغيلية
قد ي�شكّ ل منافع
ّ
ّ
ّ
متت املوافقة على امل�رشوع� ،سوف يولّد هذا اال�ستثمار
ّ
ة
اقت�صادي
منافع
الهام
وبيئية بارزة لل�رشكة.
ّ
ّ

�إعداد التقارير والتدقيق
املهنية واجلودة
ال�صحة وال�سالمة
مت منح �أنظمة �إدارة
• ّ
ّ
ّ

�شهادة توافق مع معاي ري  ISO 9001:2008و �OH
 SAS 18001:2007من قبل «�سجلّ لويدز ل�ضمان
اجلودة» ( )LRQAيف �أبريل  .2011ومنذ ذلك احلني،

داخلية ،مبا يف ذلك اثنان
�أجرت ال�رشكة ثالثة تدقيقات
ّ
التدقيقية
املراقبة
إجراء
�
مت
منهم يف عام  .2012كما ّ
ّ
اخلارجية الثالثة من قبل «�سجل لويدز ل�ضمان اجلودة»
جيدة يف التدقيقات
يف  .2012حقّقت ال�رشكة نتائج ّ
واخلارجية ،مع حاالت طفيفة
الداخلية
ّ
ّ

•لعدم التوافق .توا�صل ال�رشكة جهودها لتعزيز �أنظمة
الإدارة ل�ضمان حتقيق نتائج م ّت�سقة �سعي ًا لتحقيق ر�سالة
ور�ؤية ال�رشكة.

•ق ّدمت �رشكة «ناقالت» تقريرها الثاين حول التنمية
ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف قطر
امل�ستدامة �إىل �إدارة
ّ
للبرتول .وح�صلت �رشكة «ناقالت» على �شهادة
ال�سادة وزير
تقدير من �سعادة الدكتور ّ
حممد �صالح ّ
ّ
الطاقة وال�صناعة مل�شاركتها يف مبادرة �إعداد تقرير
التنمية امل�ستدامة اخلا�ص ب�صناعة ّ
الطاقة .وكانت �رشكة
«ناقالت» من بني الـ � 17رشكة فقط التي ح�صلت على
هذه ال�شهادة.
متت �رشكة «ناقالت» درا�سة حتليلية ملعرفة املتطلبات
•ا ّ
الالزمة للح�صول على اعتماد  ISO 14001لأنظمة
الإدارة
�سيتم البدء باعتماد  ISO 14001لكلّ
ّ
البيئيةّ .
من �رشكتي «ناقالت» و « »NSQLيف العام 2013
للح�صول على الرتخي�ص يف نهاية العام.

•بد�أت �رشكة «ناقالت» ب�إجراء �سل�سلة من التدقيقات
ل�رشكات امل�شاريع امل�شرتكة العاملة يف جمال ت�شغيل ال�سفن
كجزء من برنامج �رشكة «ناقالت» ل�ضمان اجلودة.
خارجية
اول مراجعة
ّ
•�أجنزت �رشكة «ناقالت» بنجاح ّ
للإدارة �أجريت من قبل �رشكة «�شل» .وي�شكّ ل هذا الأمر
�رضورة ملوا�صلة اعتماد �رشكة «�شل» لل�سفن ال ّتابعة
ل�رشكة «.»NSQL

الإختبارات والتدريب
•قامت �رشكة «ناقالت» مبوا�صلة حت�سني قدرة ا�ستجابتها
امل�ستمرة ّ
خلطة
حلاالت الطوارئ مع املراجعات
ّ
اال�ستجابة للطوارئ ومن الدرو�س امل�ستفادة التي تتبع
مب�شغلي
الختبارات دوريةلال�ستجابة للطوارئ املرتبطة
ّ
�سفن �رشكة «ناقالت» ،و�رشكة « »STASCOواملالكني
يف �رشكات امل�شاريع امل�شرتكة �رشكة «ماران غاز»
و�رشكة « »OSGو�رشكة «تيكاي» و م�ست�أجري ال�سفن
�رشكتي «قطر غاز» و»را�س غاز».

تدريبية حلاالت التعبئة الكاملة
مت �إجراء �أربعة اختبارات
• ّ
ّ
ا�ستجابة للطوارئ يف � 2012شملت �أق�سام خمتلفة من
ال�رشكة الختبار الإ�ستعداد يف حال الطوارئ وقدرات
اال�ستجابة .كما �شاركت �رشكة «ناقالت» ب�شكل وثيق يف
الهامة على
التخطيط والتن�سيق وتنفيذ مترينات الطوارئ
ّ
ال�صعيد الوطني التي �سميت «�صقر البحر» يف بداية العام
.2012

•و�إدراك ًا منها باملخاطر الناجمة عن الطرق  ،تقوم �رشكة
«ناقالت» بتطبيق برنامج تدريب على القيادة الآمنة
جلميع ّ
موظفيها لتعزيز وعيهم بال�سالمة على الطرقات.

وتعليمية من �أجل توفري و�سيلة
تدريبية
مت �رشاء برجميات
• ّ
ّ
ّ
وال�صحة
تدريبية يف جمال ال�سالمة
تفاعلية لتقدمي دورات
ّ
ّ
ّ
وال�صحة
بال�سالمة
املخت�ص
الق�سم
قبل
من
واجلودة
والبيئة
ّ
جتريبية يف
تدريبية
مت �إجراء دورة
والبيئة واجلودة .و ّ
ّ
ّ
نهاية العام  2012مب�شاركة من  65باملائة من ّ
موظفي
�رشكة «ناقالت» ،الأمر الذي حظي بالكثري من ردود
إيجابية.
الفعل ال ّ

االت�صاالت
•� ّأ�س�ست �رشكة «ناقالت» روابط ات�صاالت متينة مع
الأمن ال�صناعي ال ّتابع لقطر للبرتول ،وعمليات التجارة
الربيطانية ،ومكتب االرتباط البحري حلر�س ال�سواحل
ّ
الأمريكي ،واملكتب البحري الدويل ،و�أق�سام الأمن يف
ال�رشكات املعنية  .وقد �شاركت �رشكة «ناقالت» ب�شكل
هامة من �أجل تعزيز الوعي بال�سالمة
وثيق يف حتقيقات ّ
ولدعم م�شاركة �أف�ضل املمار�سات.
• ّ
وظفت �رشكة «ناقالت» خدمة الر�سائل الق�صرية من
«كيوتل» نظر ًا ملا ت�شكّ له من و�سيلة مرنة لنقل الر�سائل
الهامة املرتبطة بال�سالمة ب�شكل �رسيع على هواتفها
ّ
تت�ضمن هذه الر�سائل تنبيهات حول حاالت
املحمولة.
ّ
الطق�س ،والطوارئ وحاالت الطرق املرورية .

حفل ت�سمية زوارق الإر�ساء الثالثة يف من�ش�آت �رشكة “”NDSQ
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�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) (�ش.م.ق)
البيانات املالية املوحدة مع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
الفهر�س
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

51-50

بيان املركز املايل املوحد

53-52

بيان الدخل ال�شامل املوحد

55

البيانات املالية املوحدة

بيان الدخل املوحد

54

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

56

�إي�ضاحات على البيانات املالية املوحدة

85-58

بيان التدفقات النقدية املوحد

57
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( تابع) تقرير مدقق الحسابات المستقل
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)
تقرير مدقق الحسابات المستقل

الرأي

المحترمين
حضرات السادة المساهمين
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ( ناقالت ) (ش.م.ق)
الدوحة
دولة قطر

برأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة ،في كل الجوانب الجوهرية ،المركز المالي الموحد
للمجموعة كما في  31ديسمبر  2112وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ
وذلك وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

تقرير عن البيانات المالية الموحدة
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق) ("الشركة")
وشركاتها التابعة (ويشار إليها معا بـ "المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر
 2112والبيانات الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك
التاريخ واإليضاحات التي تشتمل على ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

مسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأينا أنها ضرورية ألغراض التدقيق .تمسك المجموعة
سجالت محاسبية منتظمة وتتفق البيانات المالية الموحدة مع تلك السجالت .تم إجراء الجرد الفعلي وفقا لألصول
المرعية .لقد راجعنا تقرير مجلس اإلدارة وتحققنا من أن المعلومات المالية الواردة به مطابقة لما ورد في دفاتر
وسجالت المجموعة  .لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم ( )5لسنة
 2112المطبق أو لبنود النظام األساسي للشركة خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر سلبي جوهري على أعمال
الشركة أو مركزها المالي الموحد كما في  31ديسمبر .2112

إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير
الدولية للتقارير المالية وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لتمكينها من إعداد البيانات
المالية الموحدة الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي عن هذه البيانات المالية الموحدة وفقا ً لما قمنا به من أعمال التدقيق .لقد تم تدقيقنا وفقا ً
لمعايير التدقيق الدولية ،والتي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف الحصول
على تأكيدات معقولة عن خلو البيانات المالية الموحدة من أية معلومات جوهرية خاطئة.
يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات بهدف الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة بالبيانات
المالية الموحدة .تعتمد إجراءات التدقيق المختارة على تقديراتنا ،بما فيها تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية
خاطئة بالبيانات المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء .وعند تقييم هذه المخاطر فإننا نأخذ في
االعتبار أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام الشركة بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة
وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل األوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي عن مدى فاعلية
أنظمة الرقابة الداخلية للشركةجموعة .كما يشمل التدقيق أيضا ً تقييما ً لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة
ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم للعرض العام للبيانات المالية الموحدة.

 11مارس 2113
الدوحة
دولة قطر

جوبال باالسوبرامنيام
كي بي إم جي
سجل مراقبي الحسابات رقم ()251

إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه.
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الدوحة –
قطرقطرلنقل الغاز املحدودة ( ناقالت ) (�ش.م.ق)
�رشكة
دولة
الدوحة -
قطر الموحد
المالي
المركز
بيان
1011
ديسمبر
بيانفي 31
كما
املوحد
املايل
املركز
كما يف  31دي�سمرب 2012
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
قروض لشركات مشاريع مشتركة
استثمارات متاحة للبيع

إيضاح

4
5
2
0

(المبالغ باأللف لاير قطري)
 31ديسمبر
1011

 31ديسمبر
2111

1511211052
110101012
110041033
1451032

25،751،167
1،819،991
1،118،524
126،675

مجموع الموجودات غير المتداولة

1014401244

28،816،357

موجودات متداولة
مخزون
ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
نقد وأرصده لدى البنوك

151051
3111012
21502
110251210

1،179
342،125
21،889
2،236،538

مجموع الموجودات المتداولة

114511101

2،611،531

مجموع الموجودات

3010211042

31،417،888

0
/10ب
2

قطرقطرلنقل الغاز املحدودة ( ناقالت ) (�ش.م.ق)
�رشكة
الدوحة –
الدوحة  -دولة قطر
بيان المركز المالي الموحد (تابع)
بيان املركز املايل املوحد (تابع)
دي�سمرب1011
 31ديسمبر
2012
في 31
كما يف
كما

إيضاح

حقوق الملكية و المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي تحويل عمالت
توزيعات أرباح نقدية مقترحة
أرباح مدورة
حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط واألسهم غير المسيطرة
تحوط
احتياطي ّ

10
11
1/10

11

(المبالغ باأللف لاير قطري)
 31ديسمبر
1011

 31ديسمبر
2111

515301452
3311554
201520
101212
5541012
110441112
015251442

5،538،449
255،114
81،217
28،626
471،922
928،433
7،311،641

()510321454

()5،843،176

حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل األسهم غير المسيطرة

110501225

1،458،465

األسهم غير المسيطرة

51032

5،313

المطلوبات غير المتداولة
قروض
القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة

1311101205
410141052
141225
1012401312

13
14

المطلوبات المتداولة
قروض
ذمم دائنة ومستحقات
مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
مجموع المطلوبات المتداولة

13
15
/10ب

مجموع حقوق الملكية و المطلوبات

23،813،146
4،831،831
11،712
28،645،679

0111113
3521003
11220
111001202

977،546
321،895
1،298،441

3010211042

31،417،888

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة بتاريخ  11مارس  2113من قبل أعضاء مجلس اإلدارة و يوقع عنهم
باإلنابة كل من:

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جز ًء جوهريا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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حمد بن راشد المهندي

خالد بن خليفة آل ثاني

محمد غنام

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جزءاً جوهريا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة ( ناقالت ) (�ش.م.ق)
الدوحة–-قطر
الدوحة
دولة قطر
وحد
دخل الم
املوحد
بيان الالدخل
1011
31ديسمبر
يف 31
املنتهية في
لل�سنة المنتهية
للسنة
2012
دي�سمرب

إيضاح

اإليرادات
إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
إيرادات سفن مؤجرة و إيرادات أخرى

5
10

مجموع اإليرادات
المصاريف
مصاريف تشغيلية
مصاريف عمومية وإدارية
إهالك ممتلكات ومعدات
مصاريف التمويل

4

مجموع المصاريف
ربح التشغيل
5

أرباح من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك
ربح السنة

(المبالغ باأللف لاير قطري)
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
1011

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2111

310051000
1531254
321440
141344
141012
011231

3،115،195
271،931
38،813
21،148
23،661
61،112

314101155

3،419،758

()2111250
()011130
()5231021
()113021200
()112031015

�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة ( ناقالت ) (�ش.م.ق)
الدوحة– -قطر
الدوحة
دولة قطر
وحد
الشامل الم
املوحد
بيان الدخل ال�شامل
دي�سمرب1011
 31ديسمبر
يف 31
املنتهية في
لل�سنة المنتهية
للسنة
2012

إيضاح
ربح السنة

(المبالغ باأللف لاير قطري)
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
1011

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2111

0221031

833،116

الدخل الشامل اآلخر
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات
النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

0

101321
551005
()401103
0211115

()3،298
()2،112،861
()355،417
()1،528،461

()571،855
()49،691
()591،611
()1،396،194

مالكي الشركة األم

0201501

()1،529،111

()2،619،339

أسهم ال تتمتع بالسيطرة

533

541

المجموع

0211115

()1،528،461

0421530

811،419

121501

22،687

0221031

833،116

إجمالي الدخل الشامل للسنة منسوبا إلى:

موزع على:
مالكي الشركة األم

0251422

832،566

أسهم ال تتمتع بالسيطرة

533

541

المجموع

0221031

833،116

1.30

1.51

12

العائد األساسي والمعدّل على السهم (باللاير القطري )

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جز ًء جوهريا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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-

255،114
-

83،257
-

-

171،747
-

021550
0
3311554 515301452

-

446
5،538،449
-

-

-

5،538،113
-

رأس المال
احتياطي
قانوني

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جز ًء جوهريا من هذه البيانات المالية الموحدة.

الرصيد كما في  1يناير 2111
ربح سنة 2111
الدخل الشامل اآلخر لسنة 2111
 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوّ ط التدفقات النقديةفي المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل لسنة 2111
محول لالحتياطي القانوني
مساهمة إضافية في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية لسنة 2111
مساهمة صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية لسنة ( 2111إيضاح )16
توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 2111
توزيعات أرباح نقدية مقترحة لسنة 2111
مساهمة في رأس المال
الرصيد كما في  31ديسمبر 2111
ربح سنة 2112
الدخل الشامل اآلخر لسنة 2112
 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوّ ط التدفقات النقديةفي المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل لسنة 2112
محول لالحتياطي القانوني
مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية ( 2112إيضاح )12
توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 2111
توزيعات أرباح مقترحة لسنة 2112
مساهمة في رأس المال
الرصيد كما في  31ديسمبر 1011

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 1011

�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة ( ناقالت ) (�ش.م.ق)
قطرالغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)
دولةلنقل
شركة -قطر
الدوحة
الدوحة – قطر
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
2012الموحد
دي�سمربالملكية
31حقوق
يف في
تغيرات
بيان ال
املنتهية
لل�سنة

-7-

101321
201520

101321
-

81،217
-

()3،298
-

()3،298
-

83،515
-

احتياطي
القيمة العادلة

101212

-

28،626
-

-

-

28،626
-

احتياطي
أسعار صرف
العمالت

()4001211
5541012
5541012

-

()415،521
471،922
471،922
-

-

-

415،521
-

توزيعات
أرباح نقدية
مقترحة

101321
-

446
7،311،641
0251422

829،268
()379
()21،814
()415،521

()3،298
-

6،918،641
832،566

0031020
0251422
()021550
()121130
()121130
()4001211
(- )5541012
0
015251442 110441112

-

832،566
()83،257
()379
()21،814
()471،922
928،433
0251422

-

671،239
832،566

أرباح مدورة

()401103
21011
()510321454

551005

()5،843،176
-

()355،417
()2،358،268
-

()2،112،861

()3،484،918
-

533
51032

-

5،313
533

541
-

-

أسهم ال تتمتع
بالسيطرة

4،763
541

حقوق الملكية قبل
احتياطي التحوط
واألسهم التي ال
احتياطي تحوط
تتمتع بالسيطرة

(المبالغ باأللف لاير قطري)
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(ش.م.ق)
(ناقالت)
المحدودة
الغاز
لنقل
(�ش.م.ق)
ناقالت )
املحدودة (
الغاز
قطرلنقل
شركة قطر
�رشكة

الدوحة– -قطر
الدوحة
دولة قطر
وحد
النقدية الم
بيان
املوحد
التدفقات النقدية
بيان التدفقات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 1011
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

(المبالغ باأللف لاير قطري)
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
1011

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2111

0221031

833،116

التغيرات في رأس المال العامل:
المخزون
ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
النقد الناتج من التشغيل
مصاريف تمويل مدفوعة
مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوع
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

5231021
113021200
()1531254
()121501
()141344
()141012
()011231
41150
113521503

591،611
1،396،194
1،182
()271،931
()22،687
()21،148
()23،661
()61،112
787
3،619
2،427،851

()131203
101201
()111210
21112
11220
113421223
()113021050
()11100
2211042

()1،179
()96،824
86،484
7،214
2،423،636
()1،392،264
()656
1،131،716

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
قروض لشركات المشاريع المشتركة  -بالصافى
استرداد استثمار في شركة مشروع مشترك
توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت مبيعات ممتلكات ومعدات
إيرادات استثمارات مقبوضة
صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

()301221
151224
1101420
()341050
1151223
1021203

()9،177
174،612
()5،798
25
114،923
264،685

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
ربح السنة
تعديالت:
إهالك ممتلكات ومعدات
مصاريف تمويل
خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
ربح أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
إيرادات إيجار سفن وإيرادات أخرى
مخصص لألرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها
مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
متحصالت إصدار أسهم رأس المال
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
مساهمات إضافية لصندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
2111
المقبوض من القروض
المدفوع لتسديد االقتراض
التكاليف المتكبدة من تمويل إسالمي
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي (النقص) /الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة

إيضاح

4
5
5
10

5
4

1/2

0
()4331320
()431404

446
()399،943
()26،499

113031001
()111151222
()101212
()113121320
()1001232
111021201
110021032

()379
112،887
()885،541
()1،199،128
96،373
2،191،299
2،186،672

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جزءاً جوهريا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة ( ناقالت ) (�ش.م.ق)
قطردولة قطر
الدوحة -
الدوحة –
املوحد
املالية
البيانات
على
إي�ضاحات
�
إيضاحات على البيانات المالية الموحدة
2012
دي�سمرب
3131
فييف
املنتهية
لل�سنة
1011
ديسمبر
المنتهية
للسنة

(ش.م.ق)
(ناقالت)
قطرلنقل
�رشكةقطر
شركة
(�ش.م.ق)
المحدودة ناقالت )
الغازاملحدودة (
لنقل الغاز

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

1

الدوحة –
قطردولة قطر
الدوحة -
(المبالغ باأللف لاير قطري)

املاليةالموحدة
البياناتالمالية
علىالبيانات
إي�ضاحاتعلى
إيضاحات
املوحد
�
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 1011
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

1

عن الشركة
تم تأسيس شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق) ("ناقالت" أو "الشركة") كشركة مساهمة عامة في
دولة قطر بتاريخ  9يونيو  2114وسجّ لت تحت السجل التجاري رقم ( )28566بموجب المادة رقم ( )68من
قانون الشركات التجارية القطري رقم ( )5لسنة  .2112تم إصدار الموافقة بتأسيس الشركة بموجب قرار وزارة
األعمال و التجارة رقم ( .)71ويحكم الشركة عقد تأسيسها ونظامها األساسي والقانون الخاص بالشركات التجارية
رقم ( )5لسنة  . 2112بدأ تداول أسهم الشركة في بورصة قطر بتاريخ  7إبريل .2115

(ب)

1
1/1

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والتي أصبحت سارية المفعول منذ  1يناير 1011

ال تتوقع المجموعة تأثيرا هاما لتبني هذا التعديل.
(ج)

 الشركات الزميلة المحتفظ بها للبيع :المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 5الموجودات غير المتداولة المحتفظ
بها للبيع والعمليات المتوقفة" يطبق على االستثمار أو جزء من اإلستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك
التي تحقق المعايير لتصبح مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع ،كما يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية على أى
جزء محتفظ به من اإلستثمار و لم يتم تصنيفه كإستثمار متاح للبيع .تتم المحاسبة بأية مساهمات محتفظ بها
بعد االستبعاد باستخدام طريقة حقوق الملكية إذا استمرت المساهمة المحتفظ بها بكونها شركة زميلة أو
مشروعا مشتركا.
 عند توقف النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة ،حتى ولو أصبح االستثمار في شركة زميلة استثمارا في مشروع
مشترك أو العكس ،ال تقوم الشركة بإعادة قياس المساهمة المحتفظ بها.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 7تعديل)  -اإلفصاحات :تحويل الموجودات المالية

يصبح المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2113ويتم تطبيقه بأثر رجعي.

تدخل التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7اشتراطات إفصاح جديدة عن تحويل الموجودات
المالية متضمنة اإلفصاحات عن الموجودات المالية التي ال يتم إلغاء االعتراف بها بالكامل والموجودات المالية التي
يتم إلغاء االعتراف بها بالكامل ولكن تحتفظ الشركة بمشاركة مستمرة فيها.
لم يكن لتبني هذا التعديل أثر كبير على البيانات المالية الموحدة.
(ب)

التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية ()1022
احتوت التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة في  2111على عدد من التعديالت على المعايير
الدولية للتقارير المالية التي يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية أنها غير عاجلة ولكنها ضرورية .تشتمل
التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية على تعديالت ينتج عنها تغييرات محاسبية ألغراض العرض
واالعتراف والقياس إضافة إلى تعديالت اصطالحية وتحريرية متعلقة بتشكيلة فردية من المعايير الدولية للتقارير
المالية .لم تكن هناك تغييرات هامة على السياسات المحاسبية الحالية للمجموعة نتيجة لهذه التعديالت.

1/1

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم يتم تطبيقها
يصبح عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ
في أو بعد  1يناير  2112ولم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة .المعايير والتعديالت والتفسيرات
ذات الصلة بالمجموعة واردة أدناه.

(أ)

معيار المحاسبة الدولي رقم ( 1تعديل) – عرض بنود الدخل الشامل اآلخر
تشترط التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1قيام الكيان بعرض بنود الدخل الشامل اآلخر التي يمكن إعادة
تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في المستقبل في حالة تحقق شروط معينة وذلك بشكل منفصل عن تلك التي ال
يمكن أبدا إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة .يسري مفعول التعديل للفترات التي تبدأ في أو بعد  1يوليو
 2112مع إمكانية التبني المبكر له.
ال تتوقع المجموعة أن يكون هناك تأثير كبير نتيجة لتطبيق هذا التعديل.
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معيار المحاسبة الدولي رقم  :)1011( 10االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
معيار المحاسبة الدولي رقم  )2111( 28يلغي معيار المحاسبة الدولي رقم  )2118( 28ويقدم التعديالت التالية:

صدرت المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية والتي لها صلة بالمجموعة وأصبحت سارية المفعول في  1يناير
:2112
(أ)

معيار المحاسبة الدولي رقم  :)1011( 12منافع الموظفين
يغير هذا المعيار تعريف منافع الموظفين قصيرة األجل واألخرى طويلة األجل لتوضيح الفرق بينهما .بالنسبة
لخطط المنافع المحددة ال يتوقع أن يكون إلزالة خيار السياسة المحاسبية من أجل االعتراف باألرباح والخسائر
األكتوارية أي أثر على المجموعة .يسري مفعول معيار المحاسبة الدولي رقم  )2111( 19للفترات السنوية التي
تبدأ في أو بعد  1يناير  2113مع السماح بالتبني المبكر.

بالرغم من أن معظم شركات المشاريع المشتركة تعمل خارج دولة قطر ،إال أن نشاطاتها التجارية ناتجة بشكل
رئيسي من عقود مع شركات محلية داخل قطر وبالتالي فإنه يمكن القول بأن المجموعة تقدم خدمات ضمن نفس
البيئة االقتصادية وتتعرض لنفس المخاطر االقتصادية.

تطبيق المعايير الجديدة والمنقحة

تطبيق المعايير الجديدة والمنقحة (تابع)

 1/1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم يتم تطبيقها (تابع)

إن الهدف األساسي للشركة هو العمل في مجال نقل الغاز من خالل إستحواذ مباشر على ناقالت عابرة للمحيطات
أو اإلستثمار في شركات مشاريع مشتركة مع أطراف أخرى.
تمارس الشركة عملياتها إما مباشرة أو عن طريق شركاتها التابعة وشركات المشاريع المشتركة (يشار إليها
مجتمعة بـ " المجموعة " ) .تزاول المجموعة عملياتها في حدود البيئة االقتصادية في دولة قطر.

(المبالغ باأللف لاير قطري)

ال تتوقع المجموعة تأثيرا هاما لتبني هذا التعديل.
(د)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 9األدوات المالية
يضيف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )2119( 9اشتراطات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية .يدخل
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )2111( 9إضافات على المعيار المتعلق بالمطلوبات المالية .لدى مجلس
معايير المحاسبة الدولية حاليا مشروع قائم إلجراء تعديالت محدودة على متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  9للتصنيف والقياس وإضافة متطلبات جديدة لمعالجة انخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط.
تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )2119( 9تغييرا كبيرا عن المتطلبات الحالية في معيار
المحاسبة الدولي رقم  39بخصوص الموجودات المالية .يحتوي المعيار على فئتين رئيسيتين لقياس الموجودات
المالية :التكلفة المطفأة والقيمة العادلة .يمكن قياس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان محتفظا به في نموذج
أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وكانت البنود التعاقدية للموجود
تؤدي في تواريخ محددة إلى نشوء تدفقات نقدية هي فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
يتم قياس كافة الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة .يلغي المعيار فئات المعيار رقم  39الحالية وهي المحتفظ
بها لتاريخ االستحقاق والمتاحة للبيع والقروض والذمم المدينة.
بالنسبة ل الستثمار في أداة حقوق ملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة فإن المعيار يسمح باختيار ال رجعة عنه عند
االعتراف المبدئي على أساس كل إستثمار على حدة ،وذلك لعرض كافة تغيرات القيمة العادلة من االستثمار في
الدخل الشامل اآلخر .ال يمكن أبدا ألي مبلغ تم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر أن يعاد تصنيفه إلى الربح أو
الخسارة في تاريخ الحق ،غير أن توزيعات األرباح من تلك االستثمارات يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة
بدال من الدخل الشامل اآلخر إال إذا كانت تمثل بشكل واضح استردادا جزئيا لتكلفة االستثمار .االستثمارات في
أدوات حقوق الملكية فيما يتعلق بتلك التي ال يختار فيها الكيان عرض تغيرات القيمة العادلة في الدخل الشامل
اآلخر يمكن قياسها بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في الربح أو الخسارة.
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تطبيق المعايير الجديدة والمنقحة (تابع)

1

تطبيق المعايير الجديدة والمنقحة (تابع)

1/1

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم يتم تطبيقها (تابع)

1/1

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم يتم تطبيقها (تابع)

(د)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 9األدوات المالية (تابع)

(ز)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 22االتفاقيات المشتركة

يتطلب المعيار أال يتم فصل المشتقات الضمنية في عقود مع مضيف يكون موجودا ماليا ضمن نطاق المعيار ،و يتم
عوضا عن ذلك تقيم األداة المالية المشتقة بكاملها للوقوف على ما إذا كان يجب قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة
العادلة.

إن هيكل الترتيبات المشتركة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 11على الرغم من بقاءه أمرا هاما  -لم
يعد عامال رئيسيا في تحديد نوع الترتيبات المشتركة وبالتالي لم يعد كذلك بالنسبة للمحاسبة الالحقة .يسري مفعول
المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2113

يضيف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )2111( 9اشتراطا جديدا فيما يتعلق بالمطلوبات المالية المسجلة
بموجب خيار القيمة العادلة لعرض تغيرات القيمة العادلة التي تنسب لمخاطر ائتمان المطلوب في الدخل الشامل
اآلخر بدال عن الربح أو الخسارة .بعيدا عن هذا التغيير يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )2111( 9بالنقل
بشكل كبير ودون تعديل ثابت للمبادئ التوجيهية حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية من معيار المحاسبة الدولي
رقم .39

ال تتوقع المجموعة تأثيرا هاما لتبني هذا التعديل ،حيث تستخدم المجموعة طريقة حقوق الملكية فى تسجيل
اإلستثمارات فى شركات المشاريع المشتركة.
(ح)

يسري مفعول المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2113تقوم المجموعة حاليا بتقييم اشتراطات
اإلفصاح عن المساهمات في الشركات التابعة والكيانات غير المنظمة غير الموحدة بالمقارنة مع اإلفصاحات
الحالية.

نظرا لطبيعة عمليات المجموعة فإنه ال يتوقع أن يكون لهذا المعيار له أثرا هاما على البيانات المالية للمجموعة.
(هـ)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 7تعديل) ومعيار المحاسبة الدولي رقم  :21المقاصة بين الموجودات و
المطلوبات المالية ()1022

(ط)

(و)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 22قياس القيمة العادلة
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  13مصدرا وحيدا للتوجيه حول كيفية قياس القيمة العادلة ،ويستبدل قياس
القيمة العادلة المستخدم حاليا ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية .فيما عدا بعض االستثناءات المحدودة ،يتم
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  13عندما تكون قياسات القيمة العادلة أو اإلفصاح عنها مطلوبة أو
مسموح بها من قبل المعايير الدولية للتقارير المالية اآلخرى .على الرغم من أن العديد من اشتراطات اإلفصاح في
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  13فيما يتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية هي مطلوبة بالفعل،
سيتطلب تبني هذا المعيار من المجموعة تقديم إفصاحات إضافية ،حيث تتضمن إفصاحات إدراج القيمة العادلة
للموجودات /المطلوبات غير المالية وإفصاحات عن قياسات القيمة العادلة المدرجة في المستوى .3

اإلفصاحات – يقدم التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (( )7بشأن المقاصة بين الموجودات و
المطلوبات المالية) ،إفصاحات من شأنها توضيح أثر ترتيبات المقاصة على الوضع المالى للكيان .يصبح المعيار
ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2113وكذلك الفترات المرحلية خاللها .بناء على
متطلبات اإلفصاح الجديدة سوف يتعين على المجموعة تقديم معلومات حول المبالغ التى تم عرضها بصافى القيمة
بعد المقاصة في بيان المركز المالي وطبيعة و نطاق حقوقها في إطار ترتيبات المقاصة الرئيسية أو ترتيبات
مماثلة.
إن المقاصة بين األصول والمطلوبات المالية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  )32توضح نطاق
المقاصة من خالل شرح معيار المحاسبة الدولي ( ،)32عندما يكون للكيان في الوقت الحالي حق ملزم للمقاصة
وعندما تكون قيمة التسوية اإلجمالية تعادل قيمة التسوية الصافية .يصبح المعيار ساري المفعول للفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2114وكذلك الفترات المرحلية خاللها .كما يسمح بالتطبيق المبكر.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 21اإلفصاح عن المساهمات في الكيانات األخرى
يجمع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  12في معيار واحد كافة اشتراطات اإلفصاح عن المساهمات في
الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة والكيانات المنشأة الغير الموحدة ،حيث يتطلب اإلفصاح
عن معلومات عن طبيعة هذه المساهمات والمخاطر واآلثار المالية المصاحبة لها.

يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2115مع السماح
بالتبني المبكر .قر ر مجلس المعايير المحاسبية الدولية وضع تعديالت محدودة على المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  9لمعالجة ممارسته وأمور أخرى .بدأت المجموعة بعملية تقييم األثر المحتمل لهذا المعيار لكنها بانتظار
االنتهاء من التعديالت المحدودة قبل استكمال التقييم.

يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  13للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2113
 3/1التطبيق المبكر للمعايير الجديدة
لم تتبنى المجموعة أي معايير جديدة أو تعديالت أو تفسيرات للمعايير في سنة .2112

ال تتوقع المجموعة تأثيرا هاما لتبني هذا التعديل.

3

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 20البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم  17البيانات
المالية المنفصلة ()1022

1/3

أساس اإلعداد

(أ)

فقرة االلتزام

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  11نموذج واحد لتحديد السيطرة و ما إذا كان يجب توحيد الشركة
المستثمر فيها ،و نتيجة لذلك فقد تحتاج المجموعة أن تغير نتائج التوحيد بخصوص شركاتها المستثمر فيها األمر
الذي قد يؤدي إلى تغيرات في طريقة المحاسبة الحالية عن تلك الشركات المستثمر فيها .يسري مفعول المعيار
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2113

(ب)

نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية "الكيانات االستثمارية" (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 11والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،)12والذي يمنح إعفاء معينا من توحيد الكيانات االستثمارية .يشترط
المعيار كيانات مالية مؤهلة للمحاسبة عن االستثمار في شركات مستثمر فيها ومسيطر عليها على أساس القيمة
العادلة .تاريخ سريان المفعول هو الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2114لكن يسمح بالتبني المبكر
لتمكين التماشي مع تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .11
60

(المبالغ باأللف لاير قطري)

�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق
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أعدت البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية.

أساس القياس
أعدت البيانات المالية المرفقة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المتاحة للبيع ومشتقات التحوط
للتدفقات النقدية المسجلة بالقيمة العادلة.

(ج)

العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض البيانات المالية الموحدة باللاير القطري ،وهو العملة الوظيفية للشركة .تم تقريب كافة المعلومات المالية
المعروضة باللاير القطري إلى أقرب ألف لاير قطرى ،ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.
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3
أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 1/3أساس اإلعداد (تابع)
(د)

استخدام التقديرات واألحكام
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام
وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات الصادر عنها التقرير .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات على نحو مستمر .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية خالل
الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأثر بتلك المراجعة.

1/3

(أ)

(ب)

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت.
تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل .تتضمن تكلفة األصول المكونة ذاتيا
تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل األصول في حالة عمل في الغرض
المنشود منها ويتضمن ذلك تكاليف االقتراض المرسملة .تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزء مهما
فى تشغيل المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات.

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

يتم إلغاء االعتراف عن بند الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك توقع بتوفر منافع اقتصادية
مستقبلية من استخدامه أو استبعاده .يتم إدراج أي مكسب أو خسارة ناتجة من إلغاء االعتراف عن األصل في
الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي يتم إلغاء االعتراف فيها.

السياسات المحاسبية الهامة

أساس توحيد البيانات المالية

استثمارات في شركات تابعة

عندما يكون ذلك ضروريا يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياستها
المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل الشركات األخرى في المجموعة.
يتم إلغاء جميع المعامالت الداخلية واألرصدة واإليرادات والمصاريف غير المحققة بين شركات المجموعة عند
إعداد البيانات المالية الموحدة.

استثمارات في شركات مشاريع مشتركة
المشروع المشترك هو ترتيب تعاقدي تقوم من خالله المجموعة وأطراف أخرى بتولي نشاط اقتصادي تحت إدارة
مشتركة .تتضمن اتفاقيات المشروع المشترك تأسيس منشأة منفصلة يمتلك فيها كل مشارك حصة يشار إليها
بمشاريع ذات سيطرة مشتركة .تقوم المجموعة باإلفصاح عن حصتها بهذه الشركات ذات السيطرة المشتركة
باستخدام طريقة حقوق الملكية.
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية ،يتم قيد االستثمارات في شركة المشروع المشترك ضمن بيان المركز المالي الموحد
بالتكلفة والتي يتم تعديلها بتغيرات ما بعد الشراء في حصة المجموعة في صافي موجودات شركة المشروع
المشترك مطروحا ً منها أي انخفاض في القيمة لكل استثمار على حدة.
عند حدوث معامالت ما بين المجموعة والمشاريع ذات السيطرة المشتركة فإنه يتم إلغاء كافة األرباح والخسائر
غير المحققة بنسبة حصة المجموعة في المشروع المشترك ،باستثناء الخسائر غير المحققة التي تعكس دليال على
انخفاضً في قيمة األصل المحوّ ل.
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1/3

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

إن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من األحكام أو التعقيدات أو المجاالت التي تعتبر فيها االفتراضات
والتقديرات هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها باإليضاح رقم  13على هذه البيانات المالية
الموحدة.

الشركة التابعة هي التي يكون للشركة األم سيطرة عليها ،و تحدث السيطرة عندما يكون للشركة األم القدرة على
التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها بهدف الحصول على فوائد من نشاطاتها.

[]1

3

(المبالغ باأللف لاير قطري)

تتم رسملة المصروفات المتكبدة بغرض استبدال أحد مكونات بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها
بصورة منفصلة ويتم شطب القيمة الدفترية لذلك المكون المستبدل .تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما
تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية للبند ذي الصلة من الممتلكات والمعدات .يتم االعتراف بجميع المصروفات
األخرى في الربح أو الخسارة كمصروف عند تكبدها.

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة والمنشآت التي تسيطر عليها (شركاتها التابعة)
وحصتها في الحركة على حقوق ملكية شركات المشاريع المشتركة والتي يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة".
راجع اإليضاحين  5و  10للتفاصيل.
[]1

قطردولة قطر
الدوحة -
الدوحة –
املوحد
املالية
البيانات
على
إي�ضاحات
�
إيضاحات على البيانات المالية الموحدة
20121011
دي�سمرب
31 31
املنتهية يف
لل�سنة
ديسمبر
المنتهية في
للسنة

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات للوقوف على خسائر انخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو
التغييرات في الظروف على أن القيمة الدفترية لألصل قد ال تكون قابلة لالسترداد .في حالة وجود مثل هذا
المؤشر وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد المقدرة ،يتم تخفيض قيمة األصل إلى
قيمته القابلة لالسترداد.
يتم احتساب اإلهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات الصلة على النحو
التالي:
%2.5
%21
%33.33
%21
%15
%21
%15
%21
%21
%21

سفن
مباني
أجهزة كمبيوتر
معدات مصنع
تجهيزات مكتبية
أجهزة اتصاالت
أثاث وتجهيزات
سيارات
برامج حاسب آلي (ساب)
تكاليف خدمات األحواض الجافة

(ج) تكاليف االقتراض
تكاليف االقتراض هي تكاليف الحصول على تمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق
باقتراض األموال .تتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب بصورة مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج أصول
مؤهلة والتي تستغرق فترة طويلة من الزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات االستخدام وتتم إضافتها إلى تكلفة
هذه الموجودات .تخفض إيرادات الفوائد المحققة من االستثمارات المؤقتة بأموال القروض ،والتي سيتم صرفها
على األصول المؤهلة ،من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة .يتم األعتراف بأجمالى تكاليف االقتراض اآلخرى
كأرباح أو خسائر.

�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق
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(ناقالت)(�ش.م.ق)
المحدودة ناقالت )
الغاز املحدودة (
لنقل الغاز
(ش.م.ق)
قطرلنقل
�رشكةقطر
شركة

(�ش.م.ق)
المحدودةناقالت )
الغازاملحدودة (
لنقلالغاز
قطر لنقل
(ش.م.ق)
(ناقالت)
�رشكة قطر
شركة

الدوحة -قطردولة قطر
الدوحة –
�
املوحدة
املالية الموحد
البيانات المالية
علىالبيانات
إي�ضاحاتعلى
إيضاحات
2012
دي�سمرب
املنتهيةفييف3131
لل�سنة
1011
ديسمبر
المنتهية
للسنة
3

(المبالغ باأللف لاير قطري)

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

3

األدوات المالية

(د)

تمثل األدوات المالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة .يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية
في بيان المركز المالي للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة .كما تتضمن
األدوات المالية أيضا ارتباطات غير معترف بها ولكن مفصح عنها بصورة كافية في اإليضاحات ذات الصلة
على البيانات المالية الموحدة.

[]5

قروض وتسهيالت تحتسب عنها فوائد (تابع)
إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
يتم إلغاء األعتراف بالموجود المالى عند:



تتضمن الموجودات المالية غير المشتقة استثمارات متاحة للبيع وذمم تجارية مدينة و أرصدة مدينة أخرى
ومستحق من شركات مشاريع مشتركة ونقد وأرصدة لدى البنوك .تشتمل المطلوبات المالية غير المشتقة على ذمم
دائنة ومستحقات وقروض ومستحقات ألطراف ذات عالقة.



استثمارات متاحة للبيع
االستثمارات المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع ولم يتم تصنيفها على
أنها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة أو يتم االحتفاظ بها لتاريخ استحقاقها أو قروض أو ذمم
مدينة .االستثمارات المتاحة للبيع هي أسهم حقوق ملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة كونها القيمة العادلة
للمقابل المدفوع مضافا إليها التكاليف التي تنسب مباشرة إلى المعاملة .في أعقاب االعتراف المبدئي يتم إدراج
األرباح والخسائر غير المحققة فى الدخل الشامل اآلخر ويتم عرضها كبند منفصل ضمن حقوق الملكية إلى أن
يتم استبعاد االستثمار أو يحدد على أنه قد انخفضت قيمته ففي ذلك الوقت يتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة
المثبتة سابقا ضمن حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة الموحد للسنة.

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

يتم إلغاء األعتراف بالمطلوب المالى عند إستبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط جوهرية
مختلفة ،أو بنفس شروط المطلوبات الحالية بتعديالت جوهرية ،و يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل على أنه إلغاء
االعتراف بالمسؤولية عن اإللتزام األصلي و اإلعتراف بالمسؤولية عن اإللتزام الجديد ،ويتم اإلعتراف بالفرق في
القيمة الدفترية في األرباح أو الخسائر الموحدة.

(هـ)

[]3

النقد وما يعادله
يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق وحسابات بنكية جارية و تحت الطلب وودائع بنكية ذات فترات
استحقاق تقل عن  91يوما ً.

[]4

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
يتم االعتراف بااللتزامات للمبالغ التي يجب دفعها في المستقبل مقابل البضائع المستلمة أو الخدمات التي تم
الحصول عليها سواء تم إصدار فواتير عنها من قبل المورد أم ال.

[]5

قروض وتسهيالت تحتسب عنها فوائد
مبدئيا يتم االعتراف بالقروض والتسهيالت التي تحتسب عنها فوائد بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا
التكاليف المباشرة المرتبطة بالمعاملة .بعد االعتراف المبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ،ويتم االعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعال .تظهر األقساط
المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة.
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�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق

المخزون
يتم إثبات الم خزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .تستند تكلفة مواد المخزون على طريقة
المتوسط المرجح و يستند صافي القيمة القابلة للتحقق على تكلفة االستبدال المقدرة.

(و)

يتم إظهار الذمم التجارية المدينة واألرصدة المدينة األخرى بالمبلغ األصلي للفاتورة بعد خصم مخصص ديون
الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها .يتم تقييم الديون المشكوك في تحصيلها الخاصة بالذمم المدينة إذا ما ظهر
إحتمال عدم تحصيلها بالكامل أما الديون المعدومة فيتم شطبها عند تكبدها.

عدم وجود صالحية فى الحصول على تدفقات نقدية من الموجود؛ أو
قيام المجموعة بالتنازل عن حقوقها فى إستالم التدفقات النقدية من الموجود أو تكبدها إلتزام بدفع تلك
التدفقات النقدية المستلمة بالكامل و بدون أى تأخير جوهرى لطرف ثالث بموجب ترتيبات تمرير.
عند تحويل جميع المخاطر و العوائد من الموجود ،أو عدم تحويل جميع المخاطر و العوائد من الموجود و
لكن تم التنازل عن السيطرة على الموجود.

إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية النشطة بالرجوع إلى أسعارها المعلنة بالسوق
في تاريخ بيان المركز المالي.
[]1

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة
األدوات المالية (تابع)

الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة

[]1

(المبالغ باأللف لاير قطري)

 1/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 1/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(د)

قطردولة قطر
الدوحة -
الدوحة –
املوحد
إي�ضاحات
�
املاليةالموحدة
البياناتالمالية
علىالبيانات
على
إيضاحات
1011
ديسمبر
31
في
المنتهية
للسنة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

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

(ز)

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومساهمات صندوق التقاعد
تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مكافأة نهائية ويتم دفعها مقابل الخدمات التي قام الموظف بتقديمها على أساس
المستحقات المنصوص عليها في عقد التوظيف وعلى أساس فترة الخدمة ،ويرتبط ذلك بإكمال الحد األدنى
المطلوب من فترة الخدمة .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف ،كما ال تتوقع
المجموعة سداد التزامات مكافآت نهاية الخدمة على المدى القريب وبالتالي فقد قامت بتصنيفها على أنها مطلوب
غير متداول.
بموجب قانون رقم ( )24لسنة  2112الخاص بالتقاعد والمعاشات ،تلتزم الشركة بالمساهمة في برنامج الصندوق
الحكومي للموظفين القطريين وتحتسب هذه المساهمة كنسبة من رواتب الموظفين القطريين .إن التزام الشركة
محدود بهذه المساهمات والتي تحتسب كمصروف عند استحقاقها  ،وتدفع إلى هيئة التقاعد والمعاشات على أساس
شهري.
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(�ش.م.ق)
المحدودةناقالت )
الغازاملحدودة (
لنقل الغاز
قطر لنقل
(ش.م.ق)
(ناقالت)
�رشكةقطر
شركة

قطردولة قطر
الدوحة -
الدوحة –
�
املوحدة
املاليةالموحد
البياناتالمالية
علىالبيانات
إي�ضاحاتعلى
إيضاحات
1011
ديسمبر
المنتهية
للسنة
2012
دي�سمرب
3131
فييف
املنتهية
لل�سنة
3

(�ش.م.ق)
المحدودة ناقالت )
الغازاملحدودة (
لنقل الغاز
(ش.م.ق)
(ناقالت)
قطرلنقل
�رشكةقطر
شركة

(المبالغ باأللف لاير قطري)

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

 1/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ح)

اإليرادات والدخل

قطردولة قطر
الدوحة -
الدوحة –
املوحد
�
املاليةالموحدة
البياناتالمالية
علىالبيانات
إي�ضاحاتعلى
إيضاحات
ديسمبر
المنتهية في
للسنة
20121011
دي�سمرب
31 31
املنتهية يف
لل�سنة
3
1/3

(ي)

يتم االعتراف بإيرادات النقل على أساس االستحقاق وطبقا ً لالتفاقيات المبرمة مع األطراف المتعاقد معها بموجب
عقود إيجار التشغيل ،حيث أن المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية السفن لم ُتنقل للمستأجر.
يتم االعتراف بإيراد تأجير السفن على أساس مبدأ االستحقاق.
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد على أساس مبدأ االستحقاق ،مع األخذ في االعتبار معدل الفائدة المطبق والمبلغ
األصلي القائم.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

دخلت المجموعة في أدوات مالية مشتقة مختلفة إلدارة تعرضها للتغيرات السلبية في أسعار الفائدة.
مبدئيا تسجل األدوات المالية المشتقة بقيمتها العادلة ،وذلك في تاريخ الدخول في عقود المشتقات ويعاد قياسها
الحقا بقيمتها العادلة .تعتمد طريقة االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات على ما إذا كانت
المشتقات مصنفة كأداة تحوط ،وعلى طبيعة البند المتحوط له .قامت المجموعة بتخصيص عقود تبادل أسعار
الفائدة كأداة تحوط لتعرضها للتغير في التدفقات النقدية (تحوط للتدفقات النقدية).

يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة لو كان من الممكن أن يعزى الرد بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد
االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة .بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية
المتاحة للبيع في أوراق مالية مدينة ،يتم االعتراف بالرد في الربح أو الخسارة .بالنسبة للموجودات المالية المتاحة
للبيع في أوراق مالية لحقوق الملكية ،يتم االعتراف بالرد مباشرة في حقوق الملكية.

تقوم المجموعة منذ بدء المعاملة بتوثيق العالقة بين األدوات المالية والبند المتحوط له  ،وأهداف إدارة المخاطر
وإستراتيجية القيام بمختلف معامالت التحوط .كما تقوم المجموعة أيضا بتوثيق تقييمها ،عند بدء التحوط وعلى
أساس مستمر  ،وذلك إذا كانت المشتقات المستخدمة في حركات التحوط فعالة بدرجة كبيرة على تقليل التغيرات
في التدفقات النقدية للبند المتحوّ ط له.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

في تاريخ كل تقرير يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها في فترات سابقة ،وذلك لمعرفة ما إذا
كانت هناك أية مؤشرات على انخفاض الخسارة أو انتفائها .يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك
تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد .يتم رد خسائر االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد
الذى ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجود قيمته الدفترية التي تم تحديدها سابقا ،بالصافي من اإلهالك أو
اإلطفاء ،فيما لو لم يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة.

(ي)

العمالت األجنبية (تابع)

(ك) األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط

يتم تقييم الموجود المالي في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمته.
تعتبر قيمة الموجودات المالية قد انخفضت فقط إذا وجد دليل موضوعي لالنخفاض في القيمة نتيجة لوقوع حدث
أو أكثر يؤثر سلبا ً على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية لهذه الموجودات المالية  .يتم االعتراف بجميع خسائر
االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة الموحدة .أية خسارة تراكمية فيما يتعلق باالستثمارات المتاحة للبيع
المعترف بها سابقا في حقوق الملكية يتم تحويلها إلى الربح أو الخسارة الموحدة.

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة بخالف المخزون في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا
كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمتها .في حالة وجود هذا الدليل يتم تقدير قيمة الموجود القابلة
لالسترداد  .يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل الموحد عندما تزيد القيمة الدفترية للموجود
عن قيمته القابلة لالسترداد.

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

يتم تصنيف فروق أسعار صرف العمالت األجنبية كبند ضمن الدخل الشامل اآلخر وتضاف إلى احتياطي تحويل
العمالت األجنبية فى حقوق الملكية .يتم قيد هذه الفروق كربح أو خسارة في الفترة التي يتم فيها استبعاد تلك
العمليات الخارجية.

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عند نشوء حق المساهمين في استالم تلك الدفعات.

(ط)

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

تم عرض البيانات المالية الفردية للشركات التابعة وشركات المشاريع المشتركة بعملة االقتصاد الرئيسي الذي
تعمل فيه (عملة النشاط) .ولغرض إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ،تم إظهار بيانات المركز المالي وبيانات
الدخل لتلك الشركات بعملة النشاط للشركة األم .تم عرض موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية باللاير
القطري حسب أسعار صرف العمالت السائد في تاريخ التقرير .يتم تحويل اإليرادات والمصاريف بمتوسط أسعار
الصرف خالل السنة ،إال إذا تذبذبت أسعار الصرف بشكل كبير خالل السنة ففي هذه الحالة يتم استخدام أسعار
الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.

يتم االعتراف بإيرادات الخدمات البحرية والوكاالت عندما يتم تقديم الخدمة.

االنخفاض في القيمة

(المبالغ باأللف لاير قطري)

تحوط فعال ،فإنه يتم تعديل قيمتها إلى
في الظروف التي ال تكون فيها مشتقات األدوات المالية مؤهلة كأدوات ّ
القيمة السوقية وتسجل هذه الفروق كأرباح أو خسائر.

(ل)

سفن قيد اإلنشاء
السفن قيد اإلنشاء ،والتي تتضمن تكاليف شركات بناء الناقالت والفوائد المرسملة والمصاريف األخرى المتعلقة
بالسفن يتم التسجيل مبدئيا بالتكلفة .عند وضع الناقالت موضع الخدمة ،يتم تحويل جميع تلك التكاليف إلى
الممتلكات والمعدات ويبدأ احتساب استهالكها إلى أن تصل إلى قيمة الخردة باستخدام القسط الثابت على مدى
العمر اإلنتاجي المتوقع لها.

العمالت األجنبية
يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية باللاير القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل
معاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى اللاير القطري بأسعار الصرف
السائدة في نهاية السنة وتدرج فروق العملة الناتجة من عمليات التحويل إلى الربح أو الخسارة الموحدة.
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4

كما في  31ديسمبر 2111

كما في  31ديسمبر 1011

صافي القيمة الدفترية:

اإلهالك خالل سنة 2112
في  31ديسمبر 1011

في  1يناير 2111
اإلهالك خالل سنة 2111
إستبعاد موجودات
في  31ديسمبر 2111

اإلهالك المتراكم

كما في  31ديسمبر 1011

إضافات خالل سنة 2112

في  1يناير 2111
إضافات خالل سنة 2111
إستبعاد  /تحويل موجودات
في  31ديسمبر 2111

التكلفة

ممتلكات ومعدات

الدوحة – قطر

25،479،177

1412041100

5051000
112241031

845،449
573،516
1،418،955

1210201131

-

26،898،132
26،898،132

السفن

�إي�ضاحات على البيانات املالية املوحد
إيضاحات على البيانات المالية الموحدة
2012
في31
المنتهيةيف
للسنة املنتهية
لل�سنة
دي�سمرب1011
 31ديسمبر

-

141000

11340
11340

-

121115

121115

-

تكاليف خدمات
األحواض الجافة

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

قطر الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)
دولةلنقل
شركة -قطر
الدوحة

(�ش.م.ق)
المحدودةناقالت )
الغازاملحدودة (
لنقل الغاز
قطر لنقل
(ش.م.ق)
(ناقالت)
�رشكةقطر
شركة

قطردولة قطر
الدوحة -
الدوحة –
�
املوحدة
املاليةالموحد
البياناتالمالية
علىالبيانات
إي�ضاحاتعلى
إيضاحات
ديسمبر
المنتهية
للسنة
20121011
دي�سمرب
3131
في يف
املنتهية
لل�سنة
5

(المبالغ باأللف لاير قطري)

استثمار في شركات المشاريع المشتركة

المبلغ
بآالف الرياالت القطرية

19،259

101450

01001
331553

15،949
8،812
24،751

441010

-

44،111
44،111

استرداد استثمار في شركة مشروع مشترك
حصة من أرباح السنة
مكسب من أدوات مالية مشتقة من شركة مشروع مشترك
خسارة تم تعديلها مقابل قروض لمشاريع مشتركة
حصة من احتياطي التحوط للسنة 
توزيعات أرباح مستلمة
الرصيد كما في  31ديسمبر 1011

()151224
1531254
121501
001202
()01003
()1101420
110101012

-

-

-

457
273
()731
-

-

-

1،637
()1،637
-

 يستبعد من هذا البند الحصة من خسائر احتياطي التحوط للمشاريع المشتركة بإجمالي قيمة  1.5مليون لاير
قطري (خسارة بمبلغ  9.8مليون لاير قطري في سنة  )2111والذي تم تسويته مقابل القرض الممنوح لتلك
المشاريع المشتركة ،و مبلغ  38.9مليون لاير قطرى (مقابل مبلغ " صفر " لاير قطرى سنة  )2111تم تسويته
مقابل القيمة العادلة لتبادل معدل الفائدة.

مباني
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نظام الحاسب
اآللي (ساب)

الرصيد كما في  1يناير 2111
حصة من الربح للسنة
مكسب من أدوات مالية مشتقة من شركة مشروع مشترك
ربح تم تعديله مقابل قروض لمشاريع مشتركة
حصة من احتياطي التحوط للسنة 
توزيعات أرباح مستلمة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2111

2،137،987
271،931
22،687
()2،415
()345،596
()174،612
1،819،991

تتمثل تفاصيل استثمارات المجموعة في شركات المشاريع المشتركة كما في  31ديسمبر  1011فيما يلي:
1،421

11321

525
41033

3،453
1،117
()222
4،238

21125

530

5،317
581
()231
5،658

معدات

542

400

141
503

376
152
()87
441

203

-

948
312
()267
983

أثاث
وتجهيزات

251،769

1501020

01020
351020

21،158
7،861
()18
28،111

1021050

01200

273،884
4،915
()31
278،769

أخرى

25،751،167

1511211052

5231021
110001142

885،842
591،611
()1،157
1،476،385

1011211301

341050

27،223،918
5،798
()2،164
27،227،552

المجموع

(المبالغ باأللف لاير قطري)
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�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق

أسماء شركات المشاريع المشتركة

مكان التأسيس

نسبة التملك

النشاط األساسي

شركة ماران ناقالت المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )1المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )2المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )3المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )4المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )5المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )6المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )7المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )8المحدودة
شركة بينينسيوال للنقل ( )4المحدودة
شركة تيكاي ناقالت
شركة بروناف:
ألكساندرا
بريتا
جبريال
جوليا
شركة تيكاي ناقالت ()( )III
شركة ناقالت )( O.S.G
الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي المُسال رقم 3
ناقالت سفيتزويجزميولير (ذ.م.م) ()

جزر الكايمان
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال

% 31
% 41
% 41
% 41
% 41
% 41
% 41
% 41
% 41
% 31
% 31

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

ألمانيا
هولندا
جزر المارشال
ليبيريا
جزر المارشال
جزر المارشال
مالطا
قطر

% 45
% 45
% 45
% 45
% 61
%51.1
%21
% 71

تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
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�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة ( ناقالت ) (�ش.م.ق)
(ش.م.ق)
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت)

(�ش.م.ق)
المحدودة ناقالت )
الغازاملحدودة (
لنقل الغاز
(ش.م.ق)
(ناقالت)
قطرلنقل
�رشكةقطر
شركة

قطردولة قطر
الدوحة -
الدوحة –
املوحد
إي�ضاحات
�
املاليةالموحدة
البياناتالمالية
علىالبيانات
على
إيضاحات
ديسمبر
المنتهية في
للسنة
20121011
دي�سمرب
31 31
املنتهية يف
لل�سنة
5

(المبالغ باأللف لاير قطري)

استثمار في شركات المشاريع المشتركة (تابع)
أسماء شركات المشاريع المشتركة

2
مكان التأسيس

نسبة التملك

شركة الخليج لنقل الغاز البترولي المُسال (ذ.م.م)
ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة ()

قطر
قطر

%51
%81

ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة (**)

قطر

%71

النشاط األساسي

1013041421
()1310121040
412551444

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
صافي الموجودات
حصة المجموعة في صافي موجودات شركات المشروع المشترك

110101012

1،819،991

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 1011

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2111

311211420
0011514

اإليرادات
أرباح السنة
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات المشروع المشترك
1031152
للسنة
*

2

قروض لشركات المشاريع المشتركة

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

 31ديسمبر 1011
1121205
101321
1451032

 31ديسمبر 2111
129،973
()3،298
126،675

تمثل االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات مدرجة في بورصة قطر.

0

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
ذمم تجارية مدينة
يطرح  :مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 31ديسمبر 1011
111504
()11345
111112

 31ديسمبر 2111
114،276
()1،816
112،461

2،981،251
717،936

إيرادات مستحقه
ذمم مدينة أخرى *

11220
1201020

4،675
234،891

294،617

المجمــوع

3111012

342،125

 31ديسمبر 1011

 31ديسمبر 2111

301041
401320
221011
4021441
3521500
211003
110041033

33،351
48،367
77،451
522،857
391،527
44،973
1،118،524

( )1تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر
السيولة لدى شركات المشاريع المشتركة .في  31ديسمبر  2112كان المتوسط المرجح لمعدل الفائدة بنسبة
( %2.13في مقابل  %1.62في سنة .)2111
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استثمارات متاحة للبيع
الرصيد في  1يناير
التغيرات في القيمة العادلة
الرصيد في  31ديسمبر

قامت المجموعة بتكوين مخصص بكامل قيمة الذمم المدينة التي يصبح من غير المحتمل تحصيلها .متوسط فترة
االئتمان هو  61يوما ً تقريبا.

بعد القيام بالتعديالت الضرورية للبيانات المالية لبعض شركات المشاريع المشتركة لتتماشى مع السياسات
المحاسبية للمجموعة.

الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي المُسال رقم  3المحدودة ()1
شركة تيكاي ناقالت ()1
ناقالت سفيتزويجزميولير (ذ.م.م) ()1
شركة الخليج لنقل الغاز البترولي المُسال (ذ.م.م) ()1
ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة ( 1و  2و )3
ناقالت دامن شيبيارد قطر المحدودة ()1

70

0

 31ديسمبر 2111
28،691،796
()24،568،556
4،123،241

قروض لشركات المشاريع المشتركة (تابع)

( )3تحصل المشروع المشترك على قروض من شركاء المشروع حتى  31ديسمبر  2112وذلك لإلنتهاء من
أعمال البنية التحتية لحوض إصالح السفن األحدث تقنيا ً فى المنطقة ،و يعتبر حوض إصالح السفن جزءاً
من رؤية دولة قطر ،و مازال المشروع المشترك فى المراحل التشغيلية األولى وبالتالي فإنه ال يوجد أى
إنخفاض أو مؤشر على إنخفاض قيمة القرض الممنوح من "ناقالت" للمشروع المشترك.

ملخص المعلومات المالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة كما يلي:
 31ديسمبر 1011

(المبالغ باأللف لاير قطري)

( )2وهي تتضمن استبدال أموال بمبلغ " صفر " لاير قطرى ( 31مليون لاير قطري في سنة  )2111عن
حصة الشركة في متطلبات المصروفات الرأسمالية لشركات المشاريع المشتركة.

تأجير الناقالت
تشغيل و صيانة حوض إصالح
السفن
تصميم وإنشاء وتشغيل حوض بناء
الناقالت

 بالرغم من أن المجموعة تمتلك أكثر من نصف أسهم حقوق الملكية في هذه المنشآت ،إال أنها ال تمارس
سيطرة كاملة عليها .تحتاج القرارات إلى موافقات كاملة من جميع األطراف .وتبعا ً لذلك  ،فإنه يتم تسجيل
هذه االستثمارات في سجالت المجموعة كاستثمار في المشاريع المشتركة.
1/5

قطر دولة قطر
الدوحة -
الدوحة –
املوحد
املالية
البيانات
على
إي�ضاحات
�
إيضاحات على البيانات المالية الموحدة
20121011
دي�سمرب
يف 31
للسنةلل�سنة
ديسمبر
املنتهية31
المنتهية في

* تشتمل الذمم المدينة اآلخرى على مبلغ  11.5مليون لاير قطري و التى تمثل الزيادة فى تكاليف خدمات
األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة لها بالموازنة .تقوم المجموعة حاليا ً بالتفاوض مع المستأجرين إلسترداد
هذا المبلغ ،مع وجود نسبة عالية من الثقة فى إسترداد هذا المبلغ من المستأجرين.
فيما يلى أعمار الذمم التجارية المدينة والحركة فى مخصص الذمم المدينة المشكوك فى تحصيلها كما فى 31
ديسمبر : 1011
()1

أعمار الذمم التجارية المدينة التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها:

أقل من  61يوما

 31ديسمبر 1011

 31ديسمبر 2111

101131

111،257
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�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة ( ناقالت ) (�ش.م.ق)
(ش.م.ق)
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت)

الدوحة  -دولة قطر
الدوحة – قطر
�إي�ضاحات على البيانات املالية املوحد
إيضاحات على البيانات المالية الموحدة
20121011
دي�سمرب
31 31
املنتهية يف
لل�سنة
ديسمبر
المنتهية في
للسنة

�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة ( ناقالت ) (�ش.م.ق)
(ش.م.ق)
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت)

(المبالغ باأللف لاير قطري)

قطر دولة قطر
الدوحة -
الدوحة –
املوحد
املالية
البيانات
على
إي�ضاحات
�
إيضاحات على البيانات المالية الموحدة
20121011
دي�سمرب
يف 31
للسنةلل�سنة
ديسمبر
املنتهية31
المنتهية في

0

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى (تابع)

2

()1

أعمار الذمم التجارية المدينة التي تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها:

 1/2النقد وما يعادله (تابع)

من  61إلى  91يوما ً
من  91إلى  121يوما ً
أكثر من  121يوما ً
المجموع
( )3أعمار الذمم التجارية المدينة التي انخفضت قيمتها
أكثر من  121يوما ً
()4

الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها
الرصيد في بداية السنة
المضاف إلى المخصص خالل السنة
استرداد ذمم مشكوك في تحصيلها خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2

نقد وأرصدة لدى البنوك
نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك – حسابات تحت الطلب و جارية
نقد لدى البنوك  -ودائع ألجل (ج)
أرصدة بنكية أخرى (أ)
أرصدة بنكية أخرى (ب)
المجموع

 31ديسمبر 1011

 31ديسمبر 2111

520
53
11400
31020

143
414
1،656
2،213

نقد وأرصدة لدى البنوك
يخصم :
أرصدة بنكية أخرى (أ)
أرصدة بنكية أخرى (ب)
72

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

نقد وأرصدة لدى البنوك (تابع)

(أ) المبالغ النقدية المستحقة الدفع للمساهمين عن أسهمهم التي تم بيعها بالمزايدة والمتعلقة بتحصيل القسط
الثاني المستدعى من رأس المال.
(ب) المبالغ النقدية المستحقة للمساهمين عن توزيعات األرباح غير المطالب بها.
(ج) تاريخ إستحقاق جميع الودائع ألجل أقل من أو يساوى  91يوما ً.

10

رأس المال

 31ديسمبر 1011

 31ديسمبر 2111

52010001000
55410121320
المبلغ

561،111،111
554،126،361
المبلغ

515301452

5،538،449

عدد األسهم

عدد األسهم

 31ديسمبر 1011

 31ديسمبر 2111

11345

1،816

رأس المال المصرح به
رأس المال المصدر

 31ديسمبر 1011

 31ديسمبر 2111

رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة اسمية قدرها  10لاير قطري
للسهم الواحد

1،129
787
1،816

بتاريخ  31ديسمبر  2112كان هناك إجمالي  361،566سهما مصدرا ومدفوعا بنسبة ( %51مقابل 362،951
سهما مصدرا ومدفوعا بنسبة  %51في سنة .)2111

11012
()401
11345
 31ديسمبر 1011

 31ديسمبر 2111

150
114401000
5201222
111022
241012
110251210

247
1،197،193
989،232
23،367
26،499
2،236،538

تتراوح نسبة الفوائد  /األرباح الفعالة على الودائع ألجل ما بين  %1.17إلى  %1.5( %2.2إلى  %3في سنة
.)2111
ال تتضمن األرصدة النقدية ولدى البنوك المبلغ المدفوع مقدما ً بقيمة " صفر " لاير قطري ( 31مليون لاير قطري
في سنة  )2111إلى إحدى شركات المشاريع المشتركة كما هو مذكور في إيضاح رقم .)2( 6

 1/2النقد وما يعادله

(المبالغ باأللف لاير قطري)

 31ديسمبر 1011

 31ديسمبر 2111

110251210

2،236،538

()111022
()241012
110021032

()23،367
()26،499
2،186،672

 1/10توزيعات أرباح نقدية مقترحة
اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع  554مليون لاير قطري للعام الحالي ( 471مليون لاير قطري
لسنة  )2111وهي تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية .اعتمد المساهمون في اجتماع
الجمعية العامة السنوية الذي عقد بتاريخ  18أبريل  2112توزيعات األرباح النقدية لسنة .2111

11

احتياطي قانوني
ينص النظام األساسي للشركة على أن يتم تحويل ما نسبته  %11من صافي ربح كل سنة لالحتياطي القانوني
حتى يبلغ رصيده ما يعادل  %51من قيمة رأس المال المدفوع وهو احتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت
التي حددها النظام األساسي للشركة.

11

احتياطي التحوط
يمثل احتياطي التحوّ ط حصة المجموعة في الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي تم تصنيفها
كأداة تحوط للتدفقات النقدية المسجلة من قبل إحدى الشركات التابعة وحصة المجموعة من احتياطي التحوّ ط
لشركات مشاريع مشتركة.
إن احتياطي التحوط الذي يظهر بقيمة سالبة يمثل قيد محاسبي من إعادة التقييم إلى القيمة العادلة لمبادالت أسعار
الفائدة .يتوقع أن ينخفض احتياطي التحوط مع مرور الوقت وذلك مع سداد القروض وانخفاض المبلغ األساسي
لمبادالت أسعار الفائدة .ال يتوقع أن يؤثر االحتياطي الذي يخص هذا التحوط على الربح أو الخسارة الموحدة أو
األرباح المدورة .إن القيمة السالبة لالحتياطي نشأت من مبادالت أسعار الفائدة التي تعود إلى قروض تحمل فوائد
متغيره أخذت من أجل بناء سفن .تدخل المجموعة أيضا في اتفاقيات تأجير سفن طويلة األجل وذلك لتثبيت
التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من السفن .يتوقع أن ينتج عن هذه اإلستراتيجية تدفقات نقدية أكثر ثباتا ً في
المستقبل وتقليل عدم التأكد الذي يالزم التقلبات في أسعار الفائدة أو أسعار النقل.
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(ش.م.ق)
قطرلنقل
�رشكةقطر
شركة
(ناقالت)(�ش.م.ق)
المحدودة( ناقالت )
الغاز املحدودة
لنقل الغاز

(�ش.م.ق)
المحدودة ناقالت )
الغازاملحدودة (
لنقل الغاز
(ش.م.ق)
(ناقالت)
قطرلنقل
�رشكةقطر
شركة

الدوحة –
قطردولة قطر
الدوحة -
املاليةالموحدة
البياناتالمالية
علىالبيانات
إي�ضاحاتعلى
إيضاحات
املوحد
�
1011
ديسمبر
31
في
المنتهية
للسنة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
13

(المبالغ باأللف لاير قطري)

13

قروض
تتكون هذه القروض مما يلي:
قرض (إيضاح أ)
تسهيالت بنكية رئيسية (إيضاح ب )
تسهيالت بنكية ثانوية (إيضاح ج )
سندات رئيسية فئة (أ) (إيضاح د )
سندات ثانوية فئة (أ) (إيضاح هـ)
تسهيالت كيكسم ( KEXIMإيضاح و)
تسهيالت كي شور ( KSUREإيضاح ز)
ناقصا :تكاليف إصدار سندات
ناقصا :تكاليف تمويل إسالمي
المجموع
وهي مصنفة كالتالي:
قروض تستحق خالل سنة
قروض تستحق بعد سنة

 31ديسمبر 1011

 31ديسمبر 2111

113031001
1310041500
115201320
310251122
110321515
111221212
110511430
()121413
()101021
1312401110

1،529،442
14،147،176
1،588،646
3،195،299
1،159،936
1،424،946
2،166،171
()31،824
24،781،692

 31ديسمبر 1011

 31ديسمبر 2111

0111113
1311101205

977،546
23،813،146

إن متوسط معدل الفائدة المرجح على التسهيالت قصيرة وطويلة األجهل (بإسهتثناء التحهوط) والقهروض و السهندات
كما هو موضح أعاله و ذلك بتاريخ  31ديسمبر  2112هو ( %2.6499مقابل  %2.2961في سنة .)2111
لقد تم استخدام التسهيالت البنكية والسندات لتمويل بناء الناقالت.
تم ضمان التزام المجموعة مقابل هذه التسهيالت برهن على الناقالت وضمانات مقدمة من كل شهركة تابعهة والتهي
ضمنت بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض أن تسدّد المبالغ المستحقة في موعد استحقاقها.
التسهيالت البنكية والسندات مضمونة بكافة الحسهابات واالسهتثمارات المسهموح بهها والتهي تهم شهراؤها عهن طريهق
المبالغ األوليّة المستخدمة من القروض  ،وأيضا ً فهي مضهمونة بأسههم فهي كهل شهركة مهن الشهركات التابعهة  ،كمها
أنها مضمونة أيضا ً بعقود التأمين التهي وقعتهها الشهركة أو أي مهن الشهركات التابعهة وبالمبهالغ المحصهلة مهن عقهود
التههأمين تلههك ،وهههي مضههمونة أيض ها ً بحههق الشههركة وحصههتها فههي أي مههن العقههود  ،أو القههروض بههين شههركاتها ذات
العالقة .وتمتد هذه الضمانات إلى الموجودات األخرى للشركة  ،وأي عقد آخر يكون أي من الضامنين طرفا ً فيه.

(إيضاح ب )
يمثل هذا القرض مبلهغ  2،115.2مليهون دوالر أمريكهي مهن اتفاقيهة التسههيالت البنكيهة الرئيسهية للمرحلهة األولهى
ومبلغ  893.6مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  776.7مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثالثة .بدأ سداد
الدفعههة األولههى مههن التسهههيالت البنكيههة الرئيس هية األولههى فههي ديسههمبر  2111سههتكون الدفعههة األخيههرة فههي ديسههمبر
 .2125كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الرئيسهية الثانيهة فهي يونيهو  2111وسهتنتهي فهي ديسهمبر  2125بينمها بهدأ
سداد الدفعة األولى من التسهيالت البنكية الرئيسية الثالثة في يونيو  2111والدفعة األخيرة في يونيو .2119

15

(إيضاح هـ)
يمثهل ههذا القههرض السهندات الثانويههة المصهدرة ضههمن المرحلهة األولهى مههن برنهامج التمويههل ،وقهد بههدأ سهداد الدفعههة
األولى في ديسمبر  2111وتنتهي في ديسمبر .2133
�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق
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قروض (تابع)

(إيضاح ز)
يمثهل ههذا القهرض مبلهغ  156.5مليهون دوالر أمريكهي مهن اتفاقيهة تسههيالت  KSUREللمرحلهة األولهى ،ومبلهغ
 352.2مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ،وقهد بهدأ سهداد الدفعهة األولهى مهن تسههيالت  KSUREاألولهى فهي
ديسهمبر  2119وتنتههي فههي ديسهمبر  ،2121كمها بههدأ سهداد الدفعههة األولهى مهن تسهههيالت  KSUREالثانيهة فههي
ديسمبر  2111وتنتهي في ديسمبر .2121

14

(إيضاح د)
يمثل هذا القرض السندات الرئيسية المصدرة ضمن المرحلة األولى من برنامج التمويل  ،وسوف يبدأ سداد الدفعة
األولى في يونيو  2121وينتهي السداد في ديسمبر.2133

(المبالغ باأللف لاير قطري)

(إيضاح و)
يمثل هذا القرض القيمة المسحوبة من اتفاقية تسهيالت  KEXIMاألولى  ،وقد بدأ سداد الدفعة األولى في ديسهمبر
 2119وتنتهي في ديسمبر .2121

(إيضاح أ )
يمثل هذا القرض تسههيالت تمويهل إسهالمي مسهحوبة بقيمهة  381مليهون دوالر أمريكهي تهم الحصهول عليهها خهالل
السنة .سيبدأ سداد التسهيل من مارس  2113وستنتهي في سبتمبر  .2118تم سداد القرض القهائم فهي نهايهة السهنة
السابقة بقيمة  421مليون دوالر أمريكي خالل السنة.

(إيضاح ج )
يمثل هذا القرض مبلغ  166.1مليون دوالر أمريكي من اتفاقية التسهيالت البنكية الثانويهة للمرحلهة األولهى ومبلهغ
 121.6مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  141.9مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثالثة .بدأ سداد الدفعة
األولى من التسهيالت البنكية الثانوية األولى فهي ديسهمبر  2111والدفعهة األخيهرة فهي ديسهمبر  ،2125كمها بهدأت
الدفعة األولى من التسهيالت البنكية الثانوية الثانية في يونيو  2111والدفعة األخيهرة فهي ديسهمبر  2125و قهد بهدأ
سداد الدفعة األولى من التسهيالت البنكية الثانوية الثالثة في يونيو  2111والدفعة األخيرة في يونيو .2119

74

الدوحة –
قطر دولة قطر
الدوحة -
املاليةالموحدة
المالية
علىبيانات
على ال
إيضاحات
املوحد
البيانات
إي�ضاحات
�
1011
ديسمبر
31
في
المنتهية
للسنة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

وتكون األولوية في هذه الضهمانات لصهالح سهداد دفعهات الهدين والسهندات الرئيسهية ،ومهن ثهم لصهالح سهداد دفعهات
الدين والسندات الثانوية.

القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة
و ّقعت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية .وبتهاريخ  31ديسهمبر  2112بلهغ
مجموع المبالغ األساسهية لعقهود تبهادل أسهعار الفائهدة  141140مليوون لاير قطوري ( 14،813مليهون لاير قطهري
لسههنة  ) 2111وكههان صههافي قيمتههها العادلههة سههالبا بقيمووة  41015مليووون لاير قطووري (قيمههة عادلههة سههلبية بمبلههغ
 4،831مليون لاير قطري لسنة .) 2111

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 31ديسمبر
1011

 31ديسمبر
2111

ذمم دائنة
دفعات مقدما مستلمة من العمالء
مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين (أ)
مستحقات أخرى
إيراد مؤجل (ب)
مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية (إيضاح )16
توزيعات أرباح مستحقة

201333
011002
111022
521205
111100
121130
241012

89،111
111،181
23،367
51،134
21،814
26،499

المجموع

3521003

321،895

(أ) تمثل المبالغ النقدية المستحقة الدفع للمساهمين المتحصالت غير المطالب بها لألسهم التي تمت المزايدة
عليها والمتعلقة بتحصيل القسط الثاني من رأس المال.
- 26 -
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(�ش.م.ق)
المحدودة ناقالت )
الغازاملحدودة (
لنقل الغاز
(ش.م.ق)
(ناقالت)
قطرلنقل
�رشكةقطر
شركة

الدوحة –
قطردولة قطر
الدوحة -
املاليةالموحدة
البياناتالمالية
علىالبيانات
إي�ضاحاتعلى
إيضاحات
املوحد
�
1011
ديسمبر
31
في
المنتهية
للسنة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
15

ناقالت )
الغاز املحدودة (
لنقل الغاز
(�ش.م.ق)ق)
ناقالت) (ش.م.
المحدودة (
قطرلنقل
�رشكةقطر
شركة

(المبالغ باأللف لاير قطري)

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة (تابع)

قطر دولة قطر
الدوحة -
الدوحة –
املوحد
إي�ضاحات
�
املاليةالموحدة
البياناتالمالية
علىبيانات
على ال
إيضاحات
20121011
دي�سمرب
يف 31
للسنةلل�سنة
ديسمبر
املنتهية31
المنتهية في
10

(ب) يتمثل هذا المبلغ بالزيادة فى تكاليف خدمات األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة لها بالموازنة ،على أن
يتم إطفاء تلك التكاليف على العمر اإلنتاجى لتكاليف خدمات األحواض الجافة.

12

المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

10

معامالت مع أطراف ذات عالقة

10

(أ) تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يلى:
قروض لشركات مشاريع مشتركة (بالصافى)
إيراد فائدة من قروض لشركات مشاريع مشتركة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 1011

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2111

301221
141344

9،177
21،148

(ب) تتمثل األرصدة مع األطراف ذات العالقة فيما يلى:
مستحق من شركات مشاريع مشتركة
مستحق لشركات مشاريع مشتركة

21502
11220

21،889
-

(ج) مكافآت إالدارة العليا
رواتب و مكافآت المدراء الرئيسيين
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

11011
11550

2،447
1،551

مكان التأسيس نسبة التملك
(أو التسجيل) وحق التصويت النشاط األساسي

شركة ناقالت لوكالة المالحة المحدودة (ش.م.ق)
شركة ناقالت إنك
 شركة ناقالت حالول إنك شركة ناقالت أم صالل إنك شركة ناقالت أبو سمرة إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1694إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1695إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1696إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1697إنك شركة ناقالت إتش إتش آي  1918إنك شركة ناقالت إتش إتش آي  1919إنك76

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

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

جزر مارشال
جزر مارشال
قطر
جزر مارشال

%111
%111
%111
%111

شركة قابضة
شركة قابضة
إدارة النقل البحري
شركة شحن

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

تتمثل تفاصيل الشركات التابعة كما في  31ديسمبر  1011فيما يلي:
اسم الشركة التابعة

جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال

%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111

تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
شركة قابضة

 تم إصدار رأس مال هذه الشركات التابعة بدون قيمة إسمية.

12

الشركات التابعة

الشركات التابعة (تابع)
 شركة ناقالت إتش إتش آي  1911إنك شركة ناقالت الغويرية إنك شركة ناقالت الجميلية إنك شركة ناقالت السامرية إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2264إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2265إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2266إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1726إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1751إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1752إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1753إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1754إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2283إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2284إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2285إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2286إنكشركة قطر لنقل الغاز(ناقالت) ( )1643 -6شركة قابضة*
شركة قطر لنقل الغاز (ناقالت)( )2245-8لالستثمار
المحدودة *
شركة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة 
شركة ناقالت للنقل البحري (قطر) المحدودة
شركة ناقالت للشحن (إم آي) إنك

يطلب القهانون القطهري رقهم  13لعهام  2118مهن جميهع شهركات المسهاهمة العامهة القطريهة التهي طرحهت أسههمها
لإلكتتاب العام المدرجة دفهع نسهبة  %2.5مهن صهافي الهربح إلهى صهندوق دعهم األنشهطة االجتماعيهة والرياضهية.
واستنادا إلى هذا القانون واإليضاحات اإلضافية للقانون الصادرة فهي سهنة  2111قامهت المجموعهة باقتطهاع مبلهغ
 121130ألف لاير قطري تمثل نسبة  %2.5من صافي الربح المجمع للمجموعة للسنة المنتهية فهي  31ديسومبر
( 1011مقابههل  21،814ألهههف لاير قطهههرى للسهههنة المنتهيهههة فهههي  31ديسهههمبر  .)2111تهههم عهههرض المخصهههص
المستقطع للمساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية.

(المبالغ باأللف لاير قطري)

% 95
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111
%111

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

ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة
المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (سهم)

العائد على السهم (األساسي والم ّعدل) (لاير قطري)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 1011

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2111

0251422
55310451500
1.30

832،566
553،844،885
1.51

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

التقرير ال�سنوى ل�سنة 2012

- 27 -

77

- 31 -

212221014
1411401304
1312401110
()1010521450
5،843،365
4،124،411
- 14،812،916
5،843،365 18،937،327
()3،488،458( )18،937،327
1،111،155

1،111،155
1،111،155

9،967،776
14،812،916
24،781،692
()21،425،631

2،236،538
1،118،524
3،355،162

المجموع

إذا ارتفعت  /انخفضت معدالت الفائدة بمقدار  51نقطة أساسية مع بقاء العوامل األخرى دون تغيّر  ،فإن صافي التأثير على الربح للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 1011
سيكون زياد ًة  /نقصا ً بقيمة  10.2مليون لاير قطري ( 17.4مليون لاير قطري في  31ديسمبر .)2111

0231005
110041033
110001510
113011143
113011143
110251210
110041033
311001221
1،236،383
1،118،524
2،354،917

-

المطلوبات المالية
- 512001504
410211310
قروض وسلف تحتسب عنها فوائد
- 1411401304
مبادالت معدالت الفائدة
- 512001504 1013311214
صافي الموجودات( /المطلوبات) المالية (113011143 )310101202( )1013311214

الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى البنوك
قروض إلى شركات مشاريع مشتركة
-

معدل
فائدة ثابت
معدل فائدة
متغير
معدل فائدة
متغير

 31ديسمبر 2111

ال تحتسب عنه
فائدة

(المبالغ باأللف لاير قطري)
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�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق

المجموع

[ ]1/1تحليل حساسية معدالت الفائدة

تتعرض المجموعة إلى مخاطر معدالت الفائدة على األرصدة لدى البنوك والقروض لشركات المشاريع
المشتركة .ويوضح الجدول التالي حساسية ربح المجموعة للتغيرات الطبيعية المتوقعة على ربح المجموعة خالل
سنة واحدة ،وذلك بنا ًء على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في  31ديسمبر
.1011

معدل
فائدة ثابت

إن مهام قسم الخزانة الوظيفية تقوم على تقديم تقارير دورية إلى إدارة المجموعة لمراقبة المخاطر ومتابعة تطبيق
السياسات وذلك للتقليل من المخاطر.

 31ديسمبر 1011

تسعى المجموعة إلى تقليل تأثير هذه المخاطر عن طريق استخدام مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد مخاطر
التعرض لتقلبات أسعار الفائدة .تحكم سياسات المجموعة والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة استخدام مشتقات
األدوات المالية والتي توفر مبادئ مكتوبة لمخاطر أسعار الفائدة ولمخاطر االئتمان والستخدام المشتقات المالية .ال
تدخل المجموعة وال تتعامل باألدوات المالية  -والتي تتضمن مشتقات األدوات المالية  -ألغراض المضاربة.

ال تحتسب عنه
فائدة

تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة وذلك كنتيجة للمبالغ التي تقترضها المجموعة والتي تحمل معدالت
فائدة ثابتة ومتغيرة  .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق عقود تبادل أسعار الفائدة  ،وتتبع المجموعة
سياسة استخدام أدوات تبادل معدالت الفائدة على بعض من قروضها .وتتم تسوية الفروق بين تكلفة الفائدة بالسعر
الثابت (المدفوعة) وتكلفة الفائدة بالسعر المتغير (المستلمة) بشكل دوري.

باستثناء بعض القروض والبالغة قيمتها  141140مليون لاير قطري ( 14،813مليون لاير قطري لسنة  )2111وهي متحوط لها باستخدام عقود تبادل أسعار الفائدة (إيضاح )14
حيث يتعرض جزء من الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  31ديسمبر  1011للتقلبات في أسعار الفائدة .فيما يلي عرض ملخص لمدى تعرّ ض المجموعة لمخاطر
معدالت الفائدة ،ومعدالت الفائدة الفعالة على هذه الموجودات والمطلوبات المالية:

()1

مخاطر معدالت الفائدة

[ ]1/1تحليل حساسية معدالت الفائدة (تابع)

(أ)

مخاطر السوق

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

()1

تقع على مجلس اإلدارة المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة
وأنشطة التدقيق الداخلي.

مخاطر معدالت الفائدة (تابع)

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل خطر من المخاطر السابقة وأهداف وسياسات
ومعالجات المجموعة لقياس وإدارة الخطر وإدارة المجموعة لرأس المال.

(أ)

(أ) مخاطر السوق
(ب) مخاطر السيولة
(ج) مخاطر االئتمان

مخاطر السوق (تابع)

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:

10

إدارة المخاطر المالية

إدارة المخاطر المالية (تابع)

10

(المبالغ باأللف لاير قطري)

– -قطردولة قطر
الدوحة
الدوحة
املوحد
امللكية
حقوق
يف
بيانالتغريات
إيضاحات على البيانات المالية الموحدة
2012
دي�سمرب
املنتهيةفييف3131
لل�سنة
1011
ديسمبر
المنتهية
للسنة

قطردولة قطر
الدوحة -
الدوحة –
�
املوحدة
املالية الموحد
البياناتالمالية
علىالبيانات
إي�ضاحاتعلى
إيضاحات
1011
ديسمبر
المنتهية
للسنة
2012
دي�سمرب
املنتهيةفييف3131
لل�سنة

ناقالت )
الغازاملحدودة (
لنقلالغاز
قطر لنقل
(�ش.م.ق)ق)
ناقالت) (ش.م.
المحدودة (
�رشكة قطر
شركة

(�ش.م.ق)
المحدودةناقالت )
الغازاملحدودة (
لنقلالغاز
قطر لنقل
(ش.م.ق)
(ناقالت)
�رشكةقطر
شركة

التقرير ال�سنوى ل�سنة 2012
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(ناقالت)(�ش.م.ق)
المحدودة ناقالت )
الغاز املحدودة (
لنقل الغاز
(ش.م.ق)
قطرلنقل
�رشكةقطر
شركة

(�ش.م.ق)
المحدودةناقالت )
الغازاملحدودة (
لنقل الغاز
قطر لنقل
(ش.م.ق)
(ناقالت)
�رشكةقطر
شركة

قطردولة قطر
الدوحة -
الدوحة –
�
املوحدة
املاليةالموحد
البياناتالمالية
علىالبيانات
إي�ضاحاتعلى
إيضاحات
ديسمبر
المنتهية
للسنة
20121011
دي�سمرب
3131
في يف
املنتهية
لل�سنة
10

إدارة المخاطر المالية (تابع)

(أ)

مخاطر السوق (تابع)

()1

مخاطر معدالت الفائدة (تابع)

[]1

عقود تبادل معدالت الفائدة

(المبالغ باأللف لاير قطري)

قطردولة قطر
الدوحة -
الدوحة –
املوحد
إي�ضاحات
�
املاليةالموحدة
البياناتالمالية
علىالبيانات
على
إيضاحات
ديسمبر
المنتهية في
للسنة
20121011
دي�سمرب
31 31
املنتهية يف
لل�سنة
10

إدارة المخاطر المالية (تابع)

(ب)

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند حلول موعد
استحقاقها .منهج المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو التأكد ،ما أمكن ذلك على أنه يتوفر لديها على الدوام
سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد استحقاقها ،سواء في الظروف العادية أو الصعبة ،بدون تكبد
خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

اتفقت المجموعة مع مؤسسات مالية على مقايضة الفرق بين معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على
مبالغ أساسية متفق عليها ،وذلك تحت عقود تبادل معدالت الفائدة .تمكن مثل هذه العقود المجموعة من تقليل
مخاطر تغير معدالت الفائدة وتأثيرها على التدفقات النقدية للديون التي تحتسب عنها فوائد متغيرة .تحتسب القيمة
العادلة لمبادالت معدالت الفائدة على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل األطراف األخرى
لعقود التبادل.

تقع مسؤولية مراقبة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة  ،والذي قام بوضع إطار عمل مناسب للسيطرة
على مخاطر السيولة لدى المجموعة بالنسبة الحتياجاته من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل
وبحسب متطلبات إدارة السيـولة النـقدية  .تقوم اإلدارة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات
مناسبة وتسهيالت مصرفية وتسهيالت قروض مستقبلية وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية
والمتوقعة وعمل جداول لمواعيد استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية .

يب ّين الجدول التالي المبالغ األساسية والفترات المتبقية لعقود تبادل أسعار الفائدة القائمة كما في تاريخ إصدار
التقارير:

تحوط التدفقات النقدية

متوسط أسعار الفائدة
الثابتة المتفق عليه
2111
1011

العقود القائمة ألسعار الفائدة
المتغيرة (يتم قبضها) وأسعار
الفائدة الثابتة (يتم دفعها)

%

%

أقل من سنة واحدة
من سنة إلى سنتين
من سنتين إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

5.50

5.58

المبلغ األساسي القائم
2111
1011
مليون لاير مليون لاير
قطري
قطري
141140

14،813

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية غير المشتقة متضمنة مدفوعات تكاليف التمويل وباستبعاد أثر
اتفاقيات المقاصة ،إن وجدت:

القيمة العادلة
2111
1011
مليون لاير مليون لاير
قطري
قطري
()41015

المطلوبات المالية الغير مشتقة

()4،831

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،قامت المجموعة باحتساب حصتها من القيمة العادلة السالبة لمبادالت أسعار الفائدة
والمتعلقة بالمشاريع المشتركة والتي تبلغ  11021مليون لاير قطري في  31ديسمبر ( 1011قيمة عادلة سالبة
بمبلغ  11011مليون لاير قطري كما في  31ديسمبر .)2111

 31ديسمبر 1011

القيم الدفترية

أقل من سنة

 5-1سنوات

أكثر من  5سنوات

قروض
ذمم دائنة ومستحقات

1312401110
3521003
1411221201

0111113
3521003
111001222

315111142
315111142

1215251052
1215251052

 31ديسمبر 2111

القيم الدفترية

أقل من سنة

 5-1سنوات

أكثر من  5سنوات

قروض
ذمم دائنة ومستحقات

1410001221
3101025
1511011500

2001542
3101025
111201441

411011034
411011034

1212001411
1212001411

تتم تسوية فروق تبادل أسعار الفائدة كل ستة أشهر .ان سعر الفائدة المتغيرة على عقود تبادل أسعار الفائدة هو
سعر الليبور ( )LIBORوسوف تقوم المجموعة بتسوية الفروق بين سعر الفائدة الثابتة وسعر الفائدة المتغيرة
بالصافي.
تم تصميم معظم عقود التبادل بأسعار الفائدة المتغيرة إلى أسعار الفائدة الثابتة كتحوط للتدفقات النقدية بغرض
تقليل مدى تعّرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن اختالف أسعار الفائدة على القروض .إن تبادل
أسعار الفائدة و سداد الفائدة على القرض تتم بشكل متزامن.

()1

مخاطر سعر السهم

تتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق باستثماراتها المتاحة للبيع .تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية
الحاليههة وعوامههل أخههرى متضههمنة التغيههرات االعتياديههة فههي سههعر السهههم لألسهههم المدرجههة والعوامههل األخههرى ذات
الصلة بغرض إدارة مخاطر السوق.

يتوقع أن ينتج عن الزيادة أو النقصهان بنسهبة  % 11فهي القيمهة السهوقية لمحفظهة المجموعهة لالسهتثمارات المتاحهة
للبيههع فههي تههاريخ التقريههر زيههادة أو نقصههان بمبلههغ  14.5مليههون لاير قطههري ( 12.67مليههون لاير قطههري فههي سههنة
 )2111في موجودات وحقوق ملكية المجموعة.

()3

80

مخاطر العمالت

مخاطر العمالت هي مخاطر تقلهب قيمهة األدوات الماليهة بسهبب التغيهرات فهي معهدالت صهرف العمهالت األجنبيهة.
التعامالت الهامة بعمالت أجنبية تتم بالدوالر األمريكي وهو مربوط بالعملة الرئيسية للشركة ،لذا ترى اإلدارة أن
تعرض المجموعة لمخاطر العمالت في أدنى حدوده.

�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق
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(المبالغ باأللف لاير قطري)

(ج)

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة الماليهة التهي تقهع علهى المجموعهة نتيجهة لعهدم مقهدرة عميهل أو طهرف مقابهل
للمجموعة فهي أداة ماليهة علهى الوفهاء بالتزاماتهه التعاقديهة وههي تنشهأ بصهفة أساسهية مهن الهذمم المدينهة مهن عمهالء
والقروض والذمم المدينة من شركات المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.
تسعى المجموعة للحد من مخهاطر االئتمهان فيمها يتعلهق بهالعمالء بوضهع حهدود لالئتمهان للعمهالء الفهرديين ورصهد
الذمم المدينة القائمة .يتم إجراء تقييمات لالئتمان على جميع العمهالء الهذين يطلبهون التعامهل باالئتمهان ويهتم اعتمهاد
ذلك من جانب إدارة المجموعة.
مخاطر االئتمان على األرصدة لدى بنوك محدودة إذ أن األطراف المقابلة ههم بنهوك ذات تصهنيفات ائتمانيهة عاليهة
مسندة لهم من قبل وكاالت تصنيف ائتمان عالمية .األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك ذات سهمعة طيبهة داخهل
وخارج دولة قطر ،و بالنظر لهذا ال تتوقع اإلدارة فشل هذه البنوك في الوفاء بالتزاماتها.
تحتفظ المجموعة بمخصص للذمم المدينة المشهكوك فهي تحصهيلها وتهتم مراجعهة تقهدير ههذا المخصهص علهى نحهو
دوري ويتم وضعه على أساس كل حالة على حدة .يرجهى الرجهوع إلهى اإليضواح رقوم  0بخصهوص أعمهار الهذمم
التجارية المدينة.
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(ناقالت)(�ش.م.ق)
المحدودة ناقالت )
الغاز املحدودة (
لنقل الغاز
(ش.م.ق)
قطرلنقل
�رشكةقطر
شركة

(ناقالت)(�ش.م.ق)
المحدودة( ناقالت )
الغاز املحدودة
�رشكة
(ش.م.ق)
لنقلالغاز
قطرقطرلنقل
شركة

قطر -دولة قطر
الدوحة
الدوحة –
املوحد
املالية
البيانات
إي�ضاحات
�
الموحدة
المالية
علىبيانات
على ال
إيضاحات
المنتهية في
2012 1011
ديسمبردي�سمرب
املنتهية31يف 31
للسنةلل�سنة
10

(المبالغ باأللف لاير قطري)

الدوحة –
قطردولة قطر
الدوحة -
املاليةالموحدة
البياناتالمالية
علىالبيانات
على
إيضاحات
املوحد
إي�ضاحات
�
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 1011
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
11

إدارة المخاطر المالية (تابع)
التعرض لمخاطر االئتمان

فيما يلي معدل االستعداد في نهاية السنة:

تمثل القيمهة الدفتريهة للموجهودات الماليهة الحهد األقصهى للتعهرض لمخهاطر االئتمهان .كهان الحهد األقصهى للتعهرض
لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير على النحو التالي:
القيم الدفترية
 31ديسمبر 2111
 31ديسمبر 1011
إيضاح
قروض لشركات المشاريع المشتركة
مستحق من شركات المشاريع المشتركة
ذمم تجارية وأخرى مدينة
أرصدة لدى البنوك

6
8
9

القيمة العادلة لألدوات المالية

110041033
21502
3111012
110251200
315111233

إجمالي الديون (قروض)
النقد وما يعادله
صافي الديون

1،118،524
21،889
342،125
2،236،291
3،718،729

مستويات ترتيب القيمة العادلة
يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة باستخدام طريقة التقييم .تم تعريف المستويات المختلفة
كما هو وارد أدناه:

(أ)

ارتباطات تبادل معدالت فائدة



المستوى الثاني :مدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى األول التي يمكن مالحظتها
بالنسبة للموجود أو المطلوب إما بشكل مباشر (كاألسعار) أو غير مباشر (مشتق من األسعار).



المستوى الثالث :مدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند إلى بيانات سوقية يمكن مالحظتها (المدخالت التي
ال يمكن مالحظتها).
المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث

اإلجمالي

- 410141052

1451032
410141052

االستثمارات المتاحة للبيع
عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط

1451032
-

 31ديسمبر 2111
االستثمارات المتاحة للبيع
عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط

126،675
-

4،831،831

-

126،675
4،831،831

معدل الدين إلى حقوق الملكية
تقوم إدارة المجموعة بمراجعة هيكل رأس المال بشكل دوري.
�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق

- 33 -

1312401110
()110021032
1112311001
015251442
51032
012011105
%100

24،781،692
()2،186،672
22،594،121
7،311،641
5،313
7،316،944
%319

دخلت المجموعة في عدد من عقود تبادل معهدالت الفائهدة فيمها يتعلهق بالفوائهد المسهتحقة الهدفع عهن القهروض التهي
تحتسب عنها معدالت فائدة متغيرة.

(ب )

ضمانات وخطابات اعتماد

[]1

ضمانات متبادلة
قامت المجموعة بإصدار ضمانات متبادلة لصالح مجموعة من البنوك مقابل القروض ومبادالت أسعار الفائدة.

[]2

بلغت قيمة الضمانات البنكية  0.0مليون لاير قطري كما في  31ديسمبر  1.6( 1011مليون لاير قطري كما
في  31ديسمبر .) 2111

[]3

كما في  31ديسمبر  1011بلغت خطابات االعتماد "صفر" لاير قطرى ( 411مليون لاير قطري كما في 31
ديسمبر .)2111

[]4

كما في  31ديسمبر  1011بلغت خطابات الضمان  2.5مليون لاير قطرى ( 6.5مليون لاير قطري كما في 31
ديسمبر .)2111

(ج)

عقود اإليجار الخاصة بالسفن

إدارة رأس المال
تدير المجموعة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرارية وضمان أفضل عائهد علهى االسهتثمار للمسهاهمين مهن
خالل االستخدام األمثل لرأس المال المستثمر .إن هيكهل رأسهمال المجموعهة يتكهون مهن القهروض وحقهوق الملكيهة
والتههي تشههمل رأس المههال المصههدر واالحتيههاطي القههانوني واحتيههاطي القيمههة العادلههة ومسههاهمات ال تتمتههع بالسههيطرة
حقوق األقلية واحتياطي التحوط واحتياطي تحويل العمالت األجنبية واألرباح المدورة.

82

(أ)

 31ديسمبر 1011

 31ديسمبر 2111

التحوط للتدفقات النقدية
ّ
تتكون حقوق الملكية المع ّدلة من جميع حقوق الملكية فيما عدا العجز فى احتياطي
للمجموعة.

11



13
1/2

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

تعهدات والتزامات طارئة

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

إيضاح

حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط وأسهم ال
تتمتع بالسيطرة
يضاف  :أسهم ال تتمتع بالسيطرة

يتم احتساب القيمة العادلة لتبادل أسعار الفائدة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المدرجة فى اتفاقية
التبادل بين األطراف المتعاقدة فيما بينها .إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية.

11

إدارة رأس المال (تابع)

معدل الدين إلى حقوق الملكية (تابع)

(ج) مخاطر االئتمان (تابع)

 31ديسمبر 1011

(المبالغ باأللف لاير قطري)

(د)

دخلت المجموعة في عدة اتفاقيات تأجير زمني لناقالتها مع شركتي تأجير ناقالت لفترة أولية مدتها  25سنة تقريبا ً
من تاريخ التسليم لكل ناقلة مع قابلية هذه االتفاقيات للتجديد.

التزامات ضريبة طارئة

يوجد لدى إحدى شركات المشاريع المشتركة للمجموعة سفن نقل الغاز الطبيعي المسال مستأجرة بموجب ترتيبات
إيجار تمويلي .طلب مؤجر هذه السفن منذ وقت قريب من شركة المشروع المشترك الدخول في مفاوضات إلنهاء
هذه اإليجارات باالتفاق حيث أن السلطات الضريبية بالمملكة المتحدة قد طلبت من المؤجر إنهاء هذه الترتيبات
المتعلقة باإليجار التمويلي .ترى شركة المشروع المشترك أن الموضوع في مرحلته األولية ولن تنجح السلطات
الضريبية في إنهاء هذا الموضوع لصالحها ،أما في حالة نجاح السلطات الضريبية فى إنهاء التعاقد بين الطرفين
فقد تخضع شركة المشروع المشترك لتكاليف إضافية ،و تقدر الشركة حصتها في التكاليف اإلضافية المحتملة
بمبلغ  45.3مليون لاير قطري.
- 34 -

التقرير ال�سنوى ل�سنة 2012

83

حسبما هو مذكور باإليضاح رقوم ( 1/3ب) تقهوم إدارة المجموعهة بمراجعهة األعمهار اإلنتاجيهة المقهدرة للممتلكهات
والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي.
تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية لبواخر المجموعة استنادا إلى الخبرة التاريخية وإلى عوامل أخرى ،متضمنة
توقعات أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

(ناقالت)(�ش.م.ق)
المحدودة( ناقالت )
الغاز املحدودة
�رشكة
(ش.م.ق)
لنقلالغاز
قطرقطرلنقل
شركة

قطر -دولة قطر
الدوحة
الدوحة –
املوحد
املالية
البيانات
إي�ضاحات
�
الموحدة
المالية
علىبيانات
على ال
إيضاحات
2012 1011
ديسمبردي�سمرب
املنتهية31يف 31
للسنةلل�سنة
المنتهية في

(ناقالت)(�ش.م.ق)
المحدودة ناقالت )
املحدودة (
الغاز
لنقل
�رشكة
المدينة
الذمم
قطرقيمة
انخفاض
[]1
(ش.م.ق)
الغاز
لنقل
قطر
شركة
(المبالغ باأللف لاير قطري)

تقدير قطر
إجراءدولة
الدوحة -
للمبالغ القابلة للتحصيل للذمم التجارية المدينة والمستحقات مهن أطهراف ذات عالقهة عنهدما يصهبح
قطر
الدوحةيتم–
بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة يتم أداء هذا التقدير على أساس فردي لها.
بالكامل.
المبلغ
تحصيل
المحتمل
غير
� من
إي�ضاحات على البيانات املالية املوحد

إيضاحات على البيانات المالية الموحدة

20121011
دي�سمرب
31
املنتهية يف
للسنةلل�سنة
الهذمم
عالقهة
(المبالغذات
مخصص لخسارة االنخفاض في قيمة المستحقات من أطهراف
هناك
يكن
التقرير لم
في
لايرأوقطري)
باأللف
ديسمبر
31
تاريخفي
المنتهية
المدينة األخرى حيث أنه ليست لدى المجموعة مخاوف بخصوص تحصيل تلك المبالغ إذ أنها مستحقة من أطراف
 13ذات
عالقة.واألحكام المحاسبية الهامة (تابع)
التقديرات

11

تعهدات والتزامات طارئة (تابع)

(هـ)

التزامات طارئة أخرى

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

تلقت إحدى شركات المشاريع المشتركة للشركة إشعارا من المؤجر عن تخفيض درجة االئتمان للبنك المقدم
لخطاب االعتماد (بنك خطاب االعتماد) بخصوص ضريبة المشروع المشترك .نتيجة لذلك فقد طالب المؤجر
بزيادة في القيمة اإليجارية على مدى الفترة المتبقية من اإليجارات .ال زالت شركة المشروع المشترك في
المرحلة األولية لالعتراض على هذه المطالبة .كما تدرس شركة المشروع المشترك خيارات أخرى لتخفيف أثر
تخفيض درجة االئتمان .تقدر الشركة حصتها في هذه التكاليف اإلضافية المحتملة على أنها ستكون بمبلغ 17.4
مليون لاير قطري.

أو
المبهادالت حاد
لتلهكك انخفاض
يكون هنا
والقهروضعندما
انخفضت قيمتها
مبهادالت بأنها
في األسهم
للبيع
المتاحة
االستثمارات
وحدة
المالية
المجموعةبيان
اإلدارة ال
تعامل على
إيضاحات
بشهكل
الخاضهعة
قد الفائهدة
أسهعار
مهن
المبكهل
التحهوّ ط
اتعالقة
بمراجعة
تقوم
يتطلهب
.
قيمتهها
فهي
نخفهاض
لال
أخهرى
موضهوعية
أدلهة
وجهود
عنهد
أو
تكلفتها
من
أقل
إلى
العادلة
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في
المنتهية
للسنة دوري  .وقد وجد أن عمليات التحوّ ط فعالة بشهكل جيهد ،نتيجهة لهذلك فهإن القيمهة العادلهة لعمليهات التحهوّ ط (إجمهالي
االسهتثمارات لكهل حالهة
المجموعةبندقيمة هذه
حقوق تقدر
تقديرات.
 "41015أو "
هو " هام
تحديد ما
احتياطي التحوّ ط.
الملكية ضمن
وإجراء في
قرار تسجيلها
اتخاذ قد تم
مستمر"قطري)
مليون لاير
العجز
مبلغ
العادية في سعر السهم بالنسبة لألسهم المتداولة.
التقلبات
االعتبار
في
باألخذ
حدة
على
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()2

استأجرت "ناقالت" سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال من المالك الرئيسى ألغراض أعمال اإليجار ثم تم إبرام عقد
تأجير لتلك السفينة إلى مستأجر و الذي دخل بدوره في اتفاقية استئجار من الباطن مع مستأجر آخر .خالل السنة
رُفضت السفينة من قبل سلطة ميناء التحميل وعقب ذلك تم سحب السفينة من قبل المالك الرئيسى مما إلى أدى إلى
نزاعات بموجب اتفاقيات اإليجارات .يطالب المستأجر من الباطن مبلغ  17.5مليون دوالر أمريكي تقريبا و في
المقابل يطالب المستأجر بهذا المبلغ مضافا إليه مبلغ فقدان الربح من "ناقالت" بينما تطالب "ناقالت" بهذا المبلغ
مضافا إليه خسارتهم للربح من مالك السفينة .لم يتم بعد تقديم دفاع من مالك السفينة .في هذه المرحلة المبكرة فإنه
من السابق ألوانه إجراء تقييم كامل للوضع ولكنه وبناء على المعلومات الحالية فإن "ناقالت" تعتبر أن ال تؤدي
المطالبات والمطالبات المقابلة المحتملة التي قد يواجهونها إلى طلب تدفقات خارجة للموارد .بالرغم من تقدير
"ناقالت" بأن العقود المتقابلة ال تعتبر ضمانة بأن الطرف الذي يقع في منتصف سلسلة التعاقدات سيكون محصنا
إال أنه من المرجح أن يتحمل مالك السفينة في أعلى السلسلة أو المستأجر األخير من الباطن في أسفل السلسلة تلك
االلتزامات.
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االستثمارات المتاحة للبيع
قطرقيمة
انخفاض
]]4
الدوحة –
التحوط
عمليات
فعالية
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ّ
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المقارنة االستثمارات المتاحة للبيع
انخفاض قيمة
 - 35أرقام
ذلهكحاد أو
انخفاض
يكون هنا
عندما
انخفضت
األسهم بأنها
المقارنةللبيع في
أرقامالمتاحة
االستثمارات
المجموعة
لهيس
ك بهرغم
الحاليهة،
السهنة
قيمتهافهي
المتبعهة
طريقهةقدالعهرض
لتتناسب مهع
تصنيف بعض
تعاملإعادة
تمت
أخهرى لالنخفهاض فهي قيمتهها .يتطلهب
موضهوعية
أدلهة
وجهود
عنهد
أو
تكلفتها
من
أقل
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القيمة
في
مستمر
إلعادة التصنيف أي أثر على الربح الموحد وحقوق الملكية الموحدة لسنة المقارنة.
تحديد ما هو " هام " أو " مستمر" اتخاذ قرار وإجراء تقديرات .تقدر المجموعة قيمة هذه االسهتثمارات لكهل حالهة
على حدة باألخذ في االعتبار التقلبات العادية في سعر السهم بالنسبة لألسهم المتداولة.
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أرقام المقارنة
تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مهع طريقهة العهرض المتبعهة فهي السهنة الحاليهة ،بهرغم ذلهك لهيس
إلعادة التصنيف أي أثر على الربح الموحد وحقوق الملكية الموحدة لسنة المقارنة.

عنههد تطبيههق السياسههات المحاسههبية للمجموعههة الههوارد وصههفها باإليضههاح رقههم  ،3يتطلههب مههن اإلدارة القيههام بههإجراء
بعض األحكام بخصوص القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ال يمكن تقييمها عهن طريهق مصهادر أخهرى
 .تعتمههد التقههديرات علههى عوامههل ذات عالقههة ،وقههد تختلههف النتههائج الفعليههة عههن هههذه التقههديرات و تهتم مراجعههة هههذه
التقديرات األساسية على نحو مستمر .
تهم وضهع األحكهام الهامههة التاليهة مهن قبههل اإلدارة عنهد تطبيهق السياسههات المحاسهبية للمجموعهة والتههي كهان لهها أثههر
جوهري على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية الموحدة.

[]1

األعمار اإلنتاجية المقدرة للبواخر
حسبما هو مذكور باإليضاح رقوم ( 1/3ب) تقهوم إدارة المجموعهة بمراجعهة األعمهار اإلنتاجيهة المقهدرة للممتلكهات
والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي.
تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية لبواخر المجموعة استنادا إلى الخبرة التاريخية وإلى عوامل أخرى ،متضمنة
توقعات أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

[]1

انخفاض قيمة الذمم المدينة
يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للذمم التجارية المدينة والمستحقات مهن أطهراف ذات عالقهة عنهدما يصهبح
من غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل .بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة يتم أداء هذا التقدير على أساس فردي لها.
في تاريخ التقرير لم يكن هناك مخصص لخسارة االنخفاض في قيمة المستحقات من أطهراف ذات عالقهة أو الهذمم
المدينة األخرى حيث أنه ليست لدى المجموعة مخاوف بخصوص تحصيل تلك المبالغ إذ أنها مستحقة من أطراف
ذات عالقة.

[]3
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التحوط
فعالية عمليات
ّ
تقوم اإلدارة بمراجعة عالقة التحهوّ ط بكهل مهن مبهادالت أسهعار الفائهدة والقهروض الخاضهعة لتلهك المبهادالت بشهكل
�ش.م.قفعالة بشهكل جيهد ،نتيجهة لهذلك فهإن القيمهة العادلهة لعمليهات التحهوّ ط (إجمهالي
(ناقالت)التحوّ ط
عمليات
وجد أن
قطر وقد
دوري .
املحدودة
لنقل الغاز
�رشكة
مبلغ العجز  41015مليون لاير قطري) قد تم تسجيلها في حقوق الملكية ضمن بند احتياطي التحوّ ط.
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