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QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD.
(NAKILAT) Q. S. C. 

A Qatari Shareholding Company

Capital of the Company
The authorized capital of the Company amounts to QR 
5,600,000,000 (five billion and six hundred million Qatari 
Riyals) divided into 560,000,000 (five hundred and sixty 
million) shares.

Nominal Value of the Stock
QR 10 (Ten Qatari Riyals)

Headquarters of the Company
The headquarters and registered office of the Company 
are in the city of Doha, State of Qatar.
Tel: + 974 4499 8111
Fax: + 974 4448 3111
P. O. Box 22271, Doha, State of Qatar.
www.nakilat.com.qa

Term of the Company
The fixed term of the Company is 50 Gregorian years, 
commencing from July 18, 2004, the date of issuance 
of the decision of the Minister of Business and Trade 
of Qatar authorizing its establishment. The term may  
be extended by a decision of a Company’s extraordinary 
general assembly.

رأس مال الشركة
يبلغ راأ�س املال امل�سرح به 5,600,000,000 ريال قطري )خم�سة مليارات و�ستمائة 

 مليون ريال قطري( موزعة على 560,000,000 )خم�سمائة و�ستني مليون( �سهم.

 القيمة اإلسمية للسهم
10 رياالت )ع�سرة رياالت قطرية(

المقر الرئيسي للشركة
يقع املقر الرئي�سي لل�سركة ومركزها القانوين يف مدينة الدوحة بدولة قطر.

هاتف: 8111 4499 974+

فاك�س: 3111 4448 974+

�س.ب: 22271 الدوحة – قطـر

www.nakilat.com.qa

مدة الشركة
املدة املحّددة لل�سركة هي خم�سني �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير االعمال 

والتجارة بالت�سريح باإن�ساء ال�سركة يف 18 يوليو 2004، ويجوز متديد هذه املدة بقرار من 

اجلمعية العامة غري العادية.

Financial Year of the Company
The Financial Year of the Company commences 
on January 1 and ends on December 31.

Listing of the Company’s Stocks on Qatar Exchange
The Company’s shares are listed on the Qatar Exchange, 
and the dealing of such shares is in accordance with the 
regulations of the Qatar Exchange and Qatar Financial 
Markets Authority.

السنة المالية للشركة
تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة يف 1 يناير و تنتهي يف 31 دي�سمرب من كل عام.

إدراج أسهم الشركة للتداول بالبورصة القطرية
مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة ببور�سة قطر ويتّم التداول فيها وفقًا لقوانني ولوائح بور�سة قطر 

وهيئة قطر لالأ�سواق املالية.

�شركة قطر لنقل الغاز املحدودة

)ناقــالت( �ش.م.ق

�سركة م�ساهمة قطرية



 ح�سرة �ساحب ال�سمو

�ل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين

اأمري البالد املفدى

�ساحب ال�سمو

�ل�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين

الأمري الوالد



يف ناقالت، نحن نقّدر قيمة موّظفينا و�سركاءنا، وم�ساهمينا، وعمالءنا، 

وموّردينا، وجمتمعنا وبيئتنا. ونحن نوؤمن ونلتزم بتاأ�سي�س �سركة ذات 

م�ستوى عاملي من خالل:

و�سع �ل�سالمة و�ل�سحة و�لبيئة و�جلودة يف �أولوية جدول �أعمالنا، و�ل�سعي �إىل عدم 

�لت�سبب باأي �سرر على �لنا�س و�لبيئة.

و�سع �أهد�ف لتح�سني �ل�سالمة و�ل�سحة و�لبيئة و�جلودة، وقيا�س وتقييم ورفع تقارير 

حول �أد�ء �ل�سالمة و�ل�سحة و�لبيئة و�جلودة من �أجل �لتح�سني �مل�ستمر.

توفري مو�رد وقيادة مالئمة لتنفيذ نظام �إد�رة �ل�سالمة و�ل�سحة و�لبيئة و�جلودة يف 

�ل�سركة ب�سكٍل فّعال وحتقيق �أهد�ف �ل�سالمة و�ل�سحة و�لبيئة و�جلودة.

�حلفاظ على �أعلى م�ستوى من �لنز�هة مع جميع �أ�سحاب �لعالقة بال�سركة.

معاملة �ملوظفني و�ل�سركاء و�لعمالء باحرت�م وتقدير.

ت�سجيع �لعمل �جلماعي و�لتعاون بهدف دعم حتقيق �أهد�ف ر�سالتنا.

تقدير �لإجناز�ت ومكافاأتها.

  �ل�سعي �إىل �لبتكار وحت�سني �لأد�ء ب�سكٍل متو��سل،

عرب م�ساركة �أف�سل �ملمار�سات وتطبيق �ملعرفة �ملكت�سبة.

ت�سجيع روح �ملبادرة ومتكني �لأفر�د من �لقيادة وحتّمل �مل�سوؤولية.

�لتو��سل ب�سر�حة وتبادل �ملعلومات ذ�ت �ل�سلة د�خل �ل�سركة.

�لمتثال ملتطلبات �ل�سالمة و�ل�سحة و�لبيئة و�جلودة و�لقانون وغريها �ملتعلقة باأن�سطتنا.

�شيا�شة �ل�شالمة، ��ل�شحة، ر�ؤية “ناقالت” �مل�شتقبلية

��لبيئة ��جلودة

ر�شالة“ناقالت” 

تتمّثل روؤية “ناقالت”باأن تكون �لر�ئدة على م�ستوى �لعامل يف �متالك وت�سغيل ناقالت 

ل  �لغاز �لطبيعي �مل�سال و�سفن نقل �ملنتجات �مل�ساحبة للغاز و�أن تكون �ملزّود �ملُف�سّ

خلدمات �إ�سالح وبناء �ل�سفن قيا�سًا مبدى ر�سا �لعمالء و�لربحية و�لنمو وكفاءة 

�لت�سغيل، مع �أعلى �ملعايري �خلا�سة بال�سالمة و�ل�سحة و�لبيئة و�جلودة.

حتقيق اأعلى عائد على ا�ستثمارات امل�ساهمني من خالل:

تفعيل �ل�ستثمار يف جوهر �أعمالنا �لتجارية �خلا�سة بنقل �لغاز �لطبيعي �مل�سال و�ملنتجات 

�مل�ساحبة للغاز من خالل �لرقابة �لدقيقة للتكلفة و�لإد�رة �لفّعالة للمخاطر و�لبتكار يف 

عمليات �لتمويل.

�إن�ساء “مر�كز تّت�سم بالتفّوق و�لإمتياز” لإ�سالح و�سيانة ناقالت �لغاز �لطبيعي �مل�سال 

�لعمالقة و�ل�سفن �لأخرى، وبناء �ل�سفن �ل�سغرية ذ�ت �لقيمة �لعالية، وبالتايل �إ�سافة 

�أ�سول هامة لدولة قطر.

توفري �خلدمات �للوج�ستّية �ملتكاملة لل�سفن و�ملر�كب �لبحرية.

معرفة وحتديد �أ�ساليب �لعمل �لفّعالة ذ�ت �لقيمة �مل�سافة وتطبيقها.

توظيف وتطوير �لعاملني �لذين يتمتعون بالكفاءة يف �أد�ء عملهم و�ملحافظة عليهم.

�لمتثال �لتام جلميع �لت�سريعات �ل�سارية و�للو�ئح ذ�ت �ل�سلة ومعايري �ل�سناعة �لبحرية.

�لتقّيد باأعلى �ملعايري �لأخالقية للنز�هة يف جميع �لعالقات �لتجارية.

٢ التقـريـر السنـوي١٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣



�أع�ساء جمل�س �لإد�رة�ملحتويات

�أع�ساء جمل�س �لإد�رة  4

تقرير جمل�س �لإد�رة  5

تقرير �ملديـر �لعــام  7

�إجناز�ت �لعام 2013   11

نبذة عن “ناقالت”
عن »ناقالت«         13

عو�مل �لقوة   15

�ل�سالمة، و�ل�سحة، و�لبيئة و�جلودة  17

تاريخ �ل�سركة  19

م�ساهمو »ناقالت«  21

م�ستاأجرو �سفن »ناقالت«  23

لمحة عامة عن األعمال
�لأ�سطول  25

حو�س بناء و�إ�سالح �ل�سفن  29

�خلدمات �لبحرية  33

�لتنمية �مل�ستد�مة  37

الشؤون المالية
�لبيانات �ملالية �ملوّحدة   42

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس اإلدارة

خالد بن خليفة آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

هتمي علي الهتمي
 عضو مجلس إدارة

  

علي أحمد الكّواري
 عضو مجلس إدارة

عبداهلل بن علي بن سعود آل ثاني
 عضو مجلس إدارة

إسماعيل عمر الدفع
 عضو مجلس إدارة

عائشة محّمد النعيمي
 عضو مجلس إدارة

٤ التقـريـر السنـوي٣٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣



هذ�،  وقد �ّتخذت �لأعمال يف �مل�ساريع �مل�سرتكة حلو�س »ناقالت« �لبحري 

 »N-KOM« منحًى ت�ساعدي خالل �لعام 2013. حيث �حتفلت �سركة

باإنهاء �مل�سروع رقم مائتني )200( منذ �فتتاح �حلو�س �لبحري يف �لعام 2010 

ونّفذت �أكرث من )18,500( طن من �أعمال �لت�سنيع منذ �لعام 2011. ونالت 

»N-KOM« لل�سنة �لثانية على �لتو�يل جائزة �أف�سل حو�س بحري خلدمات 
�سيانة �ل�سفن،  وذلك خالل حفل توزيع جو�ئز »�سيرتيد« �ل�سرق �لأو�سط و�سبه 

 »Technip« لقارة �لهندّية. كما ح�سلت �ل�سركة على عقٍد مهم من �سركة�

للعمل على م�سروع بحري هام ل�سالح قطر للبرتول. ويف �لعام ذ�ته تعاقدت �سركة 

»NDSQ« على �إن�ساء �سفينة فاخرة �سريعة يبلغ طولها 69 مرتً�، �سيتم بناوؤها 
بالكامل يف قطر، بالإ�سافة �إىل عقد لبناء �سبع )7( �سفن �إ�سافية لت�ستخدمها 

�سركة �مل�سروع �مل�سرتك �لزميلة »ناقالت �سفيتزر ويزمولر« )NSW( يف ميناء 

ر��س لفان. ويف �لوقت ذ�ته،  تابعت �ل�سركة �لعمل على طلب مكّون من )19( �سفينة 

مليناء م�سيعيد،  و�سّلمت )10( منها يف �لعام 2013. ومت ��ستغالل �سالة �ليخوت 

)�لتى مت بنائها وفقًا لأف�سل �ملعايري �لعاملية و�لتابعة ل�سركة »NDSQ«( ب�سكٍل 

جيد يف �لعام 2013 مع �إجناز )7( م�ساريع لإعادة جتهيز �ليخوت �لفاخرة.

ويف �سوء �لروؤية �مل�ستنرية لدولة قطر، و�ملتمثلة يف بناء �سناعة بحرّية قوية 

ومتقّدمة با�ستمر�ر، وباأن يكون ل�سركة ناقالت دور �أ�سا�سي يف هذ� �لقطاع، فاإن 

جمل�س �إد�رة �سركة »ناقالت« يعرب عن خال�س �سكره وتقديره حل�سرة �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ/ متيم بن حمد �آل ثاين، �أمري دولة قطر »حفظه �هلل«،  وحل�سرة 

�ساحب �ل�سمو �لأمري �لو�لد �ل�سيخ/ حمد بن خليفة �آل ثاين »حفظه �هلل«، على 

�لقيادة �لر�سيدة و�لتوجيهات �حلكيمة و�لدعم �مل�ستمر �لتي  مكنت �سركة »ناقالت« 

و�ل�سناعة �لبحرية يف قطر من �لنمو و�لتنويع للم�ساهمة يف �لنهو�س بهذ� �لوطن 

وتوفري �ملنافع �مل�ستد�مة لأجيالنا �لقادمة.

كما يعرب جمل�س �إد�رة �سركة »ناقالت« عن �متنانه لقطر للبرتول لدعمها 

�لد�ئم لأن�سطة »ناقالت«، وكذلك مدينة ر��س لفان �ل�سناعية للم�ساعدة �لبارزة 

�لتي قّدمتها �إىل حو�س �إرحمة بن جابر �جلالهمة لبناء و�إ�سالح �ل�سفن. كما 

يتقدم جمل�س �لإد�رة بال�سكر �إىل �ل�سركاء، و�مل�ساهمني، و�إىل �إد�رة �ل�سركة 

وموظفيها على تعاونهم و�لتز�مهم، مما �ساهم ب�سكل فّعال يف جعل ن�ساط 

�ل�سركة ناجحًا ومثمرً�.

وت�سّكل �تفاقيات �لتمويل �لتي �أجنزتها �سركة »ناقالت« �سهادة على �لأ�س�س �لثابتة 

لل�سركة.  فقد نّظمت �سركة »ناقالت« �سفقة �إعادة متويل ناجحه مع بنك قطر 

�لوطني،  بقيمة )917( مليون دولر �أمريكي ل�سركتها �لتابعة �ململوكة لها بالكامل 

»ناقالت �إنك«، كما مّت �إجناز �تفاقيات �إعادة متويل �أخرى بقيمة  1,33 مليار دولر 

�أمريكي ل�سركة �مل�سروع �مل�سرتك »مار�ن ناقالت �ملحدودة«، مما �أدى �إىل زيادة 

ملكية »ناقالت« يف �سركة �مل�سروع �مل�سرتك من )30٪( �إىل )40٪(، عالوة على 

�إ�سافة �أربع �سفن جديدة �لتي مت ذكرها م�سبقًا.

كما �أن قوة �مل�ساريع �جلاري تنفيذها يف حو�س �إرحمة بن جابر �جلالهمة 

لإ�سالح وبناء �ل�سفن،  وهو �حلو�س )�ململوك لقطر للبرتول و�ملطّور و�مل�سّغل من 

قبل �سركة »ناقالت«(، قد �سهل عملية متويل تلك �مل�ساريع.  ففي دي�سمرب من 

عام 2013 جنحت »ناقالت« فى �إمتام �سفقة متويلية بقيمة )160( مليون دولر 

�أمريكي مع بنك �خلليجي، وذلك لتمويل �مل�ساريع �مل�سرتكة �خلا�سة بحو�سها 

�لبحري،  وهي �مل�ساريع �لتى تتولها �سركة �إ�سالح �ل�سفن »ناقالت كيبل لالأعمال 

�لبحرّية« )N-KOM( و�سركة �سناعة �ل�سفن »ناقالت د�من �سيبياردز قطر« 

.)NDSQ(

تو��سل �سركة »ناقالت« تنفيذ ��سرت�تيجّية �لأعمال ب�سكل ثابت ومنتظم بهدف 

حتقيق عائد�ت قوّية مل�ساهميها.  فقد بلغت �إجمايل �أ�سول �ل�سركة مبا يف ذلك ح�سة 

ناقالت يف م�ساريعها �مل�سرتكة �أكرث من 44 مليار ريال قطرى، مقارنة مع 27.6مليار 

ريال قطرى كان قد مت �لتخطيط لها يف ن�سرة �لإ�سد�ر �لأوىل. بالإ�سافة �إىل ذلك، 

تتمتع ناقالت مب�سلحة �إقت�سادية و مب�سوؤولية كاملة لإد�رة عمليات �لت�سغيل يف حو�س 

�إرحمه بن جابر �جلالهمة لبناء و��سالح �ل�سفن و�لذي بلغت تكلفة بناوؤه 10.6 

مليار ريال قطرى، و مت متويله عن طريق قطر للبرتول يف ميناء ر��س لفان، وبذلك 

تكون �إجماىل �لأ�سول �ملد�رة بو��سطة »ناقالت« قد بلغت 54.6 مليار ريال قطرى. 

كما حّققت �ل�سركة �أرباحًا �سافية بلغت )730( مليون ريال قطري لعام 2013.  

ونظرً� لالأد�ء �ملايل �لقوي �ملحّقق يف هذ� �لعام، ي�سّر جمل�س �إد�رة �سركة »ناقالت« 

�أن يو�سي �جلمعّية �لعاّمة لل�سركة بتوزيع �أرباح نقدّية بقيمة )1.10( ريال قطري 

لكل �سهم. مما ي�سّكل زيادة بـاأكرث من37.50٪  عن �لقيمة �لتقديرّية �ملذكورة فى 

�لإكتتاب �لعام و�ملحّددة بـ )80( درهم.  و�إذ� ما �حت�سبت على �أ�سا�س تر�كمي، يبلغ 

�إجمايل �لأرباح �ملوّزعة للفرتة �ملمتّدة بني �ل�سنو�ت )2009 �إىل2013( مبلغ )4.2( 

ريال قطري لكل �سهم، �أي بزيادة �أكرث من )2.2( �سعف عن �لقيمة �لتقديرّية 

 �ملذكورة فى �لإكتتاب �لعام و�ملحّددة بـ )1.88( ريال قطرى.

بالفعل، كان �لعام 2013 مليئًا بالتطور�ت �لإيجابية حلو�س �إرحمه بن جابر �جلالهمة 

لبناء و�إ�سالح �ل�سفن. ففي بد�ية �لعام، ت�سّرفُت �ل�سركة باإفتتاح وت�سمية �أحد م�ساريع 

�حلو�س �ملتميزة، وهو بناء بارجة حتميل و�إنز�ل يبلغ طولها )140( مرتً� تدعى 

»�لغطرو�سة«، وهي �أكرب �سفينة من نوعها يتم بناوؤها يف قطر.  وت�سّكل »�لغطرو�سة« 

�ليوم جزءً� من �لبنية �لتحتية �خلا�سة بحو�س �إرحمه بن جابر �جلالهمة لبناء 

و�إ�سالح �ل�سفن، م�سيفة �إىل قدر�ت �أحد �أكرب �أحو��س �ل�سفن و�أكرثها تقدمًا من 

حيث �لتقنية يف �ملنطقة. وي�ستمر تطوير حو�س �إرحمة بن جابر �جلالهمة لبناء 

و�إ�سالح �ل�سفن، مع �إ�سافة �لأحو��س �لعائمة �ملخطط لها يف �لعام 2015.

ونحن ممتنون ملعاليه ولأ�سحاب �ل�سعادة على ما تف�سلو� به من وقت وجهد �أم�سوه 

يف زيارة حو�س �إرحمه بن جابر �جلالهمة لبناء و�إ�سالح �ل�سفن،  وعلى ما �أظهروه 

من ت�سجيع ودعم لل�سناعة �لبحرية يف دولة قطر.

كما ي�سّرين �أن �أنوه �إىل تعيني �ملهند�س/ عبد �هلل ف�ساله �ل�سليطي،  يف من�سب �ملدير 

�لعام ل�سركة »ناقالت«، �عتبارً� من 1 نوفمرب 2013. وقد �ن�سم �ملهند�س عبد�هلل 

�ل�سليطي،  �إىل �سركة »ناقالت« يف �سهر فرب�ير 2011 كنائب للمدير �لعام، بعد �أن 

�سغل من�سب مدير �ل�سحن يف قطر للغاز منذ عام 2006 حتى عام 2011.  وي�سّر 

جمل�س �إد�رة �سركة »ناقالت« �أن يقّدم للمهند�س عبد�هلل �ل�سليطي كل �لدعم لأد�ء 

دوره كمدير عام ل�سركة »ناقالت«.

وفيما تبقى دولة قطر �أكرب م�سّدر للغاز �لطبيعي �مل�سال يف �لعامل بال منازع، تو��سل 

�سركة »ناقالت« دورها يف نقل هذه �لطاقة �إىل جميع �أنحاء �لعامل،  عرب �أ�سطولها 

�ملوؤّلف من ناقالت �لغاز �لطبيعي �مل�سال و�لتي متثل نحو )15٪( من �لقدرة �لبحرية 

�لناقلة للغاز �لطبيعي �مل�سال يف �لعامل. لقد ��ستطاعت �سركة ناقالت من �أن تعزز من 

مركزها �لتناف�سي و�سد�رتها �لعاملية يف جمال نقل �لغاز �لطبيعي �مل�سال �إىل �لأ�سو�ق 

�لعاملية من خالل �إمتام �سفقة لإ�سافة �أربع �سفن جديدة مل�سروعها �مل�سرتك �إىل 

ة  �أ�سطول ناقالت �لغاز �لطبيعي �مل�سال، مّما �سيوؤّدي �إىل زيادة عدد �ل�سفن �خلا�سّ

بال�سركة من )54( �إىل )58( �سفينة خالل عام 2014. �سوف تقوم �ل�سفن �لأربع 

�جلديدة بنقل �لغاز �ملنتج من قبل م�ساريع �لطاقة �لعاملية خارج دولة قطر، و�لذي 

يدل على �لثقة و�ملكانة �لتي توليها �سركات �لطاقة حول �لعامل ل�سركة ناقالت. 

�سوف يتيح �ت�ساع نطاق �أعمال �ل�سركة �إىل �لأ�سو�ق �لعاملية بالعديد من �لفو�ئد 

�لإ�سرت�تيجية و�لت�سغيلية وقدرة �ل�سركة يف �غتنام �لفر�س �ملتاحة يف �مل�ستقبل لنمو 

�أعمال �لت�سغيل وربحية �ل�سركة لتحقيق عو�ئد جمزية على ��ستثمار�ت م�ساهمينا 

 وتنويع م�سادر دخل جديدة يف �لدولة.

 و�أكملت �سركة »ناقالت« خالل عام 2013 عامها �لأّول من �لإد�رة �لتقنية لأعمال 

ت�سغيل ناقالتها �ل�سخمة )�لأربع( لغاز �لبرتول �مل�سال،  و�لتي متلكها �سركة 

 »ناقالت« بال�سرت�ك مع �سركة »مالحة«، مما يعّزز قوة »ناقالت« وبالتايل قّوة

دولة قطر كم�سّغل �سناعي بحري �سامل.

ت�سّكل �لقّوة �لتجارّية و�لت�سغيلّية و�ملالية ل�سركة »ناقالت« مفتاح جناحها ودورها 

�لبارز �لذي تلعبه يف �لبنية �لتحتية لقطاع �لطاقة يف دولة قطر، حيث مّت تعزيز 

�لهيكل �ملايل �ل�سليم و�ملوثوق ومنوذج �أعمال �سركة »ناقالت« باإعادة تاأكيد ت�سنيفات 

 �سركة »ناقالت �إنك« من قبل �أهم وكالت �لت�سنيف، )�ستاندرد �أند بورز(

 )AA-( لتي �أعادت ت�سنيف ديون �سركة »ناقالت« �لرئي�سية بدرجة� )و )موديز

و )Aa3(. هذ� �لت�سنيف �لذي جعل ديون �سركة »ناقالت«  م�سنفه �أقل بدرجة 

 و�حدة �أدنى من ت�سنيف دولة قطر �لذي هو )AA( و )Aa2( على �لتو�يل.

 كما ت�سّنف وكالة »فيت�س« ديون �سركة »ناقالت« �لرئي�سية بدرجة )+A(. وقد

�أعيد �لتاأكيد على كافة ت�سنيفات »ناقالت« �ملذكورة �أعاله مع نظرة م�ستقبلّية 

م�ستقّرة للعام 2013.

بالنيابة عن جمل�س �إد�رة �سركة »ناقالت«، ي�سّرفني �أن �أقّدم �إليكم �لتقرير �ل�سنوي 

لل�سركة عن عام 2013. وتالحظون من خالل مر�جعتكم لهذ� �لتقرير �ل�سنوي 

»�لتا�سع«، �أن عام2013 كان حافاًل بكثري من �لتقّدم و�لتطّور �لإيجابي بالن�سبة 

 ل�سركة ناقالت، ولل�سناعة �لبحرية �لقطرية ككل، نظرً� �إىل موقع ناقالت على

ر�أ�س �لأن�سطة يف حو�س �إرحمه بن جابر �جلالهمة لبناء و�إ�سالح �ل�سفن. 

لقد ت�سّرفنا با�ست�سافة معايل �ل�سيخ/ عبد�هلل بن نا�سر بن خليفة �آل ثاين، رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء ووزير �لد�خلية يف نوفمرب2013،  م�سحوبًا ب�سعادة �ل�سيد/ �أحمد بن 

عبد �هلل �آل حممود، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء ووزير �لدولة ل�سوؤون جمل�س �لوزر�ء، 

و�سعادة �ل�سيد/ �سالح حممد �لنابت، وزير �لتخطيط �لتنموي و�لإح�ساء، لزيارة 

حو�س �إرحمه بن جابر �جلالهمة لبناء و�إ�سالح �ل�سفن، حيث قام معاليه و�أ�سحاب 

�ل�سعادة بجولة تفقديه للمر�فق �حلديثة حلو�س بناء و�إ�سالح �ل�سفن.  وقد �سّكلت 

تلك �لزيارة فر�سًة ممتازة للتعرف على �آخر �مل�ستجد�ت يف �أن�سطة �حلو�س.

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
وزير الطاقـة والصناعة

رئيس مجلس اإلدارة

٦ التقـريـر السنـوي٥٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

تقرير جمل�س �لإد�رة



ميّثل �لتوظيف و�لتطوير �ملهني للمو�طنني �لقطريني �أحد �أ�س�س �لتنمية �مل�ستد�مة 

ل�سركة »ناقالت« ودولة قطر. ويف هذ� �ل�سدد، تفخر »ناقالت« ب�سكٍل خا�س 

بربناجمها للطالب �لبحريني، �لذي �حتفل بعامه �لثاين يف �لعام 2013. ويتيح 

�لربنامج للمو�طنني �لقطريني �ل�سباب �خل�سوع للتدريبات ل�سغل مر�كز يف جمال 

�ل�سحن، على منت �سفن »ناقالت« ويف �لعمليات �لربّية، وبالتايل يعّزز تقطري �لقوى 

�لعاملة يف �سركة »ناقالت«، وي�ساعد هوؤلء �ل�سباب �ملوهوبني على و�سع �لأ�س�س 

مل�سرية مهنية ديناميكّية يف �ل�سناعة �لبحرية �لقطرّية.

نحن فخورون �أي�سًا باإجناز�تنا �ملتعّلقة بال�سالمة و�ل�سحة و�لبيئة يف �لعام 2013. 

حيث حّققت �أ�ساطيل �لغاز �لطبيعي �مل�سال وغاز �لبرتول �مل�سال معّدلت �إ�سابات 

هادرة للوقت و�إجمايل حالت م�سّجلة دون متو�ّسط �ل�سناعة يف �لعام 2013، يف 

حني حافظت �لتدريبات �ملنتظمة �لتي ت�سمل �لتعاون �لدويل على �إبقاء مو�ردنا

يف حالٍة د�ئمة من �ل�ستعد�د حلالت �لطو�رئ. وبالن�سبة �إىل موظفينا يف مكاتبنا 

يف �لدوحة ور��س لفان، فقد نّظمنا جمموعة من �لفعاليات و�ملو�د �لتي ت�سّلط 

�ل�سوء على �لق�سايا �لهامة �ملتعّلقة بال�سالمة يف �لعمل و�ملنزل و�ل�سحة. وُعقدت 

حمالت توعية حول مو��سيع �ل�سرطان و�ل�سكري ملوّظفينا يف موقعي مكاتبنا، كما 

 »N-KOM« قامت �ل�سركة مببادر�ت �أخرى خمتلفة ب�ساأن �لبيئة مثل مبادرة

لتنظيف �ل�ساطئ �لتي �أ�سعلت حما�س موظفينا لالهتمام مبحيطهم �لطبيعي هنا

يف دولة قطر.

كما ي�ساهم موّظفونا ب�سكٍل مبا�سر يف �كت�ساب �سهاد�ت معرتف بها دولّيًا يف 

جمالت �ل�سحة، و�ل�سالمة، و�لبيئة و�جلودة و�حلفاظ عليها، وذلك من خالل 

�مل�ساركة يف متارين تدقيقّية د�خلية وخارجية ومن خالل �لمتثال للقو�نني 

و�ملعايري. كما ح�سلت �سركة »ناقالت« على �سهاد�ت يف �إد�رة �جلودة، و�ل�سحة 

 OHSAS و ،ISO 9001  و�ل�سالمة �لت�سغيلية و�لبيئة هي على �لتو�يل

باحلو�س  �مل�سرتكة  �مل�ساريع  �سركتي  �ن�سمام  18001 و ISO 14001 – مع 
�جلاف NDSQ وN-KOM �إىل »ناقالت« يف حتقيق هذه �لإجناز�ت.

وكما نوق�س يف تقرير جمل�س �لإد�رة من قبل �سعادة �لدكتور حممد بن �سالح 

�ل�سادة، وزير �لطاقة و�ل�سناعة ورئي�س جمل�س �إد�رة قطر للبرتول و�سركة 

»ناقالت«، �لذي نكّن له �لمتنان لقيادته �حلكيمة ودعمه �لهاّم، ت�سّكل هذه �ل�سنة 

�لأوىل �لتي �أحظى فيها، ب�سفتي �ملدير �لعام ل�سركة »ناقالت«، ب�سرف تقدمي 

�لتقرير �ل�سنوي ل�سركتنا. وي�سّرين �أن �أعلن عن متابعة �سركة »ناقالت« يف �لعام 

2013 م�سريتها بالنمو و�لتنمية �ل�سرت�تيجية �ملخطط لهما بعناية.

بالإ�سافة �إىل تو�سيع �أ�سطولها و�لنجاح �مل�ستمر حلو�سها �لبحري، فقد تعّزز �لتز�م 

»ناقالت« �ملتني بتوفري جمموعة �ساملة من �خلدمات �لبحرية يف �ملياه �لقطرية 

بفعل �لتطّور�ت يف �سركتينا �لقائمتني يف �مليناء، »ناقالت �سفيتزر ويزمولر« 

)NSW( و»ناقالت لوكالة �ملالحة �ملحدودة« )NAC(. وقد �ختارت قطر 
للبرتول �سركة »NSW« لت�سغيل �سبع �سفن �إ�سافية يف ميناء ر��س لفان وو�سعت 

�ل�سركة طلبية لت�سنيع هذه �ل�سفن �جلديدة مع �سركة �مل�سروع �مل�سرتك �لتابعة لنا 

»ناقالت د�من �سيبياردز قطر �ملحدودة« )NDSQ(. ويف �لوقت ذ�ته، ت�سّلمت 

�سركة »ناقالت لوكالة �ملالحة �ملحدودة« )NAC( عمليات �لوكالة جلميع �ل�سفن 

�لهيدروكربونية يف مدينة م�سيعيد �ل�سناعية �بتد�ءً� من 1 �سبتمرب 2013.

�إّن �لتز�م �سركتنا بالتو�ّسع �ملتو��سل ملجموعة خدماتها �لبحرية و�لتعزيز �مل�ستمر 

لل�سناعة �لبحرية يف قطر، مع �لرتكيز �خلا�س على �لأن�سطة يف �إرحمة بن جابر 

�جلالهمة لبناء و�إ�سالح �ل�سفن، هو تعبرٌي و��سح عن دعم »ناقالت« �لر��سخ لروؤية 

قطر �لوطنية 2030 و�لتنمية �مل�ستد�مة لبالدنا عرب تنّوع �قت�سادنا و�لنمّو �ملوّجه 

بعناية. ويتخطى هذ� �للتز�م بالتنمية �مل�ستد�مة �أن�سطة �أعمالنا و�سوًل �إىل ثقافة 

�سركتنا، مرورً� بكافة �إد�ر�تنا و�سوًل �إىل �أ�سا�س عملياتنا �ليومية.

ومن �أجل تو�سيح �لأولوية �لتي نوليها لهذه �لقيم �ملهّمة يف جميع م�ستويات عمليات 

�سركة »ناقالت« و�سركات م�ساريعها �مل�سرتكة، فقد قّدمنا يف هذ� �لتقرير �ل�سنوي 

تفا�سياًل عن �إجناز�تنا �ملتعّلقة بالتز�منا بال�سالمة، و�ل�سحة، و�لبيئة و�جلودة 

 و��ستد�مة عملياتنا، ل �سيما يف �سياق �أهد�ف تنمية دولة قطر ب�سكٍل عام.

وتت�سّدر قائمة �إجناز�تنا للعام 2013 م�ساهمة �سركة »ناقالت« يف �لتقرير �ل�سنوي 

للتنمية �مل�ستد�مة يف قطاع �ل�سناعة و�لطاقة لل�سنة �لثالثة على �لتو�يل. ي�ساعد 

�لتقرير �لذي ي�سرف عليه �لدكتور حممد بن �سالح �ل�سادة، على مو�ءمة قطاع 

�لطاقة و�ل�سناعة يف قطر مع �أهد�ف �لبالد على �ملدى �لطويل، كما هو حمّدد 

يف وثائق خمتلفة مثل روؤية قطر �لوطنية 2030 �لتي ُو�سعت حتت �إ�سر�ف ح�سرة 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين، �أمري �لبالد �ملفّدى.

المهندس عبداهلل السليطي
المدير العام لشركة ناقالت

 التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

تقرير �ملدير �لعام

 �ملالمح �لرئي�شية للنتائج �ملالية للعام �ملنتهى يف 31 دي�شمرب 2013

• بلغ �إجمايل �أرباح �لت�سغيل 755.7 مليون ريال قطري لعام 2013 مقارنة 	

مع 746.5 مليون ريال قطري لعام 2012. كما بلغ �سايف �أرباح عام 2013 

مت�سمنا خ�سائر من �أدو�ت �مل�ستقات �ملالية من �مل�ساريع �مل�سرتكة  730 مليون 

ريال قطري مقارنة مع 766 مليون ريال قطري لعام 2012 مت�سمنًا ربح من 

�أدو�ت م�ستقة ل�سركة م�سروع م�سرتك. �إن خ�سائر �أدو�ت �مل�ستقات �ملالية 

لعام 2013 هى 25.7 مليون ريال قطري مقارنة مع �أرباح 19.5 مليون ريال 

قطري لعام 2012، نتيجة �إىل عدم �أهلية �لتقنية )لالأغر��س �ملحا�سبية( 

�خلا�سة بتطبيقات �مل�ستقات )�مل�سجلة يف �لدفاتر �ملحا�سبية لبع�س �سركات 

�مل�ساريع �مل�سرتكة فى �خلارج( كو�سائل حتوط وفقًا ملعيار �ملحا�سبة �لدويل 

رقم 39. �إن �لتغري يف �ملعاجلة �ملحا�سبية يتطلب فقط قيد حما�سبي غري 

نقدي ل يوؤثر على �إقت�ساديات معامالت �مل�ستقات ول �لتدفقات �لنقدية �أو 

�ل�سيولة �لنقدية لل�سركة. �إن ناقالت و م�ساريعها �مل�سرتكة معر�سون ملخاطر 

�سعر �لفائدة على �لأمو�ل �ملقرت�سة. يتم مو�جهة هذه �ملخاطر عن طريق 

��ستخد�م عقود �ملبادلة لأ�سعار �لفائدة )SWAP(، و�لتي �سوف حتمي 

�ل�سركة من �لرتفاع يف ��سعار �لفائدة يف �مل�ستقبل. �إن معظم قرو�س ناقالت 

و م�ساريعها �مل�سرتكة قد مت �حل�سول عليها يف نف�س �لوقت �لذي مت فيه 

 �لتوقيع على عقود تاأجري �ل�سفن مع �مل�ستاأجرين.

• بلغت �إجمايل �ملوجود�ت لناقالت 30.7 مليار ريال قطرى كما يف 31 	

دي�سمرب 2013 مقارنة مع 30.9 مليار ريال قطري كما فى 31 دي�سمرب 

2012 لتعك�س �إنخفا�س ناجت من �ل�ستهالك �ملحا�سبي للممتلكات و�ملعد�ت 

خالل عام 2012. بلغت �ملوجود�ت �ملتد�ولة مبا يف ذلك �لنقد و �لأر�سدة 

لدى �لبنوك 2.2 مليار ريال قطرى كما يف 31 دي�سمرب 2013. بينما بلغت 

�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة و�لتي تتاألف �أ�سا�سًا من �لإ�ستثمار�ت يف ناقالت 

�لغاز �لطبيعي �مل�سال و�ملمتلكات و�ملعد�ت و�ملوجود�ت �لآخرى بقيمة 28.5 

مليار ريال قطرى كما فى 31 دي�سمرب 2013. �إن �إجمايل �أ�سول �ل�سركة مبا 

يف ذلك ح�سة ناقالت يف م�ساريعها �مل�سرتكة بلغت �أكرث من 44 مليار ريال 

قطرى، مقارنة مع 27.6 مليار ريال قطرى كان قد مت �لتخطيط لها يف ن�سرة 

�لإ�سد�ر �لأوىل. بالإ�سافة �إىل ذلك، تتمتع ناقالت مب�سلحة �إقت�سادية و 

مب�سوؤولية كاملة لإد�رة عمليات �لت�سغيل يف حو�س �إرحمه بن جابر �جلالهمة 

لبناء و��سالح �ل�سفن و�لذي بلغت تكلفة بناوؤه 10.6 مليار ريال قطرى، و 

مت متويله عن طريق قطر للبرتول يف ميناء ر��س لفان، وبذلك تكون �إجماىل 

�لأ�سول �ملد�رة بو��سطة »ناقالت« قد بلغت 54.6 مليار ريال قطرى. 

قت �سركة  منذ �إن�سائها يف �لعام 2004 وخالل كّل �سنة من �أعمال �لت�سغيل ، حقٌّ

»ناقالت« �إجناز�ت جديدة يف جمال �ل�سحن و�ل�سناعات �لبحرية يف دولة قطر. 

وحافظت �ل�سركة على وترية هذه �لنجاحات يف �لعام 2013 و�أحرزت مزيدً� من 

�لنمو و�لتقدم.

يف نوفمرب 2013، ت�سّرفنا با�ست�سافة معايل �ل�سيخ عبد�هلل بن نا�سر بن خليفة �آل 

ثاين، رئي�س جمل�س �لوزر�ء ووزير �لد�خلية يف دولة قطر، م�سحوبًا ب�سعادة �ل�سيد 

�أحمد بن عبد �هلل �آل حممود، نائب رئي�س �لوزر�ء ووزير �لدولة ل�سوؤون جمل�س 

�لوزر�ء ، و�سعادة �ل�سيد �سالح حممد �لنابت، وزير �لتخطيط �لتنموي و�لإح�ساء، 

يف زيارة حو�س �إرحمه بن جابر �جلالهمة لبناء و�إ�سالح �ل�سفن للقيام بجولة يف 

�ملر�فق �لعاملية �لطر�ز حلو�س بناء و�إ�سالح �ل�سفن. ومتّكنا خالل �لزيارة من 

م�ساركة �سعادتهم بالتطّور�ت �حلالية يف �حلو�س و�آخر �مل�ستجد�ت عن �أن�سطتنا. 

نحن ممتنون للزيارة �لتي قام بها معاليه  و�أ�سحاب �ل�سعادة �إىل �حلو�س و�لدعم 

�لذي �أظهروه جتاه عملياتنا.
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تقرير �ملدير �لعام

ومبنا�سبة حتقيق �لإجناز�ت �ملذكورة يف هذ� �لتقرير �ل�سنوي ، نعرب عن 

�متنانا �لعميق للقيادة �حلكيمة و�مللهمة حل�سرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ متيم 

بن حمد �آل ثاين، �أمري �لبالد �ملفّدى، حفظه �هلل، �لذي �أتاح �إر�ساده �حلكيم 

�زدهار عمليات »ناقالت« و�ل�سناعة �لبحرية �لقطرية. كما نتقّدم بخال�س 

�سكرنا للدعم �لو�فر و�لقيادة �حلكيمة �لتي ل تقّدر بثمن ل�ساحب �ل�سمو �لأمري 

�لو�لد �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثاين، حفظه �هلل.

نوّد �أي�سًا �أن نعرب عن تقديرنا �لعميق ل�سعادة �لدكتور حممد بن �سالح �ل�سادة 

على دعمه �لقوي لأن�سطة �سركة »ناقالت« و�إ�سر�فه �لقيم على �ل�سناعة 

�لبحرية يف قطر. كما نغتنم هذه �لفر�سة ل�سكر جمل�س �إد�رة �سركة »ناقالت« 

على توجيهاتهم �ملمّيزة ل�سركتنا.

نحن ممتنون مل�ستاأجري �سفننا، قطر غاز ور��س غاز، على دعمهما �مل�ستمر. كما نعرب عن 

�متناننا مل�ساهمة �إد�رة وموظفي قطر للبرتول ومدينة ر��س لفان �ل�سناعية يف �أن�سطتنا ون�سكر 

جهودهم �لقّيمة �ملبذولة يف عمليات حو�س �إرحمة بن جابر �جلالهمة لبناء و�إ�سالح �ل�سفن.

وميتد تقديرنا �أي�سًا �إىل �ملدير �لعام �ل�سابق �ل�سّيد حمّمد غّنام، و�إىل م�ساهمينا، 

و�سركائنا وموظفينا، �لذين �ساهمو� يف حتقيق �إجناز�ت �سركة »ناقالت« ومنّوها �مل�ستمر.

•  بلغ �إجمايل �لقرو�س 23.1 مليار ريال قطرى كما يف 31 دي�سمرب 2013	

 مقارنة مع 23.9 مليار ريال قطرى كما يف 31 دي�سمرب 2012 ، ويعك�س �لنق�س

�سد�د �لقرو�س. 

•  بلغ �إجمايل حقوق �مللكية قبل �حتياطي �لتحوط و�لأ�سهم غري �مل�سيطرة	

7.8 مليار ريال قطرى كما يف 31 دي�سمرب 2013 مقارنة مع 7.6 مليار ريال 

قطرى كما يف 31 دي�سمرب 2012. �إنخف�س �حتياطي �لتحوط �ل�سلبى لي�سل �إىل 

قيمة 3.4 مليار ريال قطرى كما يف 31 دي�سمرب 2013 مقارنة مع 5.8 مليار 

ريال قطرى كما يف 31 دي�سمرب 2012، ويرجع ذلك ب�سفة �أ�سا�سية لإنخفا�س 

�لقيمة �ل�سوقية لعقود مبادلة �أ�سعار �لفائدة )SWAP( فى نهاية �لعام 

لينتج عنها �إنخفا�س فى �لإلتز�مات �لتى تعك�س �لإنخفا�س فى مبادلت �أ�سعار 

�لفائدة. �إن �حتياطي �لتحوط �لذي يظهر بقيمة �سالبة ميثل قيد حما�سبي 

من �عادة �لتقييم للقيمة �لعادلة ملبادلت �أ�سعار �لفائدة. و يتوقع �أن ينخف�س 

�حتياطي �لتحوط مع مرور �لوقت وذلك مع �عادة �سد�د �لقرو�س و�نخفا�س 

�ملبلغ �ل�سا�سي ملبادلت �أ�سعار �لفائدة. و ل يتوقع �أن يوؤثر �لإحتياطي �لذى 

يخ�س هذ� �لتحوط على قائمة �لدخل �أو �لأرباح �ملدورة. �إن �لقيمة �ل�سالبة 

لالإحتياطي ن�ساأت من مبادلت �أ�سعار �لفائدة �لتي تعود �إىل قرو�س ذ�ت فو�ئد 

متغرية مت �حل�سول عليها من �أجل بناء �ل�سفن .كذلك تقوم �ل�سركة بالدخول 

يف �تفاقيات طويلة �لأجل لتاأجري �ل�سفن وذلك لتثبيت �لتدفقات �لنقدية 

�مل�ستقبلية �لناجتة من ت�سغيل هذه �ل�سفن . �إن هذه �ل�سرت�تيجية يتوقع �أن ينتج 

عنها تدفقات نقدية �أكرث ثباتًا يف �مل�ستقبل وكذلك تخفي�س عدم �لتاأكد �لذي 

يالزم �لتقلبات يف ��سعار �لنقل �أو �أ�سعار �لفائدة.
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 التمويل

•  �أجنزت �ل�سركة �لتابعة و �ململوكة بالكامل  »ناقالت �إنك« �تفاقية �إعادة	

متويل بنجاح مع بنك قطر �لوطني بقيمة 917 مليون دولر �أمريكي .

•  ز�دت �سركة »ناقالت« ملكيتها يف �سركة »مار�ن ناقالت �ملحدودة« و ذلك مع توقيع �مل�سروع �مل�سرتك	

على �تفاقية �إعادة متويل بقيمة 662.4 مليون دولر �أمريكي مع بنك قطر �لإ�سالمي وبنك بروة.

• �أمّتت �سركة »ناقالت« �سفقة بقيمة 160 مليون دولر �أمريكي مع �لبنك �خلليجي لتمويل �سركة   	

 »ناقالت كيبل لالأعمال �لبحرّية« )N-KOM(  مببلغ )120 مليون دولر �أمريكي( وناقالت

د�من �سيبياردز قطر �ملحدودة )NDSQ(  مببلغ )40 مليون دولر �أمريكي(.

•  وكالت �لت�سنيف �لئتماين �لكربى تعيد تاأكيد ت�سنيفات �سركة »ناقالت« للعام 2013	

مع نظرة م�ستقبلّية م�ستقّرة.

)NDSQ( »شركة »ناقالت دامن شيبياردز قطر 

•  ك�سف �سعادة �لدكتور حممد بن �سالح �ل�سادة، وزير �لطاقة و�ل�سناعة ورئي�س جمل�س �إد�رة	

،»NDSQ« قطر للبرتول و�سركة »ناقالت« عن ��سم �أول م�سروع مت �إجنازه من قبل �سركة 

وهو بارجة »�لغطرو�سة« للتحميل و�لإنز�ل بطول 140 مرتً�.

•  وّقعت �سركة »NDSQ« على عقد لبناء �سفينة فاخرة �سريعة	

بطول 69 مرتً�، يجري تنفيذها بالكامل يف دولة قطر.

•  يف نهاية �لعام 2013، �سّلمت �سركة »NDSQ« 10 �سفن �سمن	

طلبّية مكّونة من 19 �سفينة ل�سالح ميناء م�سيعيد.

• 	.»NSW« عقدً� لبناء �سبع �سفن لت�ستخدمها �سركة �مل�سروع �مل�سرتك »NDSQ« وّقعت �سركة

• 	ISO 9001:2008 على �ملو�فقة على معايري �لإد�رة »NDSQ« ح�سلت �سركة 

.OHSAS 18001:2007 و ISO 14001:2004 و 

 األسطول

•  �إن تو�سع �لأعمال يف �سركة �مل�سروع �مل�سرتك »مار�ن ناقالت �ملحدودة«،	

�سوف ي�ساهم يف زيادة �أ�سطول ناقالت للغاز �لطبيعي �مل�سال يف �لعام 2014.

•  وّقعت �سركة »ناقالت« مذكرة تفاهم للتعاون يف جمالت ذ�ت	

�هتمام م�سرتك مع �سركة�لطاقة �جلز�ئرية، �سوناطر�ك.

• �لرتحيب بالفوج �لثاين من �ل�سباب �لقطري يف برنامج »ناقالت« للطالب �لبحريني.	

•  بحلول �نتهاء �لعام 2013، مّت �لتوظيف �ملبا�سر لـ 221 موّظفًا بحريا	

.»QGTCMI« من قبل �ل�سركة �لتابعة و�ململوكة بالكامل �سركة

 الخدمات البحرية

•  وّقعت �سركة »ناقالت �سفيتزر ويزمولر« )NSW( عقد مع	

قطر للبرتول لت�سغيل �سبع �سفن جديدة يف ميناء ر��س لفان.

• يف �لعام 2013، �أجرت �سركة »NSW« �أكرث من 000 ,13 عملية �سحب.	

•  ت�سّلمت �سركة »ناقالت لوكالة �ملالحة �ملحدودة« )NAC( عمليات	

�لوكالة جلميع �ل�سفن �لهيدروكربونية يف مدينة م�سيعيد �ل�سناعية.

•  يف �لعام 2013، قّدمت �سركة »NAC« �خلدمات لـما يقارب 3,500 	

�سفينة وتوّلت ما يقارب 21,000عملية لنقل �لطو�قم.

• تو�ّسعت خدمات وحدة »ناقالت لدعم �ل�سفن« )VSU( لت�سمل ميناء م�سيعيد.	

)N-KOM( »شركة »ناقالت كيبل لألعمال البحرّية 

•  ح�سلت �سركة »N-KOM« على جائزة »�أف�سل حو�س بحري خلدمات �سيانة �ل�سفن« خالل	

حفل توزيع جو�ئز »�سيرتيد« لل�سرق �لأو�سط و�سبه �لقارة �لهندّية لل�سنة �لثانية على �لتو�يل.

• �لحتفال يف �حلو�س �لبحري باإجناز �مل�سروع رقم 200.	

•  �إجناز �أكرث من 18500 طن من �أعمال �لت�سنيع من قبل �سركة	

»ناقالت كيبل لالأعمال �لبحرية« منذ �لعام 2011.

• 	 ISO 14001 وفق معايري  »N-KOM« جتديد �عتماد �سركة 

 و OHSAS 18001 من قبل �ملعهد �لأمريكي للبرتول.

 التنمية المستدامة

• يف �لعام 2013، رفعت �سركة »ناقالت« عدد موظفيها �لقطريني بن�سبة 63 باملئة مقارنة بالعام 2012.	

• �سارك �ملوظفون �لقطريون يف 37 برنامج تدريب مهني يف �لعام 2013.	

•  �سّجل �أ�سطول �سركة »ناقالت« لنقل �لغاز �لطبيعي �مل�سال وغاز �لبرتول �مل�سال	

معّدلت �إ�سابات هادرة للوقت و�إجمايل �حلالت �مل�سّجلة دون متو�ّسط �ل�سناعة.

• جنحت �سركة »ناقالت« وب�سكل �سل�س يف حتويل �سفن غاز �لبرتول	

• �مل�سال �لأربع لتحمل علم جزر مار�سال.	
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»ناقالت« هي �سركة قطرية للنقل �لبحري، توّفر ر�بط �لنقل �لأ�سا�سي يف �سل�سلة 

�إمد�د �لغاز �لطبيعي �مل�سال يف قطر. متلك �ل�سركة �أكرب �أ�سطول ل�سحن �لغاز 

�لطبيعي �مل�سال يف �لعامل، حيث ي�سم 58 �سفينة للغاز �لطبيعي �مل�سال. بالإ�سافة 

�إىل ذلك، تدير �سركة »ناقالت« وت�سّغل �أربع ناقالت �سخمة لغاز �لبرتول �مل�سال 

�لتي متلكها بال�سرت�ك مع �سركة »مالحة«.

من خالل م�سروعني ��سرت�تيجيني م�سرتكني – »ناقالت كيبل لالأعمال �لبحرية« 

)N-KOM( و»ناقالت د�من �سيبياردز قطر« )NDSQ( – ت�سّغل �سركة 
»ناقالت« مر�فق �إ�سالح وبناء �ل�سفن يف حو�س �إرحمة بن جابر �جلالهمة لبناء 

و�إ�سالح �ل�سفن يف ميناء ر��س لفان يف دولة قطر.

كما توّفر �سركة »ناقالت« �أي�سًا خدمات �لوكالة �لبحرية من خالل �سركة »ناقالت 

لوكالة �ملالحة �ملحدودة« )NAC( ل�سالح مو�نئ ر��س لفان وم�سيعيد، وخدمات 

 .)VSU( »لتخزين لل�سفن يف �ملياه �لقطرية عرب وحدة »ناقالت لدعم �ل�سفن�

وتقّدم �سركة �مل�سروع �مل�سرتك »ناقالت �سفيتزر ويزمولر« )NSW( خدمات 

 �لدعم �لبحرية يف ميناء ر��س لفان وجزيرة حالول يف قطر، ومتلك �أ�سطوًل من

30 �سفينة مبا فيها زو�رق �ل�سحب و�لإر�ساد وغريها من قو�رب �لإمد�د�ت. 
وحدة دعم

السفن

خدمات المؤن،
والتخزين وتنسيق

ا�صالحات

شحن الغاز
الطبيعي
المسال

٢٥ سفينة
مملوكة بالكامل

٣٣ سفينة
مملوكة بشكل

مشترك

"ناقالت
لوكالة المالحة

المحدودة"

الخدمات
البحرية

"ناقالت
سفيتزر ويزمولر"

حوض
بناء و إصالح

السفن

خدمات
الدعم البحري

وكالة بحرية
في راس لفان

ومسيعيد

"ناقالت دامن
شيبياردز قطر"

بناء سفن يصل
طولها

إلى ١٧٠ متر

الصلب
وااللمنيوم
والبالستيك

المقّوى با»لياف

تشغيل أسطول
مكّون من ٣٠ سفينة

بما فيها زوارق
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عن »ناقالت«

١٣١٤



 تصنيف ائتماني قوي
قامت وكالتي �لت�سنيف »�ستاندرد �أند بورز« و »موديز« بت�سنيف ديون �سركة 

»ناقالت �إنك« �لرئي�سية بدرجة -AA وAa3 و�لثانوية بدرجة  +A وA1 على 

�لتو�يل. ويذكر �أّن هذه �لت�سنيفات على بعد درجة و�حدة �أدنى من ت�سنيف دولة 

 .Aa2 و AA قطر

ول يز�ل ت�سنيف �سركة »ناقالت �إنك« من قبل وكالت �لت�سنيف �لعاملية مرتفعًا 

مقارنة بت�سنيفات �ل�سركات غري �حلكومية يف دولة قطر. وهذ� يدل على �مل�ستوى 

�ملنخف�س جدً� ملخاطر �لإئتمان �ملتعلقة بال�سركة ومدى قدرة �ل�سركة على �لوفاء 

باللتز�مات �ملالية و�رتفاع جودة م�ستوى �لإئتمان �لذى تتمتع به �ل�سركة. كما قامت 

 A+ وكالة �لت�سنيف »فيت�س« بت�سنيف ديون �سركة »ناقالت �إنك« �لرئي�سية بدرجة

و�لثانوية بدرجة -A. وقد �أعيد تاأكيد جميع �لت�سنيفات �ملذكوره �أعاله مع نظرة 

م�ستقبلية م�ستقرة يف �لعام 2013.

 استراتيجية تخفيض نسبة المخاطر
��ستطاعت �سركة »ناقالت« �إثبات جد�رتها مع �سركات قطر غاز ور��س غاز و »ت�سويق« يف 

حتقيق �سجّل حافل من �لنتائج �ملتعّلقة مب�ساريع طموحة من خالل ��سرت�تيجيات حكيمة 

للتنمية و�لتطوير.

شركاء من الطراز العالمي
عقدت �سركة »ناقالت« حتالفًا ��سرت�تيجيًا مع �سركة �سل �لدولّية لل�سحن و�لتجارة، وهي �سركة 

ر�ئدة وذ�ت خربة و��سعة يف جمال �إد�رة وت�سغيل �سفن �لغاز �لطبيعي �مل�سال حيث تقوم حاليًا 

 بالإ�سر�ف على عمليات ت�سغيل و�إد�رة �ل�سفن �ململوكة بالكامل من قبل �سركة »ناقالت«.

وقامت �سركة »ناقالت« بتاأ�سي�س �سركات م�ساريع م�سرتكة مع �سركة »كيبل لالأعمال 

�لبحرية« �لر�ئدة عامليًا يف جمال �إ�سالح �ل�سفن، وجمموعة »د�من �سيبياردز« �لر�ئدة عامليًا 

يف جمال بناء �ل�سفن، لت�سغيل حو�س �إرحمة بن جابر �جلالهمة لبناء و�إ�سالح �ل�سفن يف 

ر��س لفان. ولتوفري جمموعة كاملة من �خلدمات �لبحرّية يف �ملياه �لقطرّية، دخلت �سركة 

»ناقالت« يف �سر�كة مع �سركة »�سفيتزر« �لر�ئدة عامليًا يف خدمات زو�رق �سحب �ل�سفن 

و�ل�ستجابة حلالت �لطو�رئ.

 جزء من سلسلة القيمة للغاز الطبيعي المسال القطري
قطر هي �أكرب موّرد للغاز �لطبيعي �مل�سال يف �لعامل فهي �لدولة �لر�ئدة يف �لعامل يف 

ت�سدير �لغاز �لطبيعي �مل�سال )�مل�سدر: �إد�رة معلومات �لطاقة �لأمريكية(. تقوم 

دولة قطر بت�سييل 77 مليون طن �سنويًا من �لغاز �لطبيعي �مل�سال من �حتياطيات غاز 

حقل �ل�سمال. حتت رعاية قطر للبرتول من خالل عمليات �سركتي قطر غاز ور��س 

غاز، يتم بيع �لغاز �لطبيعي �مل�سال �ملنتج يف دولة قطر �إىل �لعمالء يف جميع �أنحاء 

�لعامل من خالل عقود طويلة �لأجل توّفر عائد�ت ثابتة. وتتمّتع �سل�سلة �لقيمة برعاية 

قوية من دولة قطر.

توّفر �سركة »ناقالت« ر�بط �لنقل �لرئي�سي يف �سل�سلة �لقّيمة.

 إستقرار على المدى البعيد
تتّم مبيعات دولة قطر من �لغاز �لطبيعي �مل�سال عرب عقود طويلة �لأجل يف �أ�سو�ق 

ة �أو كميات تعاقدية  متعددة يف خمتلف �أنحاء �لعامل، ومتلك �مل�ساريع �لقطرية ح�سّ

 طويلة �لأجل يف حمطات �لإ�ستقبال يف �أ�سو�ق رئي�سية خمتارة.

 وتبقى �إير�د�ت �سركة »ناقالت« م�ستقرة بف�سل تاأجري �سفننا ملّدة 25 �سنة

بعقود ذ�ت �إيجار ثابت من قبل كٍل من قطر غاز ور��س غاز.
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عو�مل �لقوة

١٥١٦



�ل�شالمة ��ل�شحة ��لبيئة ��جلودة

 القوانين والمعايير الدولية
.)ISM( متتثل جميع �سفن �سركة »ناقالت« لقانون �إد�رة �ل�سالمة �لدولية 

 كما �أّن ناقالت حائزة على �سهادة ISO 9001 لإد�رة �جلودة، و�سهادة 

 ISO 14001 لل�سحة و�ل�سالمة �ملهنية، و�سهادة OHSAS 18001
لالإد�رة �لبيئية. ومّت منح جميع �سهاد�ت ISO و OHSAS من قبل �سجّل 

.)LRQA( لويدز« ل�سمان �جلودة« 

سياسة متفانية
�إىل جانب روؤية و ر�سالة »ناقالت«، توّفر �سيا�سات �ل�سالمة و�ل�سحة و�لبيئة 

و�جلودة لل�سركة جمموعة من �لأولويات و�ملبادئ لتوجيه كل قر�ر�تنا و�أعمالنا 

ك�سركة. فكما جاء يف �ل�سيا�سات، تتمّثل �أهد�فنا يف نهاية �ملطاف �إىل عدم �إحلاق 

�ل�سرر بالأ�سخا�س وحماية �لبيئة.

تدريبات وتمرينات ومشاركات منتظمة 
ت�سارك �سركة »ناقالت« يف برنامج تدريبات روتينية ت�سمل �لتعاون مع �ل�سركات 

�ملحلية و�لدولية، �لتي ت�ساعد �ل�سركة على �حلفاظ على م�ستوى عاٍل من 

�ل�ستعد�د يف حالة �لطو�رئ. ويتم تنظيم مترينات متكّررة، ودور�ت تدريبّية 

وتوعوّية منتظمة ملوّظفينا، تغطي جمالت �ل�سالمة من �حلر�ئق و�لقيادة 

�لدفاعية. كما ت�سارك »ناقالت« و�سركات �مل�ساريع �مل�سرتكة �لتابعة لنا ب�سكٍل 

فّعال يف �ملبادر�ت �خلا�سة بزيادة �لوعي حول ق�سايا �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة 

يف دولة قطر.

إدارة الجودة 
متا�سيًا مع �سهادة ISO 9001، ير�قب �ملدّققون �لد�خليني و�خلارجيني جودة 

عمليات و�أنظمة �إد�رة �سركة »ناقالت« من خالل جل�سات �لتدقيق �ملنتظمة، �لتي 

يقوم بها �ملدّققون �لد�خليني و�خلارجيني.

تلتزم ناقالت �لتز�مًا ر��سخًا باإعطاء �لأولوية لل�سالمة و�ل�سحة و�لبيئة و�جلودة يف جميع عملياتها و�أن�سطتها. وب�سفتنا �سركة قطرية ذ�ت �متد�د دويل و��سع، فلدينا 

م�سوؤوليات و�لتز�مات كثرية ومتنوعة. ومن خالل و�سع رعاية �لأفر�د و�لبيئة على ر�أ�س جدول �أعمالنا، ن�ستطيع �لوفاء بو�جباتنا جتاه جميع �لأطر�ف ذ�ت �مل�سلحة يف 

�سركتنا، وجمتمعاتنا يف �لد�خل و�خلارج.

التنمية المستدامة
توّجه روؤية قطر �لوطنية 2030 منّو وتطّور �سركة »ناقالت« بطريقة تتما�سى 

مع �لأهد�ف �مل�ستقبلية لدولة قطر. ففي �لعام 2013، قّدمت �سركة »ناقالت« 

م�ساهمتها �ل�سنوية �لثالثة على �لتو�يل لتقرير �لتنمية �مل�ستد�مة لقطاع �ل�سناعة، 

�لتي ن�سرته �إد�رة �لتقّيد ب�سوؤون نظم �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة لت�سليط �ل�سوء 

على �إجناز�ت ومعايري �أن�سطة �ل�سركات يف قطاع �لطاقة و�ل�سناعة يف قطر. 

�لرجاء مر�جعة �لف�سل يف �ل�سفحة 37 ملزيٍد من �لتفا�سيل حول �لتز�م �سركة 

»ناقالت« بالتنمية �مل�ستد�مة و�إجناز�ت �ل�سركة ذ�ت �ل�سلة يف �لعام 2013.

 

 إنجازات السالمة والصّحة والبيئة والجودة للعام ٢٠١٣

•  قدمت �سركة »ناقالت« تقريرها �ل�سنوي �لثالث حول �ل�ستد�مة وح�سلت على �سهادة تقدير	

 من �سعادة �لدكتور حممد بن �سالح �ل�سادة، وزير �لطاقة و�ل�سناعة ورئي�س جمل�س �إد�رة قطر للبرتول

و�سركة »ناقالت«، مل�ساركتها يف �إعد�د تقرير �لتنمية �مل�ستد�مة �ل�سنوي لقطاع �ل�سناعة.

•  �أجنزت �أ�ساطيل �سركة »ناقالت« لنقل �لغاز �لطبيعي �مل�سال وغاز �لبرتول �مل�سال معّدلت �إ�سابات	

هادرة للوقت و�إجمايل حالت م�سّجلة �أدنى من متو�ّسط يف هذ� �لقطاع �ل�سناعي للعام 2013.

• 	 OHSAS 18001 و ISO 9001 خ�سعت �سركة »ناقالت« بنجاح لتدقيقات خارجية للتحقق من �لمتثال ملعايري 

.ISO 14001 بالإ�سافة �إىل �سهادة �إد�رة �ل�سالمة �لدولّية لالأ�سطول، كما ح�سلت على �سهادة

• �ساركت �سركة »ناقالت« يف تدريبات منتظمة على �لطو�رئ مبا يف ذلك مترين »ح�سم �لعقبان« �لبارز على �ل�سعيد �لوطني.	

• وّفرت �سركة »ناقالت« دور�ت للتدريب و�لتوعية حول ق�سايا �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة جلميع �ملوظفني.	

• 	  .OHSAS 18001 و ISO 14001 و ،ISO 9001 على �سهاد�ت �ملو�فقة ملعايري �لإد�رة »NDSQ« ح�سلت �سركة

• 	.OHSAS 18001 و ISO 14001 جمددً� على معايري �لإد�رة »N-KOM« ح�سلت �سركة
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تاريخ �ل�شركة

يونيو

تاأ�سي�س »ناقالت«.

��ستالم �سركة »ناقالت« �سفينتني لنقل �لغاز �لطبيعى �مل�سال 

اأبريل

»Q-Max« قامت �سركة »ناقالت« بتاأجري عدد 6 �سفن من طر�ز 

�إىل �سركة »قطر غاز 2« ملدة 25 �سنة.

بدء �أعمال �لبناء فى حو�س �إ�سالح �ل�سفن فى ر��س لفان.

�سبتمرب

 قامت �سركة »ناقالت« بتاأجري عدد 10 ناقالت للغاز �لطبيعي �مل�سال

�إىل �سركة »قطر غاز 3«  ملدة 25 �سنة.

مّت تاأ�سي�س �سركة م�سروع م�سرتك ل�سحب �ل�سفن مع  �سركة »�سفيتزر«.

اأكتوبر

قامت �سركة قطر للبرتول مبنح عقد خدمات ل�سركة �مل�سروع 

�مل�سرتك »ناقالت �سفيتزر« فى ميناء ر��س لفان ملدة 22 �سنة.

نوفمرب 

تاأجري �سفينة �إ�سافية من طر�ز »Q-Max« �إىل �سركة »قطر غاز 3«.

�سركة »ناقالت« ت�سّكل حتالفًا ��سرت�تيجيًا مع �سركة »�سل لل�سحن 

و�لتجارة �ملحدودة« )STASCO( لإد�رة 25 ناقلة للغاز �لطبيعي 

�مل�سال مملوكة بالكامل ل�سركة »ناقالت«.

��ستالم �سركة »ناقالت« عدد 21 �سفينة لنقل �لغاز �لطبيعى �مل�سال

�سبتمرب

��ستالم �أّول �سفينة من طر�ز »Q-Max« )موزه(.

نوفمرب 

 تاأ�سي�س �سركة �مل�سروع �مل�سرتك »ناقالت كيبل لالأعمال �لبحرية«

.»NKOM«

��ستالم �سركة »ناقالت« �سفينتني لنقل �لغاز �لطبيعى �مل�سال

اأبريل

طرح �أ�سهم �سركة »ناقالت« للتد�ول فى بور�سة قطر.

مايو

 .)NAC( »تاأ�سي�س �سركة »ناقالت لوكالة �ملالحة �ملحدودة

��ستالم �سركة »ناقالت« عدد 8 �سفن لنقل �لغاز �لطبيعى �مل�سال 

فرباير

 قامت �سركة »ناقالت« بتاأجري عدد 8 ناقالت للغاز �مل�سال

�إىل �سركة »قطر غاز 4«  ملدة 25 �سنة.

اأبريل 

.»Q-Max« بد�أ �لعمل على ت�سنيع �أول �سفينة من طر�ز 

نوفمرب 

��ستالم �أول �سفينة من طر�ز »Q-Flex« )�لغطارة(.

دي�سمرب 

 �أول �سفينة من طر�ز »Q-Flex« مبيناء ر��س لفان حتمل

�سحنة لقطر غاز.

��ستالم �سركة »ناقالت« عدد 18 �سفينة لنقل �لغاز �لطبيعى �مل�سال

مار�س

��ستالم �سفن نقل غاز �لبرتول �مل�سال �لأربعة.

اأبريل

»ISO 9001:2008« منح �سركة »ناقالت« �سهادتي 

 .»OHSAS 18001:2007« و

 �أجناز �سركة »N-KOM« �أّول م�سروع �سيانة يف �حلو�س

�جلاف ل�سفينة نقل �لغاز �لطبيعي �مل�سال »�سمي�سمة«.

 �إبر�م عقد رئي�سى بني �سركة »N-KOM« و�سركة

»�خلليج �لعاملية للحفر«.

مايو

��ستقبلت �سركة »N-KOM« �أّول �سفينة ل�سركة قطر غاز »�لوكرة«.

 .»ISO 9001:2008« سهادة� »NDSQ« منح �سركة

مار�س

 �سركة »NDSQ« توّقع عقد لبناء �سفينة فاخرة �سريعة بطول 69 مرتً�.

�سركة »ناقالت« توّقع مذكرة تفاهم مع �سركة �لطاقة �جلز�ئرية 

»�سوناطر�ك«.

يونيو

�سركة »ناقالت �إنك« تتم �إعادة متويل بقيمة 917 مليون دولر �أمريكي.

يوليو

 �سركة »ناقالت« تزيد من ح�سة ملكيتها يف �سركة

 »مار�ن ناقالت �ملحدودة«.

اأكتوبر

 �سركتي »NDSQ« و »NSW« توّقعان على عقد لبناء �سبع

�سفن جديدة لت�سّغلها »NSW« عند �لت�سليم.

،ISO 9001:2008 حت�سل على �سهاد�ت »NDSQ« سركة� 

.OHSAS 18001:2007 و ISO 14001:2004 و
نوفمرب

 تعيني �ملهند�س عبد �هلل ف�سالة �ل�سليطي يف من�سب

�ملدير �لعام ل�سركة »ناقالت«.

�سركة »N-KOM« تفوز بجائزة »�أف�سل حو�س بحري خلدمات 

�سيانة �ل�سفن« لل�سنة �لثانية على �لتو�يل خالل حفل توزيع جو�ئز 

»�سيرتيد« �ل�سرق �لأو�سط و�سبه �لقارة �لهندّية 2013.

 �إعادة منح �سركة »N-KOM« �سهاد�ت ISO 14001 و

.OHSAS 18001
 �سركة »ناقالت« ترّتب عملية متويل بقيمة 160 مليون دولر

.»NDSQ« و »N-KOM« أمريكي ل�سالح كّل من �سركتي�

يونيو

 �سركة »ناقالت« تتوىّل �لإد�رة �لتقنية ر�بع و�آخر �سفنها لنقل

غاز �لبرتول �مل�سال.

اأغ�سط�س

 �سركة »ناقالت« تتّم �سفقة متويل �إ�سالمي بقيمة 380

مليون دولر �أمريكي.

�سبتمرب

 �سركة »NDSQ« تنجز بناء �أوىل �سفنها وهي بارجة حتميل

و�إنز�ل بطول 140م.

 �أّول جمموعة من �لطاّلب �لبحريني �لقطريني ين�سّمون �إىل

 �سركة »ناقالت«.

نوفمرب

 �سركة  »NDSQ«  تطلق �أّول ثالثة زو�رق �إر�ساء �سمن طلب

مكّون من 19 �سفينة.

دي�سمرب

 �سركة »ناقالت« تتّم �سفقة متويل بقيمة 200 مليون دولر �أمريكي

ل�سالح �سركة �خلليج لنقل غاز �لبرتول �مل�سال.

��ستالم �سركة »ناقالت« عدد 3 �سفن لنقل �لغاز �لطبيعى �مل�سال

يناير

 تاأ�سي�س �سركة �مل�سروع �مل�سرتك »ناقالت د�من �سيبياردز قطر«

.)NDSQ(
نوفمرب 

حفل تد�سني حو�س �إرحمة بن جابر �جلالهمة لبناء و�إ�سالح �ل�سفن.

.»NDSQ« و »N-KOM« بدء ن�ساط �سركتي
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 قطر للبترول
 �أن�سئت قطر للبرتول مبوجب �ملر�سوم �لأمريي رقم )10( �ل�سادر يف عام 1974 

وهي موؤ�س�سة وطنية متلكها �لدولة، وت�سطلع بكافة مر�حل �سناعة �لنفط و�لغاز يف قطر.

ت�سمل �لن�ساطات �لرئي�سية لقطر للبرتول و�سركاتها �لتابعة وم�سروعاتها �مل�سرتكة عمليات �ل�ستك�ساف و�إنتاج

وبيع �لنفط �خلام، و�لغاز �لطبيعي، و�سو�ئل �لغاز �لطبيعي، و�ملنتجات �لبرتولية �ملكّررة، �لبرتوكيماويات،

و�لإ�سافات �لبرتولية، و�لأ�سمدة �لكيماوية، و�لغاز �لطبيعي �مل�سال، و�حلديد و�لألومنيوم.

 تعتمد �إ�سرت�تيجية قطر للبرتول يف عمليات �ل�ستك�ساف و�لتطويرعلى �تفاقيات �ل�ستك�ساف و�مل�ساركة يف �لإنتاج

)EPSA(، و�تفاقيات �لتطوير و�مل�ساركة يف �لإنتاج )DPSA( �لتي تعقدها مع كربى �سركات �لنفط و�لغاز �لعاملية.

 تتّم ن�ساطات وعمليات قطر للبرتول يف �ملناطق �لربية �لتي ت�سمل �لدوحة وم�سيعيد ودخان ور��س لفان و�ملناطق �لبحرية

�لتي ت�سمل جزيرة حالول وحمطات �لإنتاج �لبحرية ومن�سات �أجهزة �حلفر �لقائمة وحقل غاز �ل�سمال.

 و�نطالقًا من روح �حلما�س للدخول يف م�ساريع م�سرتكة، نحر�س يف كل م�سروع على �لتميز بال�سفافية و�لإبد�ع وحتقيق

�أعلى �مل�ستويات يف �لنوعية �أو �خلدمات. فنحن يف قطر للبرتول ملتزمون بالتفوق قبل كل �سيء.

 الشركة القطرية للنقل البحري ش.ش.و
وهي �سركة للنقل �لبحري مقّرها دولة قطر وتقوم بتوفري خدمات متنوعة و�ساملة ل�سّد �لحتياجات �خلا�سة بنقل غاز 

�لبرتول �مل�سال، و�لغاز �لطبيعي �مل�سال، و�لنفط �خلام و�لنقي. وهي مملوكة حاليًا من قبل �سركة �ملالحة �لقطرية 

»مالحة«  باعتبارها �إحدى ن�ساطاتها يف �ل�سوق �ملحلي و�لعاملي.

 المالحة القطرية »مالحة« ش.م.ق
وهي �سركة مقًرها دولة قطر وذ�ت �هتمامات متنوعة يف �ل�سحن و�لنقل �لبحري حيث توفر �إىل جانب ن�ساطات 

�أخرى خدمات �لنقل �لبحري للغاز و�مل�ستقات �لنفطية و�حلاويات و�ملو�د �ل�سلبة و�لعمليات �لبحرية و�إد�رة �ملو�نئ 

و�خلدمات �للوج�ستية وبناء وت�سليح �ل�سفن و�لوكالت �لتجارية بالإ�سافة �إىل �إد�رة �ل�ستثمار�ت �ملالية و�لعقارية. 

توّفر »مالحة« �ل�سفن للخدمات �لبحرية حيث متلك �أ�سطوًل كبريً� من �سفن �حلاويات و�سفن �لب�سائع �لعامة 

و�ل�سنادل وزو�رق �ل�سحب.

 الهيئة العاّمة للتقاعد والمعاشات
�لهيئة �لعاّمة للتقاعد و�ملعا�سات هى هيئة عاّمة لها �سخ�سية �عتبارية ومو�زنة م�ستقلة حمّددة يف �ملو�زنة �لعامة 

للدولة. تتبع �لهيئة جمل�س �لوزر�ء، وتهدف �إىل تاأمني �حلياة �لكرمية لأ�سحاب �ملعا�س و�مل�ستحقني عنهم وفقًا لأحكام 

قانون �لتقاعد و�ملعا�سات. وتتوىّل �لهيئة �إد�رة و��ستثمار �ملو�رد �ملالية ل�سندوق �لتقاعد ويديرها جمل�س �إد�رة.

 مؤسسة قطر
موؤ�ّس�سة قطر هي منظمة م�ستقلة، خا�سة، غري ربحّية تاأ�ّس�ست عام 1995 مبوجب مر�سوم �أمريي لدعم مر�كز �لتمّيز 

�لر�مية �إىل تنمية �لقدر�ت �لب�سرّية عن طريق �ل�ستثمار يف ر�أ�س �ملال �لب�سري، و�لتكنولوجيا �ملبتكرة، و�ملن�ساآت �ملتطورة، 

و�إبر�م �ل�سر�كات مع موؤ�س�سات ر�قية �مل�ستوى، وبالتايل رفع كفاءة �لأفر�د وجودة حياتهم.

 قطر للوقود »وقود«
قطر للوقود »وقود« هي �سركة م�ساهمة حملية مدرجة يف �سوق �لدوحة لالأور�ق �ملالية منذ �لعام 2002. تعنى �ل�سركة 

بتوفري وتوزيع كل �أنو�ع �لوقود د�خل دولة قطر، �سو�ء كان ذلك من �لديزل، و�جلازولني، �أو وقود �لطائر�ت، وذلك من 

خالل �أ�سطول موؤلف من �أكرث من 150 ناقلة للوقود. وتقوم �أي�سًا باأن�سطة تزويد �ل�سفن بالوقود، و��ستري�د مادة �لبيتومني 

وت�سويقها، وتوفري �لزيوت و�إن�ساء حمطات برتول حديثة. كما تقوم »وقود« بتوزيع غاز �لبرتول �مل�سال يف دولة قطر.

 صندوق التقاعد العسكري وصندوق قطر للتعليم والصّحة
وهي �سناديق ��ستثمارّية تتحّكم بالأ�سهم �ملرتبطة ب�سندوق �لتقاعد �لع�سكري و�سندوق قطر للتعليم و�ل�سّحة.

   

٪1  قطر للبرتول      

٪2 �سركة قطر للوقود »وقود«      

٪2 �سندوق قطر للتعليم و�ل�سّحة    

٪2 �سندوق �لتقاعد �لع�سكري وغريه من �لهيئات �حلكومّية �لقطرّية  

٪4 �سندوق موؤ�ّس�سة قطر     

٪10 �لهيئة �لعامة للتقاعد و�ملعا�سات    

٪30 �سركة »مالحة«*     

٪49 مو�طنون قطرييون / م�ساهمون �آخرون    

 التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

م�شاهمو »ناقالت« 

 *»مالحة« هي �لهوّية �جلديدة لل�سركتني �ملدموجتني
»�ملالحة �لقطرّية« و »�لقطرّية للنقل �لبحري«.
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 قطر غاز 
تاأ�س�ست �سركة قطر غاز يف عام 1984، وهي �ل�سركة �لر�ئدة يف جمال �سناعة �لغاز �لطبيعي �مل�سال يف دولة قطر. وقد 

�أ�سبحت �ليوم بف�سل توجيهات �سعادة �لدكتور حممد بن �سالح �ل�سادة، وزير �لطاقة و�ل�سناعة ورئي�س جمل�س �إد�رة 

قطر غاز كربى �ل�سركات �ملنتجة للغاز �لطبيعي �مل�سال يف �لعامل، و�لتي متّكنت من �لو�سول بطاقتها �لإنتاجية �إىل 42 

مليون طن يف �ل�سنة، و��ستطاعت حتقيق روؤيتها �ملتمثلة يف �إي�سال �لغاز �لطبيعي �مل�سال �لذي تنتجه من خطوط �إنتاجها 

باأمان وثقة �إىل عمالئها يف جميع �أنحاء �لعامل من م�سانعها ذ�ت �مل�ستوى �لعاملي �لرفيع يف دولة قطر. يذكر �أن فريق 

عمليات حمطة ر��س لفان يقوم بت�سغيل جميع �سهاريج �خلز�نات و�ملحطات �لبحرية مبدينة ر��س لفان �ل�سناعية. وتعّد 

حمطة ر��س لفان كربى حمطات �لغاز �لطبيعي �مل�سال وت�سدير �ملنتجات �لبرتولية يف �لعامل.

 شركة راس غاز المحدودة »راس غاز«
�سركة ر��س غاز �ملحدودة »ر��س غاز« هي �إحدى �ل�سركات �ملتكاملة �لر�ئدة عامليًا يف �إنتاج �لغاز �لطبيعي �مل�سال وهي 

مع �سركة قطر غاز جتعل دولة قطر �أكرب منتج للغاز �لطبيعي �مل�سال يف �لعامل بقدرة �إنتاجّية ت�ساوي 77 مليون طن 

�سنويًا. �سنعت ر��س غاز لنف�سها �سمعًة كموّرٍد موثوق و�آمن للغاز �لطبيعي �مل�سال وقد حّولت مورد �إقليمي �إىل عن�سر 

�أ�سا�سي من مزيج �لّطاقة �لعاملي. منذ تاأ�سي�سها يف �لعام 2001، قامت ر��س غاز بتطوير من�ساآت على م�ستوى عاملي 

ل�ستخر�ج وتخزين ومعاجلة وت�سدير �لغاز �لطبيعي �مل�سال. 

 شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة »تسويق« 
 تاأ�س�ست �سركة قطر �لعاملية لت�سويق �لبرتول �ملحدودة »ت�سويق« �س.م.ق. يف يوليو 2007 مبوجب �ملر�سوم �لأمريي بقانون

 رقم )15( ل�سنة 2007. وهي �سركة مملوكة بالكامل حلكومة دولة قطر وتعمل ب�سكٍل م�ستقل عن �سركات �لنفط و�لغاز.

 

�سركة »ت�سويق« هي �مل�سّدر �لوحيد للمنتجات �لبرتولية من دولة قطر و�ملعروفة باملنتجات �خلا�سعة للتنظيم �حلكومي 

و�لتي ت�سمل غاز �لبرتول �مل�سال و�لكربيت و�ملكثفات و�ملنتجات �ملكَررة )مثل �لنافثا ووقود �ل�سيار�ت ووقود �لطائر�ت( 

ومنتجات حتويل �لغاز �ىل �سو�ئل مثل �لنافثا ووقود �لطائر�ت �ملمزوج. وتقوم �سركة »ت�سويق« �أي�سًا بت�سويق منتجات 

�لنفط �خلام �لذي يتم �إنتاجه يف قطر باإد�رة »قطر للبرتول« مبوجب �تفاقية وكالة. تعرف هذه �ملنتجات باملنتجات غري 

 �خلا�سعة للتنطيم �حلكومي وهي ت�سمل �لنفط �خلام �لربي و�لنفط �خلام �لبحري ونفط �ل�ساهني ونفط �لريان.

و�فتتحت �سركة »ت�سويق« مكتبها �لتمثيلي �لأول يف �سنغافورة عام 2008 ليكون مبثابة حلقة �لو�سل مع �لأ�سو�ق �لآ�سيوية 

�ل�سرت�تيجية. ويهدف �ملكتب �لتمثيلي �إىل تقدمي �لدعم �لت�سويقي للمقر �لرئي�سي يف قطر، وذلك من خالل جمع 

 �ملعلومات عن �لأ�سو�ق ل�ستكمال �أن�سطة �لت�سويق و�لتخطيط، و�لبحث عن فر�س تطوير �لأعمال �لإقليمية .

بينما ت�ستمر �لأعمال �ملبا�سرة مع »ت�سويق« بالنخفا�س، نو��سل �لعمل و�لتفاو�س مع »ت�سويق« يف حماولٍة لزيادة كميات 

غاز �لبرتول �مل�سال، و�لكربيت، و�ملكثفات �لتي ميكن �أن حتملها �سركة »ناقالت« ل�سالح �سركة »ت�سويق«، �لأمر �لذي 

يتيح ل�سركة »ناقالت« باأن تنمو وتنّوع �أن�سطتها �لتجارية.

م�شتاأجر� �شفن »ناقالت«

٢٣٢٤ التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣



 زيادة ملكية مشروع »ماران« المشترك وتوسيع األسطول 
 يف يوليو 2013، قامت �سركة »ناقالت« بزيادة ح�سة ملكيتها �إىل 40 باملئة

 يف �سركة »مار�ن ناقالت �ملحدودة«، �مل�سروع �مل�سرتك بني �سركتي »ناقالت« 

و»مار�ن للم�ساريع �ملحدودة«.

تو�ّسع �سركة »مار�ن ناقالت �ملحدودة« �أ�سطولها من �أربع �إىل ثمانية ناقالت للغاز 

�لطبيعي �مل�سال، مع توّقع ت�سليم �لأربع ناقالت �جلدد للغاز �لطبيعي �مل�سال يف 

 �لعام 2014، لي�سل جمموع �أ�سطول نقل �لغاز �لطبيعي �مل�سال ل�سركة »ناقالت«

�إىل 58 �سفينة.

�إّن �ل�سفن �لتي تتم �إ�سافتها �إىل �أ�سطول �سركة »ناقالت مار�ن �ملحدودة« هي قيد 

�لت�سنيع يف كوريا. و�ستقوم  �لأربع ناقالت �جلدد بنقل حمولت �لغاز �لطبيعي �مل�سال 

للمنتجني من خمتلف �أنحاء �لعامل لتكون �أّول ناقالت للغاز �لطبيعي �مل�سال يف �ل�سطول 

غري موؤجرة لر��س غاز �أو قطر غاز.

�إّن عمل �سركة »ناقالت« �لأ�سا�سي يف نقل �لغاز �لطبيعي �مل�سال �لقطري �إىل �لأ�سو�ق �لعاملية هو جوهر قّوة �سركتنا. وُيعّد �أ�سطولنا �ملتنامي �إىل 58 ناقلة مملوكة �إّما بالكامل �أو 

�سة فى نقل �لغاز �لطبيعي �ملُ�سال يف �لعامل، �إذ تتمتع جميع �لناقالت بتقنيات حديثة ل�سمان عملية نقل �لغاز �لطبيعى �مل�سال  ب�سكٍل م�سرتك، من �أكرب و�أحدث �لأ�ساطيل �ملتخ�سّ

ب�سورٍة �آمنة و�سليمة بيئيًا وفّعالة من حيث توفري �لتكلفة. ويبلغ �إجمايل �ل�ستثمار�ت يف هذه �لناقالت 11 مليار دولر �أمريكي تقريبًا، كما تبلغ م�ساحة حمولتها �لإجمالية للنقل 

ما يزيد عن 8.5 مليون مرت مكّعب من �لغاز �لطبيعي �مل�سال.

مّت جتهيز جميع ناقالت �لغاز �لطبيعي �مل�سال �لّتابعة ل�سركة »ناقالت« بالكامل لتلبية متطلبات نقل �لغاز �لطبيعي �مل�سال �لقطري، مما يوّفر للدولة و�لعامل »خط �أنابيب عائم« 

له �أهمية ��سرت�تيجية فى توفري �لطاقة �لنظيفة. وتوؤجر �سركة »ناقالت« �سفن �لغاز �لطبيعي �مل�سال من خالل �تفاقيات تاأجري طويلة �لأجل مع �سركتي قطر غاز ور��س غاز. 

ويتم ت�سغيل �سفن �لغاز �لطبيعي �مل�سال �لتي منلكها بالكامل من خالل حتالٍف ��سرت�تيجي مع �سركة �سل �لدولّية لل�سحن و�لتجارة �ملحدودة »STASCO«. بينما يتّم ت�سغيل 

�سفن �لغاز �لطبيعي �مل�سال �لـ 33 �لتي متلكها �سركة »ناقالت« ملكية م�سرتكة من قبل مالكي �ل�سفن �ل�سركاء يف �مللكية، و�لتي تت�سّمن عددً� من �ل�سركات �لعاملّية �لر�ئدة يف 

�متالك وت�سغيل �ل�سفن.

وبالإ�سافة �إىل ناقالت �لغاز �لطبيعي �مل�سال و�لبالغ عددها 58 ناقلة، متلك �سركة »ناقالت« �أي�سًا ب�سكٍل م�سرتك �أربعة ناقالت لغاز �لبرتول �مل�سال من خالل �سركة �خلليج لنقل 

غاز �لبرتول �مل�سال، وهي م�سروع م�سرتك مملوك منا�سفة بني �سركتي »ناقالت« و«مالحة«. ويتم ت�سغيل و�إد�رة �لناقالت �ل�سخمة �لأربع ل�سركة �خلليج لنقل غاز �لبرتول �مل�سال 

ب�سكٍل كامل من قبل �سركة »ناقالت لل�سحن قطر �ملحدودة« )NSQL(، وهي �سركة تابعة ومملوكة بالكامل ل�سركة »ناقالت«.

 التعاون مع شركة سوناطراك الجزائرية 
 يف مار�س 2013، وّقعت �سركة »ناقالت« مذكرة تفاهم للتعاون يف جمالت ذ�ت

 �لهتمام �مل�سرتك مع �سركة �لطاقة �جلز�ئرية �لتي تعّد �أكرب �سركة للنفط و�لغاز

يف �إفريقيا، »�سوناطر�ك«.

�تفقت �سركتا »ناقالت« و«�سوناطر�ك« على �لتعاون فى جمال نقل �لغاز�ت 

�مل�سالة. وت�سمل �ملجالت �لأخرى �ملحتملة للتعاون �مللكية �مل�سرتكة لناقالت �لغاز، 

و��ستقبال �ل�سفن يف �حلو�س �جلاف، وبناء �ل�سفن يف �لبلدين.

 وناق�ست �ل�سركتان �أي�سًا تبادل �ملعلومات و�خلربة �لتقنية، �إىل جانب

�لتعاون يف ما يتعلق بالدعم �للوج�ستي لأ�سطولهما.

 توظيف موظفين بحريين
يبلغ عدد �ل�سباط على منت �أ�سطول ناقالت 760 بحارً�. ومنذ �لعام 2011، تقوم 

�ل�سركة �لتابعة و�ململوكة بالكامل ل�سركة »ناقالت« �سركة »قطر لنقل �لغاز جزر 

مار�سال« )QGTCMI( بالنقل �لتدريجي ل�سباطنا من �سركة »�سل« �إىل 

»QGTCMI« بحلول نهاية �لعام 2013، وّظفت .»QGTCMI« 
221 �سابطًا، ويتوقع �نتقال �أعد�د �أكرب من �ملوظفني �لبحريني �إىل 

»QGTCMI« خالل �ملرحلة �لثانية من �لفرتة �لنتقالية �لتي حتدث حاليًا.

 توظيف طّلاب بحريين قطريين
 مت �ن�سمام �لفوج �لثاين من �ل�سباب �لقطريني �ملن�سّمني �إىل برنامج

»ناقالت« للطالب �لبحريني يف �سبتمرب 2013.

ترعى �سركة »ناقالت« طاّلبها �لبحريني خالل فرتة �لدورة �لتعليمّية �لتي ترت�وح 

مّدتها بني �أربع �إىل خم�س �سنو�ت يف كلّية عمان �لبحرية �لدولية، و�لتي �ستت�سّمن 12 

�سهرً� من �لتدريب �لبحري على منت �سفن �سركة »ناقالت«. وفور �إنهاء �لدورة، �سيكون 

�لطاّلب قد �أ�سبحو� �سّباط بحريني موؤهلني، �أو مهند�سني بحريني، حيث �ست�سمن لهم 

�سركة »ناقالت« وظائف على منت �سفنها.

و�ست�ستمر �سركة »ناقالت« يف �بتعاث طالبها �لبحريني للدر��سة يف ُعمان ودول �أخرى 

ويف كلّيات ذ�ت مناهج �أكادميية بحرية رفيعة �مل�ستوى، �إىل �أن يتّم تاأ�سي�س �أكادميية 

 بحرية دولّية يف قطر.

 إدارة سفن نقل غاز البترول المسال
يف فرب�ير 2012، بد�أت عملية نقل �إد�رة �لناقالت �لعمالقة لنقل غاز �لبرتول �مل�سال 

من �سركة »�سل �لدولّية لل�سحن و�لتجارة �ملحدودة« )STASCO( �إىل �سركة 

 »ناقالت لل�سحن قطر �ملحدودة« )NSQL(. وقد �أجنزت �لعملية يف يونيو من

 �لعام نف�سه.

قامت �سركة »NSQL« ببناء فريق قوي لإد�رة �ل�سفن يف �لدوحة �إىل جانب كافة 

�لبنى �لتحتية و�لأنظمة �لالزمة. ومنذ �نتهاء �ملرحلة �لنتقالية وخالل �لعام 2013، 

�أظهرت �ل�سركة قدر�تها من خالل م�ستوياٍت عالية من �ل�سالمة و�لتمّيز �لتقني 

لالأد�ء، و �لتي ل تز�ل تتطور مع �كت�ساب �سركة »NSQL« مزيدً� من  �خلربة.

�لأ�شطول

إنجــــــازات ٢٠١٣

٢٥٢٦ التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣
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سنغافورة

• تعترب �سفن »Q-MAX« و »Q-FLEX«�لأكرب يف �لعامل و�لأكرث تقّدمًا �سمن ناقالت �لغاز �لطبيعي �مل�سال.	

• دخلت تلك �ل�سفن يف �خلدمة منذ عام 2007.	

• �سفن »Q-FLEX«: تزيد حمولة تلك �ل�سفن من �لغاز �لطبيعي �مل�سال عن مثيالتها �لتقليدّية بن�سبة 50 باملئة تقريبًا.	

• �سفن »Q-MAX«: تزيد حمولة تلك �ل�سفن من �لغاز �لطبيعي �مل�سال عن مثيالتها �لتقليدّية بن�سبة 80 باملئة تقريبًا.	

 أسطول شركة »ناقالت«

مكّونات األسطول
�شفن �لغاز �لطبيعي �مل�شال

 »Q-MAX« عدد 14 �سفينة من طر�ز

»Q-FLEX« عدد 31 �سفينة من طر�ز

عدد 13 �سفينة تقليدّية

�شفن �لغاز �لبرت�ل �مل�شال

)VLGC( عدد 4 �سفن �سخمة لنقل �لغاز

 سفن نقل الغاز الطبيعي المسال
عدد 25 �شفينة مملوكة بالكامل

• 	»Q-MAX« عدد 14 �سفينة من طر�ز 

.)
3

 و 266,000 م
3

)بحمولة ترت�وح بني 263,000 م

• 	»Q-FLEX« عدد 11 �سفينة

• 	.)
3

 و 217,000 م
3

)بحمولة ترت�وح بني 210,000 م

عدد 33 �شفينة مملوكة ب�شكل م�شرتك

•  ترت�وح ملكّية �سركة »ناقالت«من هذه �ل�سفن بني	

20 و 60 باملئة، مبتو�ّسط �إجمايل يبلغ 45 باملئة.

• 	 
3

عدد 13 �سفينة تقليدّية )بحمولة ترت�وح بني 145,000 م

)
3

و 170,000 م

• 	»Q-FLEX« عدد 20 �سفينة من طر�ز 

.)
3

)بحمولة 216,000 م

 التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

•  �لنقل عامل �أ�سا�سي يف قدرة قطر على تو�سيل	

�لإحتياطّيات �ل�سخمة من �لغاز �إىل �لأ�سو�ق حول �لعامل.

• ي�سّكل �لغاز �لطبيعي �مل�سال عن�سرً� هامًا بالن�سبة	
 

قطر للبرتول ولدولة قطر.

• ر��س غاز وقطر غاز يلعبان دورً� حيويًا بالن�سبة �إىل قطر 	

للبرتول ول�سركائها من �سركات �لنفط �لدولّية.

• تنتج قطر 77 مليون طن �سنويًا من �لغاز �لطبيعي �مل�سال.	

• تاأ�ّس�ست �سركة »ناقالت« لتلعب دور رئي�سي يف نقل �لغاز 	

�لطبيعي �مل�سال و�ملنتج من قبل م�ساريع �لغاز �لطبيعي 

�مل�سال �لقطرّية.

• متّثل �سفن �سركة »ناقالت« 15 باملئة من حمولة �لغاز 	

�لطبيعي �مل�سال �لعاملّية حيث متتلك �أكرب �أ�سطول يف 

�لعامل لنقل �لغاز �لطبيعي �مل�سال.

خّط األنابيب العائم لدولة قطر

»Q-FLEX« و »Q-MAX« سفن 

)
3

 و 266,000 م
3

»Q-Max«  )263,000 م

)
3

 و 170,000 م
3

�سفن تقليدية )145,000 م

)
3

 و 216,000 م
3

»Q-Flex« )210,000 م

13 �شفينة للغاز �لطبيعي �مل�شال

31 �شفينة للغاز �لطبيعي �مل�شال

1٤ �شفينة للغاز �لطبيعي �مل�شال
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يف �لعام 2007 كّلفت قطر للبرتول �سركة »ناقالت« باإد�رة ت�سميم وبناء حو�س مب�ستوى عاملي لبناء و�إ�سالح �ل�سفن يف ميناء ر��س لفان

 يف دولة قطر. مت �إجناز حو�س �إرحمة بن جابر �جلالهمة لبناء و�إ�سالح �ل�سفن يف �لعام 2010 وهو �ليوم يف عامه �لثالث من �لعمليات.

 

ت�سّغل �سركة »ناقالت« حو�س بناء و�إ�سالح �ل�سفن عن طريق �سركتي م�ساريع م�سرتكة مت تاأ�سي�سهما مع �سركات عاملية ر�ئدة – وهما »ناقالت كيبل لالأعمال 

�لبحرية �ملحدودة« )N-KOM( �ملتخ�س�سة يف �إ�سالح �ل�سفن، و�سركة »ناقالت د�من �سيبياردز قطر �ملحدودة« )NDSQ( �لتي ترّكز على بناء 

�ل�سفن. ومتا�سيًا مع روؤية ح�سرة �ساحب �ل�سمّو �أمري �لبالد �ملفدى، تو��سل �سركتي »N-KOM« و »NDSQ« �مل�سي قدمًا يف �إن�ساء �سناعة بحرية 

قوية وديناميكّية يف دولة قطر. 

 إنجـــــــازات ٢٠١٣

تاريخ التأسيس: 2008
 الملكية: �سركة »N-KOM« مملوكة بن�سبة 79 يف �ملئة من قبل �سركة »ناقالت« و20

 يف �ملائة من قبل »ك �إ�س لالإ�ستثمار�ت �ملحدودة«، وهي �سركة تابعة مملوكة بالكامل ل�سركة

»كيبل لالأعمال �لبحرّية«، وو�حد يف �ملئة من قبل �سركة قطر للبرتول.

مساحة الموقع: 50.8 هكتار 
المنشآت: �ثنان من �لأحو��س �جلافة )360 مرت x 66 مرت و400 مرت x 80 مرت(؛ و�أر�سفة يبلغ 

جمموع طولها 2750 مرتً�، وجمهزة بر�فعات بامتد�د 100 مرت؛ وجمموعة كاملة من مر�فق �لدعم، 

مثل ور�سة معاجلة �ل�سلب وور�س �ملعد�ت و�لأدو�ت �لكهربائية و�لأنابيب و�لأدو�ت �مليكانيكية وخمازن 

كبرية. �أما من�ساأة �إ�سالح �ل�سفن �ل�سغرية فتحتوي على ر�فعات بقدرة رفع تبلغ 25 طن، و�ثنتني من 

ر�فعات �لقو�رب �ملتنقلة )300 طن و1100 طن(، ور�سيف عائم بطول 200 مرت، ومنطقة ر�سيف 

 »Handymax« جافة �إىل جانب مرفق لدعم �لإنتاج. ومن �ملقّرر �إ�سافة ر�سيف عائم من نوع

 Q-Max 26 مرت( مع قدرة رفع ت�سل �إىل 6250 طن ور�سيف عائم من نوع x بطول )163 مرت

)405 مرت x 66 مرت( مع قدرة رفع تبلغ 120 �ألف طن فى �لعام 2015.

 األنشطة: تركز �سركة »N-KOM« على �سيانة و�إ�سالح �ل�سفن، وحتويل وبناء
�لهياكل �لبحرية و�لربية، مثل من�سات �حلفر و�حلفار�ت �لأر�سية ومكّوناتها.

OHSAS 18001 و ISO 9001 الشهادات المعتمدة: معهد �لبرتول �لأمريكي 
4F2 وBو Q1 :وفق �ملعايري )API( ؛ �عتماد �ملعهد �لأمريكي للبرتول ISO 14001 و 

وAPI ISO/TS 29001؛ بالإ�سافة �إىل �سهاد�ت �لتدقيق للت�سديق على �سفن �ل�سغط 

 U و ASME STAMPS ؛)ASME( للجمعية �لأمريكية للمهند�سني �مليكانيكيني 

.»RSTAMP« ؛ و�ملجل�س �لوطني لإ�سالح �سفن �ل�سغطPP و S وU2 و 

شركة »ناقالت كيبل لألعمال البحرّية المحدودة« 
)N-KOM(

حو�س بناء ��إ�شالح �ل�شفن

 التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

• �أكملت �سركة »N-KOM« بنجاح م�سروعها �لـ 200 يف حو�س بناء و�إ�سالح �ل�سفن، مبا يف ذلك توفري خدمات 	

�حلو�س �جلاف و�إ�سالح ناقالت »Q-MAX« و»Q-FLEX« لنقل �لغاز �لطبيعي �مل�سال، وناقالت غاز 

�لبرتول �مل�سال وناقالت �لنفط �خلام �ل�سخمة؛ وحتويل وت�سنيع من�سات �حلفر؛ وم�ساريع �لت�سنيع �لبحرّية؛ وخدمة 

�ملن�سات �لربية.

•  يف نوفمرب 2013، ح�سلت �سركة »N-KOM«على جائزة  »�أف�سل حو�س بحري خلدمات �سيانة �ل�سفن« 	

خالل حفل توزيع جو�ئز »�سيرتيد �ل�سرق �لأو�سط و�سبه �لقارة �لهندّية«  لل�سنة �لثانية على �لتو�يل.

•  �أجنزت �سركة »N-KOM« �أكرث من 18,500 طن من �أعمال �لت�سنيع منذ �لعام 2011، مبا يف ذلك	

�سناعة خز�نات �لطني ل�سالح �سركة »SAIPEM« و�سركة �حلفر �لعر�قية.

• 	»Technip« عقد م�سروع بري ح�سلت �سركة »N-KOM« سركة� »Technip« منحت �سركة 

عليه من قبل قطر للبرتول.

• �أجنزت �سركة »N-KOM« تركيب �أّول نظام ملعاجلة �ملياه على ناقلة للغاز �لطبيعي �مل�سال تابعة ل�سركة »ناقالت«.	

• �أن�ساأت �ل�سركة »فريق للنجدة« من موّظفني موؤهلني لإجر�ء �إ�سالحات على من�ساآت بحرّية ور��سية.	

• 	.OHSAS 18001 و ISO 14001 سهاد�ت� »N-KOM« أعاد معهد �لبرتول �لأمريكي منح  �سركة�

• مت �إن�ساء مركز �أعمال خم�س�س، يرّكز على عالقات �لعمالء، و�لتاأ�سري�ت وخدمات �لفنادق.	

• تعاونت �سركة »N-KOM« مع »�سركة �ل�سباب قطر« لتعزيز بر�مج تنمية �ل�سباب وفر�س �لتدريب.	

• نّفذ موّظفي �سركة »N-KOM« حملة تنظيف �ساحلية ناجحة على �ساطئ ر��س لفان �ل�سمايل.	
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حو�س بناء ��إ�شالح �ل�شفن

 إنجـــــــازات ٢٠١٣
• يف يناير 2013، د�ّسن �سعادة �لدكتور حممد بن �سالح �ل�سادة، وزير �لطاقة 	

و�ل�سناعة ورئي�س جمل�س �إد�رة قطر للبرتول و�سركة »ناقالت« و�سّمى �أول 

و�أ�سخم م�سروع ل�سركة »NDSQ«، وهي بارجة »�لغطرو�سة« للتحميل 

و�لإنز�ل بطول 140 مرتً�.

• يف مار�س 2013، وقعت �سركة »NDSQ« عقدً� لت�سنيع �سفينة 	

فاخرة �سريعة يبلغ طولها 69 مرتً�، و�سيتم بناوؤها بالكامل يف من�ساأة 

�سركة»NDSQ« يف ر��س لفان. و�سرتتكز �ل�سفينة �مل�سّممة بح�سب 

�لطلب على �أ�سا�س �لبدن �ملقّو�س ل�سفن دعم »د�من« من طر�ز »�سي �آك�س« 

للقّو�ت �لبحرّية وخفر �ل�سو�حل و�ليخوت �لبالغ طولها 67 مرت. و�ستكون 

�ل�سفينة جمّهزة باأحدث �لتقنيات وت�سل �سرعتها �إىل 20 عقدة.

• يف �أكتوبر 2013، وّقعت �سركة »NDSQ« عقدً� لبناء �سبع �سفن مكّونة 	

من زورقا �سحب من طر�ز »ASD« بقدرة �سحب ت�سل �إىل 60 طن، 

وزورقان بقدرة �سحب 45 طن، وقاربي �إر�ساء ثنائيي �ملر�وح بقدرة 15 طن 

وقارب �إر�ساد – �ستكون جاهزة للعمل بحلول خريف 2014 / ربيع 2015 

ل�سالح �سركة م�سروع »ناقالت« �مل�سرتك »NSW« يف ميناء ر��س لفان. 

• ح�سلت �سركة »NDSQ« على �سهادة من �سجّل »لويدز« ل�سمان �جلودة 	

لتما�سي �أنظمة �إد�رة جودتها، وبيئتها و�سالمتها مع �ملعايري �ملعرتف بها دوليًا. 

كما قّدم لها �سجل »لويدز« ل�سمان �جلودة �سهادة مو�فقة على معايري �لإد�رة 

 OHSAS و ISO 14001:2004 و ،ISO 9001:2008
18001:2007 خالل �حتفال يف حو�س �إرحمة بن جابر �جلالهمة لبناء 
و�إ�سالح �ل�سفن يف ر��س لفان يف �أكتوبر 2013. ومت منح �سهاد�ت نظام �إد�رة 

�جلودة ISO للمرة �لأوىل ل�سركة »NDSQ« �إىل جانب �سهادة تاأكيد 

نظام �إد�رة �جلودة ISO �لتي ُمنحت �إىل �سركة »NDSQ« للمرة �لأوىل 

يف �لعام 2011.

• تو��سل �سركة»NDSQ« ت�سليم �ل�سفن مبوجب عقد ت�سنيع �ل�سفن �لـ 	

19 ل�ستخد�مها يف ميناء م�سيعيد. ويف نهاية �لعام 2013، مّت ت�سليم 10 �سفن 

ويتوّقع ت�سليم �لت�سع �ملتبقية يف �لعام 2014.

• يف �لعام 2013، �أكملت �سركة »NDSQ« 7 م�ساريع �إ�سالح، و�سيانة 	

وترميم لليخوت �لفاخرة.

 التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

شركة »ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة« 
)NDSQ(

تاريخ التأسيس: 2010
الملكية: �سركة »NDSQ« مملوكة بن�سبة 70 يف �ملائة من قبل �سركة »ناقالت« 

و30 يف �ملائة من قبل جمموعة »د�من« لإ�سالح �ل�سفن يف هولند�.

مساحة الموقع: 18 هكتار
المنشآت: قاعة ت�سنيع بطول 270 مرت وعر�س 65 مرت؛ وقاعة جتميع بطول 180 مرت 

مكّونة من �أربعة حجر�ت؛ وقاعة جتديد لل�سفن عالية �لقيمة، بطول 180 مرت x عر�س 70 مرت 

x �رتفاع 50 مرت، مق�ّسمة �إىل حجرتني منف�سلتني يتّم �لتحّكم باحلر�رة و�لرطوبة يف كليهما؛ 
ور�سيف لتجهيز �ل�سفن بطول 400 مرت مزود بر�فعة تبلغ قدرة حمولتها 30 طن؛ وبارجة 

حتميل و�إنز�ل بحمولة 10,500 طن؛ وور�س عمل وخمازن ومر�فق دعم �أخرى.

األنشطة: تركز �سركة»NDSQ« على بناء �ل�سفن �مل�سنعة من �ل�سلب و�لأملنيوم 
و�لبال�ستيك �ملقّوى بالألياف و�لتى ي�سل طولها �ىل 170 مرت. كما ت�سمل قدر�تها �لإنتاجية 

�ل�سفن �لتجارية )مثل زو�رق �ل�سحب وقو�رب �لإمد�د �لبحري و�سفن �لب�سائع(، و�ل�سفن 

 �لع�سكرية و�ليخوت �لفاخرة. كما تتمتع »NDSQ« بالقدرة على �سيانة �ل�سفن

�لع�سكرّية و�ليخوت �لفاخرة.

ISO 9001:2008، ISO 14001:2004 :الشهادات المعتمدة
OHSAS 18001:2007 و 

٣١٣٢



 تقّدم �سركة »ناقالت« جمموعة �ساملة من �خلدمات �لبحرية لل�سفن �لعاملة يف �ملياه �لقطرية و�لز�ئرة �إىل ميناء ر��س لفان وم�سيعيد.

وقد مّت تاأ�سي�س هذه �خلدمات لتوفري حلول متكاملة لل�سفن �لتى تتطّلب موؤنًا وخدمات بعيدً� عن �ل�ساحل �لقطري.

�خلدمات �لبحرية

يف �لعام 2006، مت �إن�ساء �سركة »NSW« ك�سركة م�سروع م�سرتك مملوكة بن�سبة 70 يف 

�ملائة من قبل �سركة »ناقالت« و30 يف �ملائة من قبل »�سفيتزر �ل�سرق �لأو�سط �ملحدودة«، وهي 

جزء من �ل�سركة �مل�سّغلة �لدولية »�سفيتزر« �ململوكة بالكامل من جمموعة �ل�سحن �لد�مناركية 

»�إيه بي مولر – مري�سك«. ت�سّغل »NSW«  �أ�سطوًل من 30 �سفينة، مبا فيها 25 �سفينة 

مملوكة منها. وي�سمل �لأ�سطول زو�رق �سحب، وزو�رق �إر�ساد، وزو�رق �إر�ساء، وزو�رق �لطاقم 

وغريها من قو�رب �لإمد�د�ت يف ميناء ر��س لفان �إىل جانب �لعمل يف �حلقول �لبحرّية 

جلزيرة حالول. وتقّدم �سركة »NSW« جمموعة من �خلدمات ت�سمل �ل�سحب، و�ملر�فقة، 

و�لإر�ساء، و�لإر�ساد، وخدمات زو�رق �لإ�سطفاف �لعائمة و�لر��سية، و�ل�ستجابة حلالت 

�لطو�رئ، ودعم �ل�سيانة �لبحرية.

 شركة »ناقالت سفيتزر ويز مولر«
 )NSW(

 إنجـــــــازات ٢٠١٣
• يف �أكتوبر 2013، وّقعت �سركة »NSW« عقدً� مع �سركة قطر للبرتول لت�سغيل 	

�سبع �سفن �إ�سافية يف ميناء ر��س لفان ملدة 14 عامًا. ويف �ل�سهر نف�سه، و�سعت �سركة 

»NSW« طلبية لت�سنيع �ل�سفن �ل�سبع �جلديدة مع م�سروع »ناقالت« �مل�سرتك �سركة 
»NDSQ«. و�ستكون �لإ�سافات �جلديدة لأ�سطول �سركة  »NSW« زورقي �سحب 

من طر�ز »ASD« بقدرة �سحب 60 طن، وزورقني بقدرة �سحب 45 طن، وقاربي �إر�ساء 

بقدرة �سحب 15 طن وقارب �إر�ساد.

• �إىل جانب �خلدمات �لبحرية �ملتعددة �لتي تقّدمها يف ميناء ر��س لفان وحوله، �أجرت 	

�سركة »NSW« ما يزيد عن 13000 عملية �سحب خالل �ل�سنة، ما يوّفر عمليات 

حتميل وتفريغ فعّالة لل�سفن �لتي ت�ستخدم �مليناء.

�سركة »NAC« مملوكة بن�سبة 95 باملئة من قبل �سركة »ناقالت«، وخم�سة باملئة من 

قبل �سركة »قطر للبرتول«. وقد مت تعيني �سركة »NAC« بو��سطة قطر للبرتول، وتعمل 

كوكيٍل ح�سري مبوجب تر�خي�س وكالة �مليناء �خلا�سة بقطر للبرتول ملو�نئ ر��س لفان 

وم�سيعيد، وهي متثل جميع �ل�سفن �لتي تر�سو يف ر��س لفان وجميع �ل�سفن �لهيدروكربونية 

�لتي تر�سو يف م�سيعيد.

تعمل �سركة »NAC« بالنيابة عن وتقّدم خدمات وكالة �مليناء و�ل�سحن �إىل مالكي �ل�سفن، 

و�سركات �ل�سحن، وم�سّغلي �ل�سفن، و�مل�ستاأجرين، و�مل�سّنعني �ملحليني، و�سركات ��ستالم 

�ملو�د، و�لوكالت �لأخرى، وعمالء �ل�سحن ومزّودي �خلدمات بالتن�سيق مع مو�نئ ر��س لفان 

وم�سيعيد. وتتعامل �سركة »NAC« مع معّدل 3400 �سفينة �سنويًا.

منذ مايو 2005، �سّكلت �سركة »NAC« �لوكيل �ملعتمد مليناء ر��س لفان، ويف �سبتمرب 

2013، ت�سّلمت �سركة »NAC« جميع عمليات �لوكالة لكافة �ل�سفن �لهيدروكربونية �لتي 

تر�سو يف ميناء م�سيعيد. ويكمن �لدور �لرئي�سي ل�سركة »NAC« باإجر�ء عمليات �لتحميل 

و�لتفريغ �لفّعالة لل�سفن �لتي تر�سو يف مو�نئ ر��س لفان وم�سيعيد. وكجزٍء من خدماتها، توّفر 

�سركة »NAC« �لدعم لالت�سال وتن�سيق �لأن�سطة بني �ل�سفينة و�أق�سام �ل�ساحل ل�سمان 

عمليات �لت�سليم، و�لتحميل و�لتفريغ �لآمنة ويف �لوقت �ملحدد. وت�سمل �لعنا�سر �لأ�سا�سية 

�لأخرى من و�جبات �سركة »NAC« �لتنفيذ �ل�سحيح لتوثيق �ل�سحن، و�لإجر�ء�ت 

�جلمركية، ومتطلبات �لهجرة، و�مل�سائل �لتنظيمية �خلا�سة بامليناء و�حلكومة، وتوفري 

�لتجهيز�ت و�خلدمات مبا فيها تلبية �حتياجات �لطاقم. 

شركة »ناقالت لوكالة المالحة المحدودة« 
)NAC(

 إنجـــــــازات ٢٠١٣
• �أكملت �سركة »NAC« بنجاح 8 �سنو�ت من �لعمليات �خلالية من �حلو�دث �لهادرة للوقت منذ تاأ�سي�سها يف مايو 2005.	

• ت�سّلمت �سركة »NAC« عمليات �لوكالة جلميع �ل�سفن �لهيدروكربونية يف مدينة م�سيعيد �ل�سناعية �بتد�ءً� من 1 �سبتمرب 2013.	

• يف �لعام 2013، قّدمت �سركة »NAC« �خلدمات حلو�يل 3500 �سفينة  و�أجرت نحو 21000 عملّية لنقل �لطو�قم.	

• ت�سّلمت �سركة »NAC« معاجلة ت�ساريح مرور بو�بة مدينة ر��س لفان �ل�سناعية بالنيابة عن �سركة »N-KOM« �بتد�ءً� من 1 نوفمرب 2013.	

• بلغ معّدل �لتقطري يف �سركة »NAC« 14 باملئة �بتد�ءً� من دي�سمرب 2013.	

٣٣٣٤ التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣



�خلدمات �لبحرية

تقّدم وحدة »ناقالت« لدعم �ل�سفن )VSU( جمموعة متكاملة من خدمات �لدعم 

جلميع �ل�سفن �لعاملة يف �ملياه �لقطرية على مد�ر �ليوم وطو�ل �أيام �لأ�سبوع. وت�سعى وحدة 

 »VSU« �إىل تغطية �لنطاق �لأو�سع من �حتياجات �لعمالء.

وتقّدم وحدة »VSU« �لقدرة على �إد�رة، وتخزين و�سيانة �أي مو�د يف �ل�سفينة وتوفري 

جمموعة و��سعة من م�ستلزمات �ملو�د، وتن�سيق خدمات �لإ�سالح و�ل�سيانة يف ر��س لفان 

و�ملنطقة. متتلك وحدة »VSU« مر�فق �لتخزين �خلا�سة بها، مبا يف ذلك �لتخزين �جلاف 

و�ملعتدل �ملناخ مع خيار�ت �لتربيد و�لتجميد، وخدمات �إد�رة �ملوجود�ت، و�لقدرة على تخزين 

قطع غيار �ل�سفن على �ملدى �لق�سري و�لطويل وتقدمي خدمات �لت�سليم على مد�ر �ليوم. وتهتم 

وحدة »VSU« بكافة خدمات �ل�ستري�د و�لت�سدير �ملرتبطة بال�سلطات �جلمركية �لقطرية 

و�لهيئات �حلكومية �لقطرية �لأخرى لت�سهيل �إجر�ء�ت حركة �ملو�د. 

خدمات دعم السفن

 إنجـــــــازات ٢٠١٣
• ة ب�سركة »ناقالت« عقد �سحن مع �سركة »�خلليج للمخازن«.	 وّقعت وحدة »VSU« �خلا�سّ

• وّفرت وحدة »VSU« خدمات لنحو 200 �سفينة خالل �لعام 2013.	

• 	،»NAC« و »NSW« و »NDSQ« و »N-KOM« مل�ساعدة �إىل �سركات� »VSU« وّفرت وحدة 

و�سفن �أ�سطول �سركة »ناقالت« وحو�س �إرحمة بن جابر �جلالهمة لبناء و�إ�سالح �ل�سفن خالل �لعام 2013.

• تو�ّسعت خدمات دعم �ل�سفن لت�سمل ميناء م�سيعيد.	

• عّززت وحدة »VSU« ��ستخد�مها لربجميات »SAP« لتلبية م�ستلزمات �لأعمال.	

• 	.»VSU« مت و�سع �إجر�ء للحفاظ على �ملخزون على �ملدى �لطويل لق�سم م�ستودع قطع �لغيار يف وحدة

٣٥٣٦ التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣



�لتنمية �مل�ستد�مة هي مبادىء جوهرية عملت على توجيه منو و جناح �سركة »ناقالت« منذ تاأ�سي�س �ل�سركة يف �لعام 2004. ت�سّكل �لتنمية �مل�ستد�مة �لأولوية يف جميع �أن�سطتنا، 

وهي تو��سل ر�سم معامل ثقافة �سركتنا.

 يف �لعام 2013، ن�سرت �سركة »ناقالت« تقريرها �ل�سنوي �لثالث عن �لتنمية �مل�ستد�مة و�ساركت لل�سنة �لثالثة على �لتو�يل يف �إعد�د تقرير �لتنمية �مل�ستد�مة

لقطاع �ل�سناعة يف قطر �لذي ن�سرته �إد�رة �لتقّيد ب�سوؤون نظم �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة وهو يلّخ�س �أولوّيات وم�سار تقّدم قطاع �لطاقة و�ل�سناعة يف دولة قطر. 

كما تلتزم �سركة »ناقالت« مبو�ءمة �أهد�فها مع تلك �خلا�سة بدولة قطر، كما هو مذكور يف روؤية قطر �لوطنية 2030. وميكن تلخي�س �إجناز�ت ناقالت للتنمية �مل�ستد�مة للعام 

2013 ومو�ءمتها حتت ركائز �لتنمية �لأربع لروؤية قطر �لوطنية 2030: �لتنمية �لقت�سادية و�لب�سرية و�لجتماعية و�لبيئية.

�لتنمية  �مل�شتد�مة

التنمية االقتصادية

المؤشرات الرئيسية:
�إد�رة �قت�سادية �سليمة؛ و��ستغالل م�سوؤول للنفط و�لغاز؛ وتنّوع �قت�سادي مالئم.

 إنجـــــــازات ٢٠١٣
•  �لرتكيز �ملتو��سل على �لتنّوع من خالل منو حو�س �إرحمه بن جابر �جلالهمة لبناء و�إ�سالح �ل�سفن وجمموعة �خلدمات �لبحرية 	

 �لتي تقّدمها �سركة »ناقالت«، مبا فيها:

.»NSW« تربم عقد لت�سنيع �سبع �سفن ل�سالح �سركة »NDSQ« سركة�  - 

قطر للبرتول تختار �سركة »NSW« لت�سغيل �ل�سفن �ل�سبع �جلديدة يف ميناء ر��س لفان وفقًا لعقد مدته 14 عامًا.  - 

�سركة »NDSQ« تربم عقد لت�سنيع �سفينة فاخرة �سريعة بطول 69 مرتً�.  - 

�سركة »NDSQ« تطلق 10 �سفن �سمن طلبّية م�سيعيد �ملكّونة من 19 �سفينة.  - 

�سركة »N-KOM« توّقع عقدً� مع �سركة »Technip« ل�سالح م�سروع كبري مع قطر للبرتول.  -

• توحيد �أن�سطة �إد�رة �سفن �سركة »ناقالت«.	

•  �تفاقيات متويلية ت�سمل:	

تنظيم �ل�سركة �لتابعة و�ململوكة بالكامل من قبل �سركة »ناقالت« �إعادة متويل مع بنك قطر �لوطني بقيمة 917 مليون دولر �أمريكي.  - 

�سركة »ناقالت« تزيد ملكيتها يف �سركة »مار�ن ناقالت �ملحدودة« مع توقيع �مل�سروع �مل�سرتك على �إعادة متويل بقيمة  - 

662.4 مليون دولر �أمريكي مع بنك قطر �لإ�سالمي وبنك بروة.   

�أجنزت �سركة »ناقالت« �سفقة بقيمة 160 مليون دولر �أمريكي لتمويل ل�سالح �سركة »N-KOM« )120 مليون دولر �أمريكي(     -

و�سركة »NDSQ« )40 مليون دولر �أمريكي( مع �لبنك �خلليجي.  

•  �أعيد �لتاأكيد على ت�سنيفات ديون �سركة »ناقالت« �لأ�سا�سية بدرجة -AA و Aa3 من قبل وكالتي �لت�سنيف »�ستاندرد �أند بورز«	

و »موديز« ودرجة +A من قبل »فيت�س« للعام 2013 بنظرة م�ستقبلية م�ستقرة.

 التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

التنمية البشرّية

المؤشرات الرئيسية:
تعيني �ملوظفني �ملوؤهلني؛ قوى عاملة تتمتع بال�سحة و�ل�سالمة - ج�سدًيا وذهنيًا؛ موظفني على درجة كبرية من �حلما�س.

 إنجـــــــازات ٢٠١٣
• �حتفلت �سركة »ناقالت« باإجناز�ت برناجمها للطالب �لبحريني �لقطريني، �لذين �ن�سمو� �إىل �لربنامج يف �لعام 2012، و��ستقبلت موّظفني 	

قطرييني جدد يف برنامج �لعام 2013، مع �سعي �إىل تعيني �سباط ومهند�سيني بحريني موؤهلني من �جلن�سية �لقطرية يف مر�كز ��سرت�تيجية 

على منت �أ�سطول �سركة »ناقالت« و�سمن عمليات �ل�سركة. 

• عام 2013، مّت تعزيز موقع �سركة »ناقالت« يف �أذهان �لطاّلب �لقطريني و�ملوظفني �لوطنيني �ملحتملني، مما رفع مكانة �ل�سركة باعتبارها 	

خيارً� للقطريني. و�سملت �ملبادر�ت �مل�ساركة �لفّعالة يف معر�س قطر �ملهني و�لتمثيل يف �حلرم �جلامعي لإبر�ز �لفر�س �ملهنية. �إّن �نخر�ط 

�لطالب �لبحريني يف برنامج �سركة »ناقالت« للمنح �لدر��سية عام 2013 هو نتيجة مبا�سرة لربنامج �لزيار�ت �ملدر�سية يف �ل�سركة. 

• ز�دت �سركة »ناقالت« عدد �ملوظفني �لقطريني بن�سبة 63 باملئة باملقارنة مع �لعام 2012، م�سيفة 32 موظفًا قطريًا �إىل قو�ها �لعاملة مبا 	

فيها طاّلب بحريني جدد.

• كجزء من �لتطوير �ملهني للموظفني �لقطريني يف �سركة »ناقالت«، مت تطبيق بر�مج �لتدريب �خلارجية. و�سارك �ملوظفون �لقطريون يف 37 	

برنامج تدريب مهني يف �لعام 2013 �سملت مو��سيع مثل �للغة �لإجنليزية، و�ملهار�ت �لتقنية و�لأ�سا�سّية و�لإ�سر�ف.

• �أقامت �سركة »ناقالت« دور�ت توعوية �سحية لكافة موّظفي �ل�سركة يف مقر �ل�سركة �لرئي�سي وحو�س �إرحمة بن جابر �جلالهمة لبناء 	

 و�إ�سالح �ل�سفن. وكان �لهدف من �لدورتني زيادة �لوعي حول �مل�سائل �ملتعلقة بال�سرطان و�ل�سكري. فقد �أجريت هذه �لرب�مج بالتعاون

مع موؤ�ّس�سة حمد �لطبية و�جلمعية �لقطرية ملكافحة �ل�سرطان. وقد وّفرت �لدورتني عرو�سًا قّدمها خرب�ء يف �ملو��سيع، وكتّيبات و�ختبار�ت 

ذ�ت �سلة للم�ساركني �ملهتمني. كما �أقامت �سركة »ناقالت« حملة ترّبع بالدم يف �لعام 2013.

•  يف نوفمرب 2013، وكجزٍء من �لتز�م �ل�سركة بالتح�سني �ملتو��سل للتو��سل بني �ملوّظفني و�لعمليات، �أقامت �سركة »ناقالت« �ملنتدى	

�لأّول للموظفني �لذي ح�سره �أكرث من 200 موظف.

• نّظم ق�سم �لعالقات �لعامة يف �سركة »ناقالت« بنجاح �لتدريب يف جمال �لت�سالت خالل �لأزمات لالإد�رة �لعليا ل�سركة »ناقالت« 	

وم�ساريعها �مل�سرتكة، ومّت تدريب فريق د�خلي من �ملتحدثني على �لهاتف قادر على �لتو��سل مع و�سائل �لإعالم باللغتني �لعربية و�لإجنليزية.

• وّفرت �سركة »ناقالت« �لتدريب لكافة �ملوّظفني يف �مل�سائل �ملتعلقة بال�سالمة و�ل�سحة و�لبيئة و�جلودة من خالل تاأمني تدريب �لقيادة 	

�لدفاعية للطاقم، ودور�ت �لتوعية �خلا�سة بال�سالمة و�ل�سحة و�لبيئة و�جلودة وتدريب نظام �لإد�رة �ملتكامل.
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�لتنمية  �مل�شتد�مة

 التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

التنمية البيئيةالتنمية االجتماعّية

المؤشرات الرئيسية:
�لرعاية و�حلماية �لجتماعّية؛ �لهيكل �لجتماعي �ل�سليم، و�لتعاون �لدويل.

المؤشرات الرئيسية:
�حلفاظ على تو�زن �سليم بني �حتياجات �لتنمية وحماية �لبيئة.

 إنجـــــــازات ٢٠١٣ إنجـــــــازات ٢٠١٣
• توقيع مذكرة تفاهم مع �سركة �لطاقة �حلكومية �جلز�ئرية �سوناطر�ك للتعاون يف جمالت ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.	

• و��سلت �سركة »ناقالت« حت�سني قدرتها على �ل�ستجابة حلالت �لطو�رئ مع �لتدريبات و�لتمارين �ملنتظمة للحالت �لطارئة. �ساركت 	

�سركة »ناقالت« بفعالية يف �لتدريب �لوطني »ح�سم �لعقبان« �لذي عقد يف �أو�ئل �لعام 2013. وقد ��ستخدمت �لتدريبات كاختبار ملدى 

��ستعد�د �لقوى �لقطرية و�ملتعّددة �جلن�سيات ل�سيناريوهات تهديد معّينة.

• �لنجاح �ملتو��سل ل�سر�كات ناقالت �لدولية مثل �سركات »N-KOM«، و»NDSQ«، و»NSW« وم�ساريعها �مل�سرتكة 	

لمتالك �ل�سفن.

• م�ساركة �لحتفالت �لقطرية �لتقليدية مثل �ليوم �لوطني و�لقرنقعوه يف مكاتب �سركة »ناقالت« مع �ملوظفني �ملحليني و�لو�فدين.	

•  م�ساركة �سركات »N-KOM«، و»NDSQ«، و»NSW« بانتظام يف فعاليات �ملد�ر�س و�لكليات و�جلامعات و�ملجتمع	

لزيادة �لوعي حول �أن�سطة �سركتنا، و�لوظائف وفر�س �لتدريب �ملتاحة للمو�طنني �لقطريني.

• نّظمت �سركة »N-KOM« عملية تنظيف �ساحلية على �ل�ساطئ �ل�سمايل لر��س لفان ل�سمان وجود �أر�س خ�سبة �آمنة خالل مو�سم تز�وج �ل�سالحف.	

• �أجنزت �سركة »ناقالت« فرت�ت �إ�سالح رئي�سية من توفري خدمات �لأحو�س �جلافة لناقلتي غاز �لبرتول �مل�سال �خلا�سعتني لإد�رة �سركة »ناقالت« ب�سكٍل 	

�آمن وناجح وبدون وقوع حو�دث.

• �أجنزت �سركة »ناقالت« بنجاح و�سال�سة �نتقال جميع ناقالت غاز �لبرتول �مل�سال �لتي تديرها �سركة »ناقالت« لتحمل علم »جزر مار�سال«. و�سمل �لنتقال 	

�إجر�ء تدقيق خارجي للح�سول على وثيقة �متثال من جزر مار�سال. وقد خ�سعت كافة �ل�سفن �إىل �لتدقيق �لد�خلي و�خلارجي، وح�سلت على �سهادة �إد�رة 

�ل�سالمة �لدولية �لكاملة »ISM«: و�ل�سهادة �لدولّية لقانون من�ساآت �ل�سفن و�ملو�نئ »ISPS«. وقد حتّقق كل هذ� يف فرتة ق�سرية من �لزمن، باأمان 

وبدون وقوع حو�دث.

• �أجنز �أ�سطول �لغاز �لطبيعي �مل�سال ل�سركة »ناقالت« معدلت �إ�سابات هادرة للوقت بلغت 0.37 و�إجمايل حالت م�سّجلة بلغت 0.37، بينما حّقق �أ�سطول 	

غاز �لبرتول �لطبيعي ل�سركة »ناقالت« معدلت �إ�سابات هادرة للوقت بلغت �سفر و�إجمايل حالت م�سّجلة بلغت 1.37، حيث تعترب جميع هذه �ملعّدلت �أدنى 

من متو�ّسط �إ�سابات هادرة للوقت �لبالغة 1.03 و�إجمايل �حلالت �مل�سّجلة �لبالغة 2.22.

• و��سلت �سركة »ناقالت« جهودها يف حتقيق �أد�ء متفّوق لل�سالمة، و�ل�سحة و�لبيئة. ومنذ �لعام �ملا�سي، �أن�ساأت �ل�سركة قاعدة م�سرتكة   لالإف�ساح جلميع 	

�ل�سركات و�مل�ساريع �مل�سرتكة �لتابعة ل�سركة »ناقالت«. وقد و�سعت �سركات »ناقالت« �أهد�فًا �سارمة مرتبطة بال�سالمة، و�ل�سحة و�لبيئة يتم ر�سدها 

وتقييمها ب�سكٍل متكّرر. وكان �أد�ء �سركة »ناقالت« وم�ساريعها �مل�سرتكة م�سّجعًا باملقارنة مع متو�سط قطاع �ل�سناعة.

• خ�سعت �سركة »ناقالت« موؤخرً� لتدقيقات خارجية بهدف �لتحّقق من �لمتثال ملعايري ISO 9001 و OHSAS 18001 و�سهادة �إد�رة �ل�سالمة 	

�لدولية لالأ�سطول. كما نالت �ل�سركة �سهادة ISO 14001 ملكتب �سركة »ناقالت« و�سركة ناقالت لل�سحن قطر �ملحدودة يف نوفمرب 2013 بعد عمليات 

ت�سمني �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �ل�سرورية يف �أنظمة �إد�رة �ل�سركة �لتي �متّدت لعام كامل.
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٤٢ التقـريـر السنـوي٤١٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

�ملحتويات

�سركة قطر لنقل �لغاز �ملحدودة »ناقالت«)�س.م.ق(

�لدوحة - قطر

�لبيانات �ملالية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية

يف 31 دي�سمرب 2013
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 
 

 المحترمين   السادة/ المساهمين 
 شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ) ناقالت ( )ش.م.ق(

 قطر  –الدوحة 
 

 تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق( )"الشركة"( وشركاتها التابعة 

الموحد  الدخلوكاًل من بيان  2113ديسمبر  31)ويشار إليها معا بـ "المجموعة"( والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 
الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ  الدخلوبيان 

يضاحات تفسيرية أخرى  .وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة وا 
 

 مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
ت المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانا

قانون الشركات التجارية القطري ، واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات 
 سواء كانت عن إحتيال أو عن خطأ. المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،

 
 مسؤولية مدقق الحسابات

دقيق، إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستنادًا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للت
جراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخ طيط وا 

 كانت البيانات المالية الموحدة خالية من اخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة. تستند اإلجراءات 
، سواء كانت الموحدة  ، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات الماليةالحسابات  مدققل هنيير المدالمختارة إلى التق

أ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية طناشئة عن إحتيال أو عن خ
، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الموحدة  للبيانات الماليةللمجموعة والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل 

الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المجموعة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات 
 .الموحدة لك تقييم العرض الجمالي للبيانات الماليةالمحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وكذ

 نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق.
 

 

 

 
 
 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(
 
 

 الرأي 
لشركة قطر لنقل في رأينا ، أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي 

وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة المنتهية بذلك  2113ديسمبر  31كما في الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق( 
 للمعايير الدولية للتقارير المالية. التاريخ وفقاً 

 
 أمر آخر

من  2112ديسمبر  31)ش.م.ق( للسنة المنتهية في  تم تدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت(
 .2113مارس  11قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر رأي غير متحفظ حول البيانات المالية الموحدة بتاريخ 

  
 متطلبات قانونية وتشريعية أخرى

وأنه قد تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن الجرد الفعلي للمخزون قد أجري وفقًا لألصول المتبعة ، برأينا أيضًا ، أن المجموعة 
عتقادنا وفي حدود حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا المعلومات التي . وحسب معرفتنا وا 

والنظام األساسي  2112( لسنة 5توافرت لدينا ، لم تقع خالل السنة المالية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم )
 .2113ديسمبر  31للمجموعة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري على نشاط المجموعة أو مركزها المالي الموحد كما في 

 
 
 

 قطر –في الدوحة  ديلويت آند توش عن
 3132 فبراير 32 فرع قطر

  
  

  سامر حسين الجاغوب
  المدير شريـــــــكال

  (88سجل مراقبي الحسابات رقم )



 التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

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

 الموحد  المركز المالي بيان
 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                            2113ديسمبر  31 في كما

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريًا جزءًا  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 1 - 

 

 إيضاح 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
    الموجودات

    المتداولةالموجودات غير 
 2511921156 3288558138 4 ممتلكات ومعدات  

 211181819 384238211 5 إستثمارات في شركات المشاريع المشتركة
 111841733 8128453 6 قروض لشركات مشاريع مشتركة 

 1451136 3658845 7 إستثمارات متاحة للبيع
 2814411644 3882668316  مجموع الموجودات غير المتداولة 

    
    الموجودات المتداولة

 251152 358611  المخزون
 3211716 3168726 8 ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

 91516 318771 )ب(17 المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
 211951928 387118764 9 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 214521212 383358424  مجموع الموجودات المتداولة
 3118921846 1184738881  مجموع الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 الموحد )تتمة( المركز المالي بيان
 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                            2113ديسمبر  31 في كما

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريًا جزءًا  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 2 - 

 

 إيضاح 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
    حقوق الملكية والمطلوبات

    حقوق الملكية 
 515381456 585188258 11 رأس المال 

 3311554 2128256 11 إحتياطي قانوني
 981568 337,176  إحتياطي القيمة العادلة

 281626 38,434  إحتياطي تحويل عمالت 
 5541126 417,231 11/1 توزيعات أرباح نقدية مقترحة

 111441219 3,163,471  أرباح مدورة
 715951449 6,681,152  حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط واألسهم غير المسيطرة

 (518361454) (182218238) 12 إحتياطي تحّوط
 117581995 2,117,434  الملكية بعد إحتياطي التحوط وقبل األسهم غير المسيطرةحقوق 

 51836 4,823  األسهم غير المسيطرة
    

    المطلوبات غير المتداولة
 2311171915 33,361,611 13 قروض 

 418141759 3,832,315 14 القيمة العادلة لمبادلت أسعار الفائدة
 141665 38,322  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 2719471329 35,334,133  مجموع المطلوبات غير المتداولة
    

    المطلوبات المتداولة
 8221213 821,742 13 قروض

 3561783 183,432 15 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 11691 2,835 )ب(17 إلى شركات المشاريع المشتركة مستحق

 111811686 3,311,211  مجموع المطلوبات المتداولة
 3118921846 1184738881  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس  2114 فبراير 24بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموحدة هذه البيانات المالية على  تمت الموافقة
 :من قبل

 

 
 السليطي فضالةعبداهلل   خالد بن خليفة آل ثانى  ةبن صالح السادالدكتور / محمد سعادة 

 المدير العام  رئيس مجلس اإلدارةنائب   رئيس مجلس اإلدارة

ت�سكل �لإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 25 جزءً� جوهريًا من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة ت�سكل �لإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 25 جزءً� جوهريًا من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة

٤٥٤٦



 التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

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

 بيان الدخل الموحد
 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                 2113ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريًا جزءًا  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 3 - 

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية فى 
 ديسمبر 13

3131 

للسنة المنتهية فى    
 ديسمبر  31

2112 
    اإليرادات

 311151871 1,135,318  إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
 2531654 1118651 5 حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
 391441 26,318  إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالت

 241344 37,486 17  شركات المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض ل
 241116 36,357  إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية

يرادات أخرى  721931 33,312  إيرادات سفن مؤجرة وا 
 314211255 182338367  مجموع اإليرادات

    
    المصاريف

 (6211657) (451,113) 25 مصاريف تشغيلية 
 (711231) (311,216)  إدارية وعموميةمصاريف 

 (5931861) (414,337) 4 إهالك ممتلكات ومعدات
 (113861977) (3,115,576)  مصاريف التمويل

 (216731725) (3,445,212)  مجموع المصاريف
    

 7461531 655,625  ربح التشغيل
 191512 (35,631) 5 )خسائر( / أرباح من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك

 7661132 611,113  ربح السنة
    

    موزع على:
 7651499 637,134  مالكي الشركة األم

 533 3,114  أسهم ل تتمتع بالسيطرة
 7661132 611,113  المجموع 

 1،38 3,13 19 العائد األساسي والمعدال على السهم )بالريـال القطري(  

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

 الدخل الشامل الاخر الموحد بيان
 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                  2113ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريًا جزءًا  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 4 - 

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية فى 
 ديسمبر 13

3131 

المنتهية فى للسنة 
 ديسمبر  31

2112 
    

 7661132 611,113  ربح السنة 
    

    بنود الدخل الشامل األخرى
    البنود المتوقع تحويلها الى بيان الدخل في الفترات الالحقة

 181361 11,837 7 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
 551115 3,753,473  لمشتقات تحوط التدفقات النقديةالتغيرات في القيمة العادلة 

حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات 
 (481283) 2238115  النقدية في المشاريع المشتركة

    
 7911115 1,351,886  إجمالي الدخل الشامل للسنة

    
    إجمالي الدخل الشامل للسنة موزع على:

 7911582 1,353,883  مالكي الشركة األم
 533 3,114  أسهم ل تتمتع بالسيطرة

 7911115 1,351,886  المجموع 

ت�سكل �لإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 25 جزءً� جوهريًا من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة ت�سكل �لإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 25 جزءً� جوهريًا من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة
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 التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

شركة
 

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

) 
الدوحة 

- 
قطر

 
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 
للسنة المنتهية في

 
31
 

ديسمبر 
2113

                                                                                                                             
                               

)المبالغ باأللف 
ريـال قطري
) 

ضاحات المرفقة من 
تشكل اإلي

1 
إلى 

25
 

جزءًا 
جوهريًا 

من هذه البيانات المالية الموحدة
 

- 5
 -

 

  
س المال

رأ
 

إ
حتياطي 
قانوني

 
إحتياطي 

القيمة العادلة
 

إحتياطي 
أسعار صرف 

العمالت
 

توزيعات أرباح 
نقدية 

مقترحة
 

أرباح مدورة
 

حقوق الملكية قبل 
إحتياطي 

التحوط واألسهم 
التي ال تتمتع بالسيطرة

 
إحتياطي 

تحوط
 

أسهم ال تتمتع 
بالسيطرة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الرصيد كما في 

1 
يناير 

2112
 

5,538,449
 

255,114
 

81,217
 

28,626
 

471,922
 

928,433
 

7,311,641
 

(5,843,176)
 

5,313
 

ربح سنة 
2112

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
765,499

 
765,499

 
--

 
533

 
الدخل الشامل 

ا  ال
 خر

لسنة 
2

211
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

التغيرات في القيمة العادلة لإل
ستثمارات المتاحة للبيع

 
--

 
--

 
18,361

 
--

 
--

 
--

 
18,361

 
--

 
--

 
- 

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات 
النقدية

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
55,115

 
--

 
- 

صة 
ح

المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات 
اط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة تحو

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
(48,283)

 
--

 
إجمالي الدخل الشامل لسنة 

2112
 

--
 

--
 

18,361
 

--
 

--
 

765,499
 

783,861
 

6,722
 

533
 

المحول لإل
حتياطي القانوني

 
--

 
76,551

 
--

 
--

 
--

 
(76,551)

 
--

 
--

 
--

 
صندوق دعم األنشطة الجتماعية 

مساهمة في 
ضية 

والريا
2112
 

ضاح 
)إي

16
) 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

(19,137)
 

(19,137)
 

--
 

--
 

توزيعات أرباح
 

مقررة
 

لسنة 
2111

 
--

 
--

 
--

 
--

 
(471,922)

 
--

 
(471,922)

 
--

 
--

 
توزيعات أرباح مقترحة لسنة 

2112
 

--
 

--
 

--
 

--
 

554,126
 

(554,126)
 

--
 

--
 

--
 

مساهمة في رأس المال
 

7 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
7 

--
 

--
 

الرصيد كما في 
31
 

ديسمبر 
2112

 
5,538,456

 
331,554

 
98,568

 
28,626

 
554,126

 
1,144,219

 
7,595,449

 
(5,836,454)

 
5,836

 
   

شركة
 

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

) 
الدوحة 

- 
قطر

 
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 
للسنة المنتهية في

 
31
 

ديسمبر 
2113

                                                                                                                             
                               

)المبالغ باأللف 
ريـال قطري
) 

ضاحات المرفقة من 
تشكل اإلي

1 
إلى 

25
 

جزءًا 
جوهريًا 

من هذه البيانات المالية الموحدة
 

- 6
 -

 

 

 
 

س المال
رأ

 
إحتياطي 
قانوني

 

إحتياطي 
القيمة 
العادلة

 

إحتياطي 
أسعار صرف 

العمالت
 

توزيعات 
أرباح نقدية 

مقترحة
 

أرباح مدورة
 

حقوق الملكية قبل 
إحتياطي التحوط واألسهم 

التي ال تتمتع بالسيطرة
 

إحتياطي
 

تحوط
 

أسهم ال تتمتع 
بالسيطرة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الرصيد كما في 

3 
يناير 

3131
 

585188254
 

113,552
 

78,548
 

38,434
 

552,134
 

3,122,337
 

6,575,227
 

(5,814,252)
 

5,814
 

ربح سنة 
2113

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
637,134

 
637,134

 
--

 
3,114

 
ا  الدخل الشامل ال

خر لسنة 
2113

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 
--

 
--

 
11,837

 
--

 
--

 
--

 
11,837

 
--

 
--

 
- 

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات 
النقدية

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
3,753,473

 
--

 
- 

اط  صة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحو
ح

التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

2238115
 

--
 

إجمالي الدخل الشامل لسنة 
2113

 
--

 
--

 
11,837

 
--

 
--

 
637,134

 
657,855

 
381718134

 
3,114

 
المحول لإلحتياطي القانوني

 
- 

63,711
 

--
 

--
 

--
 

(
63,711
) 

--
 

--
 

--
 

ضية 
صندوق دعم األنشطة الجتماعية والريا

مساهمة في 
2113
 

ضاح 
)إي

16
) 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

(
38,334
) 

(
38,334
) 

--
 

--
 

توزيعات أرباح 
مقررة 

لسنة 
2112

 
--

 
--

 
--

 
--

 
(552,134)

 
--

 
(552,134)

 
--

 
--

 
توزيعات أرباح مقترحة لسنة 

2113
 

--
 

--
 

--
 

--
 

417,231
 

(417,231)
 

--
 

--
 

--
 

مساهمة في رأس المال
 

3 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
3 

--
 

--
 

الرصيد كما في 
13
 

ديسمبر 
3131

 
5,518,258

 
212,256

 
337,176

 
38,434

 
417,231

 
3,163,471

 
6,681,152

 
(

182218238
) 

4,823
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شركة
 

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

) 
الدوحة 

- 
قطر

 
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 

)تتمة(
 

للسنة المنتهية في
 

13
 

ديسمبر 
3131
 

                    
                                                         
 

                
                    

                     
      

)المبالغ باأللف 
ريـال قطري
)  



 التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

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

 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                             2113ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدة جوهرياً  جزءاً  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 7 - 

 

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية فى 
 ديسمبر 13

3131 

للسنة المنتهية فى 
 ديسمبر  31

2112 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 7661132 611,113  ربح السنة
    تعديالت:

 5931861 414,337 4 إهالك ممتلكات ومعدات
 113861977 3,115,576  مصاريف تمويل

 (2531654) (1118651) 5 حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
 (191512) 35,631 5 أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك من (أرباح)خسائر / 

 (241344) (37,486) 17 إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
 (241116) (36,357)  وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية فوائدإيرادات 

 (251541) (6,375)  إيرادات أخرى
 -- 351  مخصص لألرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها

 41151 2,631  موظفينللمخصص مكافأة نهاية خدمة 
  3,136,221 2,413,964 

    التغيرات في رأس المال العامل:
 (231973) (468)  المخزون

 181911 81,863  ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
 (121617) 33,811  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 91119 (6,142)  مطلوب من شركات المشاريع المشتركةال
 11691 1,315  إلى شركات المشاريع المشتركة المستحق

 2,397,184 3,237,316  النقد الناتج من التشغيل
 (113861757) (3,112,271)  مصاريف تمويل مدفوعة
 (11187) (3,312)  موظفينالمدفوعة للخدمة المخصص مكافأة نهاية 

 1,119,141 3,331,531  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 
 
 
 
 
 

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

 بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمة(
 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                             2113ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدة جوهرياً جزءًا  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 8 - 

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية فى 
 ديسمبر 13

3131 

للسنة المنتهية فى 
 ديسمبر  31

2112 

    ستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة اإل
 (371661) 374,822  بالصافى - قروض لشركات المشاريع المشتركة

 151964 (351,331)  ستثمار في شركة مشروع مشتركإسترداد إ)إستثمار( / 
 1111467 373,117 5 توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة

 (341751) (347,173) 4 شراء ممتلكات ومعدات 
 78,572 17,644  إيرادات استثمارات مقبوضة

 132,592 315,135  ستثماريةاألنشطة اإل صافي النقد الناتج من
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 7 3  متحصالت إصدار أسهم رأس المال
 (4331397) (524,771)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

 (431474) (34,256)  توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
 113831781 1,117,521  المقبوض من القروض

 (212151666) (2,316,332)  القروضالمدفوع لتسديد 
 -- (37,362)  عادة التمويلإتكلفة الصفقات من 

 (111619) --  التكاليف المتكبدة من تمويل إسالمي
 (113191368) (3,211,311)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (1771636) (363,168)  ما يعادلهو لنقص في النقد صافي ا
 211861672 3,117,114  في بداية السنةما يعادله و النقد 
 211191136 3,816,458 (1)9 في نهاية السنة وما يعادلهالنقد 

ت�سكل �لإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 25 جزءً� جوهريًا من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة ت�سكل �لإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 25 جزءً� جوهريًا من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة

٥١٥٢



 التقـريـر السنـوي٢٠١٣ التقـريـر السنـوي٢٠١٣

 ()ش.م.ق قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( شركة
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 تأسيس الشركة ونشاطها .3

( كشركة مساهمة عامة في دولة قطر )"ناقالت" أو "الشركة" )ش.م.ق( )ناقالت( تم تأسيس شركة قطر لنقل الغاز المحدودة
( من قانون الشركات التجارية 68( بموجب المادة رقم )28566وسجالت تحت السجل التجاري رقم ) 2114يونيو  9بتاريخ 

يحكم و  .(71)رقم لتجارة ااألعمال و  ةر اوز قرار  بموجب. تم إصدار الموافقة بتأسيس الشركة 2112( لسنة 5القطري رقم )
. بدأ تداول أسهم الشركة  2112( لسنة 5رقم ) التجاريةالخاص بالشركات قانون الو ونظامها األساسي  هاعقد تأسيسالشركة 

 .2115إبريل  7 بتاريخ بورصة قطر في

محيطات أو للناقالت عابرة على مباشر  في مجال نقل الغاز من خالل إستحواذة هو العمل الهدف األساسي للشركإن 
 .مع أطراف أخرى ستثمار في شركات مشاريع مشتركةاإل

         )يشار إليها مجتمعة بـ ت المشاريع المشتركةشركاالتابعة و  هاشركاتإما مباشرة أو عن طريق عملياتها الشركة  تمارس
 .في دولة قطر القتصاديةد البيئة في حدو  تزاول المجموعة عملياتها. " المجموعة " (

التجارية ناتجة بشكل رئيسي من ا نشاطاته، إل أن قطردولة بالرغم من أن معظم شركات المشاريع المشتركة تعمل خارج 
 القتصاديةتقدم خدمات ضمن نفس البيئة المجموعة  ه يمكن القول بأنداخل قطر وبالتالي فإن محلية عقود مع شركات

 .القتصاديةوتتعرض لنفس المخاطر 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .3

 الموحدة تقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لها تأثير على البيانات الماليةالمعايير الدولية لل  3,3

في تاريخ إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ، كانت المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية سارية المفعول 
 :المالية الموحدة، و قد تم تطبيقها فى إعداد هذه البيانات للسنة الحالية

 المعايير الجديدة )أ(

 .2113يناير  1المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  ةساري

 ( البيانات المالية الموحدة ". 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ) 

 ( ترتيبات تعاقدية ". 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ) 

 ( إفصاح الحصص في الشركات األخرى ". 12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ) 

 ( قياس القيمة العادلة".13المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" ) 

 المعايير المعّدلة)ب( 

 .2112يوليو  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  تعديالت إلدخال مصطلحات جديدة لبيان الدخل وبنود  -( )المعدال( " عرض البيانات المالية " 1)معيار المحاسبة الدولي رقم
 الدخل الشامل األخرى.
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة( .3

 )تتمة(الموحدة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لها تأثير على البيانات المالية   3,3

 المعايير المعّدلة )تتمة()ب( 

 .2113يناير  1المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  ةساري

 ( تبني 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " )المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى ".  تعديالت ( )المعدال
أ( من  11( والفقرة )9( والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )39للسماح بالتطبيق المستقبلي لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 ى المعايير الدولية للتقارير المالية.( للقروض الحكومية المعلقة بتاريخ اإلنتقال إل21معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( األدوات المالية : اإلفصاحات" 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" )تعديالت تحسن عملية عرض األصول  -( )المعدال
 المالية واإللتزامات المالية.

 ( منافع الموظفين " 19معيار المحاسبة الدولي رقم " )من منافع ما بعد التوظيف ومشاريع معيار معدل ناتج  -( )المعدال
 إنهاء المنافع.

 ( تم إعادة إصداره 27معيار المحاسبة الدولي رقم )( "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة " )مع إمكانية التطبيق المبكر
 ( "البيانات المالية المنفصلة".27كاآلتي: معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( تم إعادة إصداره كاآلتي: 28معيار المحاسبة الدولي رقم )( "اإلستثمارات في شركات زميلة" )مع إمكانية التطبيق المبكر
 ( "اإلستثمار في شركة زميلة والمشاريع المشتركة".28معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( تعديالت 12و  11و  11المعايير الدولية للتقارير المالية رقم( )  تعديالت على المعايير الدولية ) للتقارير المالية رقم
 ( بعد إصدار هذه المعايير وذلك لتوضيح بعض التوجيهات عند التطبيق المبدئي للمعايير.  12و  11و  11)

  تعديالت إلصدار توضيحات على خمسة  2111 – 2119التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية :
و  32و  16و  1( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) –معايير دولية للتقارير المالية 

34  .) 

    فصاحات متضمنة  2111في مايو ، تم إصدار خمسة معايير لتوحيد البيانات واإلتفاقيات المشتركة والشركات الزميلة وا 
( ورقم 2111( )كما هو معدال في 27(  ومعايير محاسبية دولية رقم )12و  11و  11المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )

. 2113يناير  1سة معايير تكون قيد التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد (. تلك الخم2111( )كما هو معدال في 28)
( بعد إصدار هذه المعايير وذلك لتوضيح 12و  11و  11كما تم عمل تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )

 بعض التوجيهات عند التطبيق المبدئي للمعايير.  

 التفسيرات الجديدة)جـ( 

 .2113يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( تكاليف الفصل في عملية إنتاج المعادن".21تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم"  ) 

للسنة المنتهية في  للمجموعةالموحدة إن تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات المالية 
 واإليضاحات.الموحدة بإستثناء بعض التغيرات في عرض البيانات المالية  2113ديسمبر  31

 ٥٣٥٤
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة( .3

 )يسمح بالتطبيق المبكر( المفعولالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية  3,3

 بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول التالية: المجموعةلم تقم 

 المعايير الجديدة )أ(

 .2117يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  ( "األدوات المالية.9المالية رقم )المعيار الدولي للتقارير  

 معدلةالمعايير ال)ب( 

 .2114يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( األدوات المالية : العرض 32معيار المحاسبة الدولي رقم" )تعديالت لتوضيح التطبيقات المتعلقة بتسوية  –( )المعدال

  المتطلبات.
  المعدال( : تعديالت لتقديم إستثناءات 27( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )12و  11الدولية للتقارير المالية رقم )المعايير( )

  من المتطلبات لتوحيد اإلستثمار من الشركات التابعة .
 ( تعديالت ناتجة من إيضاح المبالغ المحصلة للموجودات غير 36معيار المحاسبة الدولي رقم : )المالية.( )المعدال  
 ( األدوات المالية : اإلعتراف والقياس لتوضيح أنه 39( )المعدال( تعديل معيار المحاسبة رقم )39معيار المحاسبة الدولي رقم )

  ل توجد حاجة إليقاف حسابات التحوط إذا كانت مشتقات التحوط مستبدلة ، وذلك عند إستيفاء معايير معينة.

 .2117يناير  1التي تبدأ في أو بعد سارية المفعول للفترات المالية 

 ( إيضاح األدوات المالية 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديالت تتطلب إفصاحات حول التطبيق األولي  -( )المعدال"
 (".9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 .2114 يوليو 1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ( تعديل لتوضيح المتطلبات المتعلقة في كيفية ربط المساهمات من الموظفين أو 19معيار المحاسبة الدولي رقم : )المعدال( )
 األطراف األخرى إلى فترة الخدمة المرتبطة بها.

  المعايير : تعديالت إلصدار توضيحات على  2112 – 2111تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية
 (.24و  38و  16( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )13و  8و  3و  2الدولية للتقارير المالية رقم )

  تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير  2113 – 2111تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية :
 (.41المحاسبة الدولي رقم )( ومعيار 13و  3و  1الدولية للتقارير المالية رقم )

 التفسيرات الجديدة( ـ)ج

 .2114يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ( الضرائب".21تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم"  ) 

الموحدة تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات في الفترات الالحقة لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية 
 في فترة التطبيق المبدئي ، فيما عدا بعض التغيرات في العرض واإلفصاح.للمجموعة 

 ()ش.م.ق قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( شركة
 قطر -الدوحة 
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 :ةداد والسياسات المحاسبية الهامأسس اإلع .1

 س اإلعدادأس 1/3

 بيان التطبيق )أ(
البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  تم إعداد
 الدولية. 

 س القياسأس )ب(
لتدفقات لتحوط الستثمارات المتاحة للبيع ومشتقات أ التكلفة التاريخية فيما عدا اإلالبيانات المالية المرفقة وفقًا لمبدتم إعداد 

 بالقيمة العادلة. والتي تم قياسهاالنقدية 
ظمة بين تفي معاملة من اللتزامالمدفوعة لنقل  القيمة بيع أحد األصول أوا عند ي يتم استالمهتال القيمة العادلة هو القيمة

ت تلك القيمة يمكن قياسها بشكل مباشر أو عن طريق إذا كانالمشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما 
 استخدام تقنية اخرى في التقييم.

 العملة الوظيفية وعملة العرض )ج(
المعلومات المالية تم تقريب كافة العملة الوظيفية للشركة.  القطري، وهي ريـالالبيانات المالية الموحدة بالتم عرض 
 ، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.يقطر  ريـالالقطري إلى أقرب ألف  ريـالبالالمعروضة 

 استخدام التقديرات واألحكام )د(   
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات 

ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها  وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية
 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. التقرير. 

مستمر. يتم العتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي تتم  بشكلتتم مراجعة التقديرات والفتراضات 
 فترات مستقبلية تتأثر بتلك المراجعة.  فيها مراجعة التقديرات وأية

على درجة عالية من األحكام أو التعقيدات أو المجالت التي تعتبر فيها الفتراضات والتقديرات  تحتويالمجالت التي إن 
 .الموحدة البيانات الماليةهذه  من (23) إيضاح رقمفي هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها 

 السياسات المحاسبية الهامة  1/3
 تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

 توحيد البيانات الماليةس اأس ()أ
حصتها في ( و بعةالتا هاشركاتالتي تسيطر عليها ) والشركاتالبيانات المالية للشركة  علىمل البيانات المالية الموحدة تتش

 (5) رقمي يناإليضاحراجع . المجموعة"بـ "شركات المشاريع المشتركة والتي يشار إليها مجتمعة حقوق ملكية على الحركة 
 للتفاصيل. (18) و

 تابعة اتفي شرك اتار ستثمإ [3]
 :السيطرة عندما يكون حدثتو  ،تي يكون للشركة األم سيطرة عليهاهي ال الشركة التابعة

  الشركات التابعةكم في القدرة على التحللشركة األم  
 الشركات التابعة. نتيجة لتأثيرها على عائدات متنوعة أوًل فىلحق ا لها معرضة أو أن تكون الشركة 
  العوائد على لتأثيرل إستخدام نفوذها علىللشركة القدرة. 

٥٥٥٦
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 الهامة )تتمة( السياسات المحاسبية 1/3

 )تتمة( إستثمارات في شركات تابعة [3]
لى الشركة و  ألصحاب األخرى الدخل الشاملوعناصر  الربح أو الخسارةينسب  إجمالي  وينسب. الحصص غير المسيطرةا 

لى الشركة و  ألصحاب للشركات التابعة الاخر الدخل الشامل  كانت هذه النتائج تمثللو  حتى ، الحصص غير المسيطرةا 
 .الحصص غير المسيطرة في عجز
يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياستها المحاسبية مع تلك الضرورة ،  عند

 .قبل الشركات األخرى في المجموعة المستخدمة من
 بين ات النقدية المتعلقة بالتعامالتقو التدف والمصاريفواإليرادات الموجودات و المطلوبات و حقوق الملكية تم إلغاء جميع ي

 .إعداد البيانات المالية الموحدة المجموعة عند شركات
 

  استثمارات في شركات مشاريع مشتركة  .[3]
و لهم الحق في صافي الموجودات تخضع لسيطرة مشتركة بين عدة أطراف دية اقترتيبات تعشركات المشروع المشترك هي 

 القرارات التشغيلية واإلستراتيجية إجماع تلك األطراف.وتتطلب 
 

نتائج و موجودات و مطلوبات شركات المشاريع المشتركة في هذه البيانات المالية الموحدة بإستخدام طريقة حقوق  أدرجت
 .الملكية

 ي بيان المركز المالي الموحدف يتم اإلعتراف المبدئي باإلستثمار في شركات المشاريع المشتركةوفقًا لمبدأ حقوق الملكية، 
 . لإلعتراف بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر هذه الشركاتتعديلها بعد ذلك بالتكلفة ويتم 

 

شركات المشروع المشترك حصتها في هذه الشركات ، والمتضمنة أية حصة حصة المجموعة من خسائر  تتجاوزعندما 
كة تتوقف ر ، فإن الش إستثمار المجموعة في شركات المشروع المشتركطويلة األجل والتي في الشكل تمثل جزء من صافي 

مترتب على المجموعة نيابة قانونى أو تعاقدى أو سداد المزيد من الخسائر إل إذا كان هناك إلتزام حصتها بعن اإلعتراف ب
 المشتركة. روعالمش ةشركعن 

 
إذا كان هناك تدني في القيمة بما يتماشى مع معيار المحاسبة  لمعرفة ما عند الضرورة، يتم فحص القيمة الدفترية لإلستثمار

( "تدني قيمة الموجودات" كوحدة واحدة من خالل مقارنة القيمة القابلة لإلسترداد )وهي األعلى بين القيمة في 36الدولي رقم )
 اإلستخدام و القيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع( بالقيمة الدفترية.

 والمعداتالممتلكات  )ب(
تتضمن . المتراكمة، إن وجدت خسائر النخفاض في القيمةو  هالك المتراكماإل ناقصاعدات بالتكلفة تظهر الممتلكات والم

تكلفة المواد والعمالة ذاتيا التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. تتضمن تكلفة األصول المكونة 
بصورة مباشرة إلى جعل األصول في حالة عمل في الغرض المنشود منها ويتضمن ذلك تكاليف المباشرة وأية تكاليف تنسب 

ذات الصلة كجزء من تلك  اتلمعدفى تشغيل ا هماتتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزء مقتراض المرسملة. اإل
 .اتالمعد
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/3
 )تتمة( الممتلكات والمعدات )ب(

استبدال أحد بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم  بغرضتتم رسملة المصروفات المتكبدة 
قتصادية المستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع اإل الجزءشطب القيمة الدفترية لذلك 

عند الموحد  الدخلبيان عتراف بجميع المصروفات األخرى في ة من الممتلكات والمعدات. يتم اإلالمستقبلية للبند ذي الصل
 تكبدها.

ل يكون هناك توقع بتوفر منافع اقتصادية مستقبلية من بند الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما عتراف إإلغاء يتم 
في السنة الموحد  الدخلبيان عن األصل في عتراف إلغاء اإلأو خسارة ناتجة من  ربحاستخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي 

 فيها.إلغاء العتراف التي يتم 

اض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغييرات في نخفإلخسائر ا لتحديدتتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات 
سترداد. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزيد القيمة قد ل تكون قابلة لإل الظروف على أن القيمة الدفترية لألصل

 سترداد.قيمة األصل إلى قيمته القابلة لإلسترداد ، يتم تخفيض الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لإل

 خمس سنوات. فترةعلى و يتم إطفاؤها  المستأجرة السفن الحوض الجاف على تكاليف رسملة تتم

 :لى النحو التاليع لموجودات ذات الصلةهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة ليتم احتساب اإل

 %2،5 سفن
 %33،33 أجهزة كمبيوتر
 %21 معدات مصنع

 %15 تجهيزات مكتبية
 %21 أجهزة اتصالت
 %15 أثاث وتجهيزات

 %21 سيارات
 %21 )ساب( حاسب آليبرامج 
 %21 جافةالحواض األ خدمات تكاليف

 قتراضإلتكاليف ا ()ج
قتراض األموال. إقتراض هي تكاليف الحصول على تمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بتكاليف اإل

والتي تستغرق فترة طويلة  أصول مؤهلةشراء أو بناء أو إنتاج إلى مباشرة تي تنسب بصورة الاإلقتراض تم رسملة تكاليف ت
تخفض إيرادات  .الموجوداتتكلفة هذه  إلىتم إضافتها ت ، حيث ستخداممن الزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات اإل

اإلقتراض كاليف ، من تصرفها على األصول المؤهلة، والتي سيتم موال القروضبأتثمارات المؤقتة سالفوائد المحققة من اإل
 .الموحد الدخلفي بيان خرى األاإلقتراض جمالى تكاليف إعتراف بيتم اإل .ةرسملمؤهلة للال

 األدوات المالية )د( 
في بيان  المالية والمطلوبات عتراف بالموجوداتلمجموعة. يتم اإلل المالية مطلوباتالموجودات و التمثل األدوات المالية 

في النصوص التعاقدية لألداة. كما تتضمن األدوات المالية  للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفاً  الموحد المركز المالي
البيانات المالية  نمضرتباطات غير معترف بها ولكن مفصح عنها بصورة كافية في اإليضاحات ذات الصلة إ أيضاً 

 الموحدة.
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 اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أسس  .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/3

 األدوات المالية )تتمة( )د(

 الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة
أرصدة و  وذمم تجارية مشتركةالمشاريع الو قروض لشركات  ستثمارات متاحة للبيعالموجودات المالية غير المشتقة إ تتضمن
من شركات مشاريع مشتركة ونقد وأرصدة لدى البنوك. تشتمل المطلوبات المالية غير المشتقة على  والمطلوبأخرى مدينة 
 ألطراف ذات عالقة. المستحقو دائنة وقروض ذمم 

 ستثمارات متاحة للبيعإ [3]
ستثمارات المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع ولم يتم تصنيفها على أنها اإل
حتفاظ بها لتاريخ استحقاقها أو قروض أو ذمم مدينة. ن خالل الربح والخسارة أو يتم اإلستثمارات بالقيمة العادلة مإ

 للمقابل المدفوعالقيمة العادلة بالتكلفة كونها بها مبدئيا  عترافاإل ميتستثمارات المتاحة للبيع هي أسهم حقوق ملكية و اإل
 اإلعترافيتم  .يتم قياسها بالقيمة العادلة عتراف المبدئيبعد اإلإليها التكاليف التي تنسب مباشرة إلى المعاملة.  مضافاً 

 منفصلويتم عرضها كبند  األخرى الموحدالدخل الشامل  الربح أو الخسارة وبنود بيان فى حققةوالخسائر غير الم األرباحب
 األرباح تثمار أو يحدد على أنه قد انخفضت قيمته ففي ذلك الوقت يتم تحويلإستبعاد اإلسإلى أن يتم ضمن حقوق الملكية 

 .للسنةالموحد  الدخلبيان  إلىضمن حقوق الملكية  سابقاً  المدرجةالخسائر المتراكمة  أو

سوق في تاريخ بالرجوع إلى أسعارها المعلنة بال النشطة المالية األسواقفي  تداولةستثمارات المالقيمة العادلة لإليتم تحديد 
  .بيان المركز المالي

 تجارية وأرصدة مدينة أخرىذمم  [3]
 الذمم المدينة مخصص ديون بعد خصمالمبلغ األصلي للفاتورة يتم إظهار الذمم التجارية واألرصدة المدينة األخرى ب

عندما ل يكون محتماًل تحصيل المبلغ بالكامل.  هاتحصيل المشكوك في تقدير مخصص للديون . يتمالمشكوك في تحصيلها
 .تشطب الديون المعدومة عندما ل يوجد إحتمال لتحصيلها

 ما يعادلهو النقد  [1]
 91وودائع بنكية تستحق خالل أقل من  وتحت الطلب من النقد في الصندوق وحسابات بنكية جارية وشبه النقديتكون النقد 

 يومًا.

 مستحقةمصاريف ذمم دائنة و  [2]
بغض النظر عن  التي تم الحصول عليهاو الخدمات أ ةالمستلمالبضائع مقابل  مستحقة الدفع لتزاماتعتراف باإليتم اإل

 إستالم أو عدم إستالم الفواتير المؤيدة لها.

 فوائد عنهاتسب تحقروض وتسهيالت  [5]
اشرة التكاليف المب فوائد بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصاً  تحملبالقروض والتسهيالت التي  مبدئياً  عترافيتم اإل

 الفائدةعتراف المبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل المرتبطة بالمعاملة. بعد اإل
عتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعال. تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة ، ويتم اإلالالفع

 المطفأة كمطلوبات متداولة.
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/3

 األدوات المالية )تتمة( )د(

 المالية بالموجوداتإلغاء اإلعتراف 
 :عند ةيالمال اتعتراف بالموجوداء اإليتم إلغ

 ؛ أواتفى الحصول على تدفقات نقدية من الموجود إنتهاء الحق 
  بدفع تلك التدفقات  أو تكبدها إلتزامالموجودات حقوقها فى إستالم التدفقات النقدية من  بالتنازل عنقيام المجموعة

 تمرير. اللطرف ثالث بموجب ترتيبات  يتأخير جوهر  أيالنقدية المستلمة بالكامل وبدون 
   ولكن تم التنازل الموجود أو عدم تحويل جميع المخاطر والعوائد من الموجود عند تحويل جميع المخاطر والعوائد من

 .الموجودعن السيطرة على 

 الماليةإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات 
لتزام مالي حالي بآخر إستبدال عند إ .بالمطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو إنتهاء سريان اإللتزامتراف إلغاء اإلع يتم

، يتم معاملة هذا التبديل  بتعديالت جوهريةشروط المطلوبات الحالية بنفس ، أو  مختلفة جوهرية من نفس المقرض بشروط
الفرق في القيمة الدفترية يتم اإلعتراف ب، و الجديد اإللتزامبعتراف واإلاألصلي  اإللتزامب عترافاإل إلغاءأو التعديل على أنه 

 .الموحد الدخلبيان في 

 المخزون )هـ(
المتوسط طريقة بإستخدام تكلفة المخزون  يتم إحتسابق، أيهما أقل. ييتم إثبات المخزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحق

 ق على تكلفة الستبدال المقدرة.ييستند صافي القيمة القابلة للتحقو  المرجح

 المخصصات )و(
لتزام قانوني أو فعلي وذلك نتيجة أحداث سابقة على أن تكون مخصصات عندما يكون على المجموعة إعتراف باليتم اإل

 .محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوقلتزامات ة هذه اإلتكاليف تسوي

 لموظفين ومساهمات صندوق التقاعدمكافأة نهاية الخدمة ل (ز)
على أساس بتقديمها الموظف  قامالخدمات التي  تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مكافأة نهائية ويتم دفعها مقابل

المطلوب من د األدنى الح ، ويرتبط ذلك بإكمالأساس فترة الخدمةالمستحقات المنصوص عليها في عقد التوظيف وعلى 
تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف، كما ل تتوقع المجموعة سداد التزامات  .فترة الخدمة

 مكافآت نهاية الخدمة على المدى القريب وبالتالي فقد قامت بتصنيفها على أنها مطلوب غير متداول.

في برنامج الصندوق مساهمة الب المجموعة، تلتزم والمعاشات الخاص بالتقاعد 2112( لسنة 24قانون رقم ) بموجب
هذه ب محدودالمجموعة لتزام إ إن .نسبة من رواتب الموظفين القطريينكهذه المساهمة  وتحتسبالقطريين  الحكومي للموظفين

  شهري. أساسعلى  والمعاشات هيئة التقاعد إلىتحتسب كمصروف عند استحقاقها ، وتدفع  والتي اتالمساهم
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/3

 واإليرادات األخرى اإليرادات (ح)
تفاقيات المبرمة مع األطراف المتعاقد معها بموجب عقود ستحقاق وطبقًا لإلتراف بإيرادات النقل على أساس اإلعيتم اإل

 حيث أن المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية السفن لم تُنقل للمستأجر.إيجار التشغيل، 

 بإيرادات الخدمات البحرية والوكالت عندما يتم تقديم الخدمة.اإلعتراف يتم 

 بإيراد تأجير السفن على أساس مبدأ الستحقاق.اإلعتراف يتم 

عتبار معدل الفائدة المطبق والمبلغ األصلي اإل فيبإيرادات الفوائد على أساس مبدأ الستحقاق، مع األخذ اإلعتراف يتم 
 القائم.

 ستالم تلك الدفعات.إستثمارات عند نشوء حق المساهمين في اإلعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من اإليتم 

 في القيمة نخفاضإل ا ()ط

 قيمة الموجودات المالية  نخفاضإ
. تعتبر قيمة تهقيم نخفاضإعلى  دليل موضوعي هناكلتحديد ما إذا كان  تقريرفي تاريخ كل  ةالمالي اتيتم تقييم الموجود

 ؤثر سلباً ينتيجة لوقوع حدث أو أكثر نخفاض في القيمة فقط إذا وجد دليل موضوعي لال قد انخفضتالموجودات المالية 
 الدخل بيان فينخفاض ائر اإلعتراف بجميع خس. يتم اإلعلى التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية لهذه الموجودات المالية

يتم تحويلها  الدخل الشامل األخرفي  ستثمارات المتاحة للبيع المعترف بها سابقاً تراكمية فيما يتعلق باإل رئأية خسا .الموحد
 .الموحد الدخلبيان إلى 

نخفاض في القيمة. عتراف بخسارة اإلبصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد اإل إذا دل الردنخفاض في يتم رد خسارة اإل
عتراف بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية مدينة، يتم اإل

ة للموجودات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية لحقوق الملكية، يتم العتراف بالرد . بالنسبالموحد الدخلبيان في  دبالر 
 مباشرة في حقوق الملكية.

 مالية الغير نخفاض قيمة الموجودات إ
لتحديد ما إذا كان هناك  تقريرفي تاريخ كل بخالف المخزون  لمجموعةلمالية لاغير ات موجودللالدفترية  قيمال تتم مراجعة

. يتم القابلة لالسترداد اتفي حالة وجود هذا الدليل يتم تقدير قيمة الموجود .اقيمته في نخفاضإأي دليل موضوعي على 
ا عن قيمته اتعندما تزيد القيمة الدفترية للموجودالربح أو الخسارة الموحد في بيان نخفاض في القيمة خسارة اإلعتراف باإل

 سترداد.لإلالقابلة 

لمعرفة ما إذا كانت هناك  ، وذلكالمعترف بها في فترات سابقة في القيمةنخفاض اإلخسائر يتم تقييم رير تقفي تاريخ كل 
إذا كان هناك تغير في التقديرات  نخفاض في القيمةخسارة اإل رد. يتم عدم وجودهاو أنخفاض الخسارة إعلى  اتر مؤش أية

فيه القيمة  ل تتجاوزالحد الذى نخفاض في القيمة فقط إلى اإلخسائر  رديتم . ستردادالقابل لإلمبلغ لتحديد الالمستخدمة 
عتراف لم يتم اإل فيما لو، اإلطفاءو أ كهالاإلبالصافي من ، تحديدها سابقاتم  الدفترية التي اتهقيم اتلموجودالدفترية ل
 .نخفاض في القيمةاإلبخسائر 
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 المحاسبية الهامة )تتمة(س اإلعداد والسياسات أس .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/3

 العمالت األجنبية )ي( 
يتم القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل معاملة.  ريـاليجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بال

القطري بأسعار الصرف السائدة في نهاية  ريـالال إلىالموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية  تحويل
 .الموحد الدخلبيان لى إفروق العملة الناتجة من عمليات التحويل  وتدرجالسنة 

الذي تعمل فيه  ةقتصاد الرئيسيإلا تم عرض البيانات المالية الفردية للشركات التابعة وشركات المشاريع المشتركة بعملة
لشركات وبيانات الدخل لتلك ا بيانات المركز المالي إظهارتم  ،هذه البيانات المالية الموحدة إعداد. ولغرض عملة النشاط()

 .للشركة األم العرضبعملة 

القطري حسب أسعار صرف العمالت السائد في تاريخ التقرير.  ريـالتم عرض موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية بال
يتم تحويل اإليرادات والمصاريف بمتوسط أسعار الصرف خالل السنة، إل إذا تذبذبت أسعار الصرف بشكل كبير خالل 

 السنة ففي هذه الحالة يتم استخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت.

بيان الربح أو الخسارة  وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد يتم تصنيف فروق أسعار صرف العمالت األجنبية كبند ضمن 
كربح أو  الموحد الدخلفي بيان  . يتم قيد هذه الفروقفى حقوق الملكية حتياطي تحويل العمالت األجنبيةإوتضاف إلى 

 لعمليات الخارجية.خسارة في الفترة التي يتم فيها استبعاد تلك ا

 األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط (ك) 
 دخلت المجموعة في أدوات مالية مشتقة مختلفة إلدارة تعرضها للتغيرات السلبية في أسعار الفائدة. 

لحقا بقيمتها  مبدئيا تسجل األدوات المالية المشتقة بقيمتها العادلة، وذلك في تاريخ الدخول في عقود المشتقات ويعاد قياسها
عتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات على ما إذا كانت المشتقات مصنفة كأداة العادلة. تعتمد طريقة اإل

بتخصيص عقود تبادل أسعار الفائدة كأداة تحوط لتعرضها للتغير  المجموعةتحوط، وعلى طبيعة البند المتحوط له. قامت 
 وط للتدفقات النقدية(.في التدفقات النقدية )تح

ستراتيجيةإدارة المخاطر  أهدافبتوثيق العالقة بين األدوات المالية والبند المتحوط له ، و  منذ بدء المعاملة تقوم المجموعة  وا 
، وذلك إذا مر، عند بدء التحوط وعلى أساس مستأيضا بتوثيق تقييمهاالتحوط. كما تقوم المجموعة  القيام بمختلف معامالت

 المشتقات المستخدمة في حركات التحوط فعالة بدرجة كبيرة على تقليل التغيرات في التدفقات النقدية للبند المتحواط له.كانت 

التي ل تكون فيها مشتقات األدوات المالية مؤهلة كأدوات تحواط فعال، فإنه يتم تعديل قيمتها إلى القيمة  الظروففي 
 .الموحد الدخلفي القيمة العادلة في بيان  الفروقوتسجل في نهاية كل فترة السوقية 

 سفن قيد اإلنشاء )ل(
السفن قيد اإلنشاء، والتي تتضمن تكاليف شركات بناء الناقالت والفوائد المرسملة والمصاريف األخرى المتعلقة بالسفن يتم 

والمعدات ويبدأ تكاليف إلى الممتلكات مبدئيا بالتكلفة. عند وضع الناقالت موضع الخدمة، يتم تحويل جميع تلك التسجيلها 
 ستهالكها إلى أن تصل إلى قيمة الخردة باستخدام القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها.إحتساب إ
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/3

 عقود اإليجار م( )
تاريخ  الترتيب التعاقدى فىهذا فإنه يجب اإلستناد على جوهر ، عقد ايجارالترتيب التعاقدى يتضمن تحديد ما إذا كان ل
حق استخدام  أن محتوى العقد ينص على ومحددة  أو موجودات تخدام موجودالعقد يعتمد على اسكان تنفيذ  ما إذا : نشائهإ

 الموجود.

 :فقط انطبق أحد البنود التاليةبداية عقد اإليجار إذا  بعديتم إجراء إعادة تقييم 

 .غير تجديد أو تمديداإلتفاقيةهناك تغيير في الشروط التعاقدية ، إذا كان  (أ
 .اإليجارعقد  متضمنة في بداية تمديدالتجديد أو شروط ال، إل إذا كانت تمديدالتجديد أو الخيار  ذا تم منحإ (ب
 .تنفيذ العقد يعتمد على موجود محددهناك تغير في تحديد ما إذا كان  (ج
 الموجود.في ا جوهريهناك تغيير  (د

و أ)أ(  هى البنودتقييم الإلى إعادة   المؤدية الظروف إذا كانت التغيرمن تاريخ 1 يتم احتساب عقد اإليجار تقييمالإعادة  عند
 )ب( . بندللفي تاريخ تجديد أو تمديد الفترة و على أن تكون  ( أو )د( )ج

 مؤجرك المجموعة
ى القيمة علاإليجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تضاف التكاليف المباشرة االمتكبدة  ايراديتم إثبات 

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. يرادب اإلاستحإيتم و  ةالمؤجر  للموجوداتالدفترية 
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 ريع المشتركةستثمار في شركات المشاإ .5

 ألف ريـال قطري 
  

 118191991 2112يناير  1الرصيد كما في 
 (151964) ستثمار في شركة مشروع مشتركإاسترداد 

 2531654 حصة من أرباح السنة
 191512 من أدوات مالية مشتقة من شركة مشروع مشترك الربح

 711916 خسارة تم تعديلها مقابل قروض لمشاريع مشتركة
  (81813)حتياطي التحوط للسنة من إحصة 

 (1111467) توزيعات أرباح مستلمة
 211181819  2112ديسمبر  31الرصيد كما في 

 351,331 في شركة مشروع مشترك إضافي ستثمارإ
 1118651 حصة من أرباح السنة

 (35,631) من أدوات مالية مشتقة من شركة مشروع مشترك خسارة
 (38136) تم تعديلها مقابل قروض لمشاريع مشتركة أرباح

  1738736تياطي التحوط للسنة حصة من إح
 (373,117) توزيعات أرباح مستلمة

 383238211  3131ديسمبر  13الرصيد كما في 

 

  قطري  ريـال مليون 11،4 قيمةإجمالي التحوط للمشاريع المشتركة ب حتياطيإ أرباحهذا البند الحصة من  يستبعد من
، ومبلغ ةع المشتركاريالمشلتلك مقابل القرض الممنوح تسويته ( والذي تم قطري ريـالمليون  1،5خسارة بمبلغ :  2112)

تتمثل الفائدة معدلمقابل القيمة العادلة لتبادل تم تسويته ( يقطر  ريـال مليون 38،9 : 2112) يقطر  ريـالمليون   38،9
 يلي: فيما 2113ديسمبر  31ستثمارات المجموعة في شركات المشاريع المشتركة كما في إتفاصيل 

 النشاط األساسي التملكنسبة  مكان التأسيس أسماء شركات المشاريع المشتركة
    

 تأجير الناقالت % 41 يماناالكجزر  شركة ماران ناقالت المحدودة 
J 5  تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 1قم )ناقالت ر 
J 5  تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 2)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 3)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 4)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 5)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 6)ناقالت رقم 
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 ستثمار في شركات المشاريع المشتركة )تتمة(إ .5
 

 أسماء شركات المشاريع المشتركة
 

 النشاط األساسي نسبة التملك مكان التأسيس
    
J 5  تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 7)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 41 جزر المارشال ( المحدودة 8)ناقالت رقم 

 تأجير الناقالت % 31 جزر المارشال ( المحدودة 4شركة بينينسيول للنقل )
 تأجير الناقالت % 31 جزر المارشال شركة تيكاي ناقالت  

    شركة بروناف:
 الناقالتتأجير  % 45 ألمانيا ألكساندرا

 تأجير الناقالت % 45 هولندا بريتا 
 تأجير الناقالت % 45 جزر المارشال جبريال
 تأجير الناقالت % 45 ليبيريا جوليا
 تأجير الناقالت % 61 جزر المارشال (III( )ة تيكاي ناقالت )شرك

 تأجير الناقالت %51،1 جزر المارشال O.S.G  ()شركة ناقالت 
 تأجير الناقالت %21 مالطا المحدودة 3الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم الشركة 

 تأجير الناقالت % 71 قطر (ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( )
 تأجير الناقالت %51 قطر شركة الخليج لنقل الغاز البترولي الُمسال )ذ.م.م(

 حوضتشغيل وصيانة  %81 قطر ( ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة )
 إصالح السفن

نشاء وتشغيل  %71 قطر ()المحدودة قطر  زناقالت دامن شيبيارد حوض تصميم وا 
 بناء الناقالت

 كاملة ، إل أنها ل تمارس سيطرة المنشآتالرغم من أن المجموعة تمتلك أكثر من نصف أسهم حقوق الملكية في هذه ب
في سجالت  اتالستثمار  هموافقات كاملة من جميع األطراف. وتبعًا لذلك ، فإنه يتم تسجيل هذعليها. تحتاج القرارات إلى 

 .ةمشتركالع ير امشالستثمار في إالمجموعة ك

 المالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة كما يلي: المعلوماتملخص  5/1

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
   

 2813741491 37,313,811 الموجوداتمجموع 
 (2317191147) (31,153,133) مجموع المطلوبات
 416551444 5,681,537 صافي الموجودات

 211181819 3,323,211 حصة المجموعة في صافي موجودات شركات المشروع المشترك
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 ستثمار في شركات المشاريع المشتركة )تتمة(إ .5
  :)تتمة( لشركات المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة كما يلي ملخص المعلومات المالية 5/1
 

 

للسنة المنتهية فى 
 ديسمبر 13

3131 

للسنة المنتهية فى   
 ديسمبر   31

2112 
   

 312611461 1,336,671 اإليرادات
 7121524 581,338 أرباح السنة 

  365,121 2731156حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات المشروع المشترك للسنة 

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

 
 قروض لشركات المشاريع المشتركة .3

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
   

 311842 23,158 (3)المحدودة  3الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم 
 481367 28,136  (3)شركة تيكاي ناقالت 

 691721 53,637 (3)ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( 
 4861442 358,611 (3)شركة الخليج لنقل الغاز البترولي الُمسال )ذ.م.م( 

 3561588 211,618  (3و  3لألعمال البحرية المحدودة )ناقالت كيبل 
 921773 311,153 (3)قطر المحدودة  زناقالت دامن شيبيارد

 812,353 111841733 

تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر السيولة لدى شركات  (1)
 (.%2،13 : 2112) %2كان المتوسط المرجح لمعدل الفائدة بنسبة  2113ديسمبر  31المشاريع المشتركة. في 

وذلك لإلنتهاء من أعمال  2113ديسمبر  31حتى  المشترك تحصل المشروع المشترك على قروض من شركاء المشروع (  2)
جزءًا من رؤية دولة قطر،  السفنالبنية التحتية لحوض إصالح السفن األحدث تقنيًا فى المنطقة، ويعتبر حوض إصالح 

مازال المشروع المشترك فى المراحل التشغيلية األولى وبالتالي فإنه ل يوجد أى إنخفاض أو مؤشر على إنخفاض قيمة و 
 القرض الممنوح من "ناقالت" للمشروع المشترك.
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 ستثمارات متاحة للبيعإ .6

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
   

 1261675 325,113 يناير  1الرصيد في 
 181361 11,837 التغيرات في القيمة العادلة 

 1451136 365,835 ديسمبر  13الرصيد في 
 

 ستثمارات مدرجة في بورصة قطر.تمثل الستثمارات المتاحة للبيع ا
  

 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى .8

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
   

 221574 38,283 ذمم تجارية مدينة
 (11345) (3,275) يطرح : مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 

 33,786 211229 
 21697 3,823 إيرادات مستحقة 
  338,338 2971791ذمم مدينة أخرى 

 3211716 316,726 المجمــوع 

الئتمان هو متوسط فترة  تحصيلها.من غير المحتمل التي و مخصص بكامل قيمة الذمم المدينة تكوين المجموعة ب قامت
 . تقريبا يوماً  61

  تمثل الزيادة  يالتـال قطري( و مليون ري 11،5: 2112)قطري  ريـالمليون  53،6خرى على مبلغ تشتمل الذمم المدينة األ
فى تكاليف خدمات األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة لها بالموازنة. تقوم المجموعة حاليًا بالتفاوض مع المستأجرين 

 إلسترداد هذا المبلغ، مع وجود نسبة عالية من الثقة فى إسترداد هذا المبلغ من المستأجرين.

ديسمبر  31المشكوك فى تحصيلها كما فى الذمم المدينة فى مخصص فيما يلى أعمار الذمم التجارية المدينة والحركة 
2113: 

 :غير مستحقة وغير متدنية القيمةأعمار الذمم التجارية المدينة  (3)

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
   

 181132 33,351 يوما 61أقل من 
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 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى )تتمة( . 8

 :المستحقة وغير متدنية القيمةأعمار الذمم التجارية المدينة  (3)

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
   

 567 3,251 يومًا  91إلى  61من 
 53 273 يومًا  121إلى  91من 

 21477 3,173 يومًا  121أكثر من 
 31197 2,112 المجموع 

 المتدنية القيمة أعمار الذمم التجارية المدينة (1)

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
   

 11345 3,275 يومًا  121أكثر من 

 المشكوك في تحصيلهاالذمم المدينة الحركة في مخصص  (2)

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
   

 11816 3,125 الرصيد في بداية السنة
 -- 351 المضاف إلى المخصص خالل السنة  

 (471) -- ذمم مشكوك في تحصيلها خالل السنة استرداد
 11345 3,275 الرصيد في نهاية السنة

 
 نقد وأرصدة لدى البنوك .7

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
   

 251 362 نقد في الصندوق  
 114471787 3,231,633 تحت الطلب وجارية حسابات –نقد لدى البنوك 
  233,331 5611999ودائع ألجل  -نقد لدى البنوك 

 221866 33,356 أرصدة بنكية أخرى )أ(
 641126 63,133 أرصدة بنكية أخرى )ب(

 211951928 3,711,763 المجموع
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 )تتمة( نقد وأرصدة لدى البنوك .7

  بين على الودائع ألجل ما ربح ال تتراوح نسبة الفائدة الفعالة /يومًا.  91حسابات الودائع ألجل تستحق خالل أو أقل من
 (.%2،2إلى  %1،17:  2112) %1،6إلى  1،13%

 ما يعادلهو نقد ال 7/3

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
   

 211951928 3,711,763 نقد وأرصدة لدى البنوك
   يطرح : 

 (221866) (33,356) أرصدة بنكية أخرى )أ(
 (641126) (63,133) أرصدة بنكية أخرى )ب(

 3,816,358 211191136 

المبالغ النقدية المستحقة الدفع للمساهمين عن أسهمهم التي تم بيعها بالمزايدة والمتعلقة بتحصيل القسط الثاني المستدعى من )أ(   
 رأس المال.

 المبالغ النقدية المستحقة للمساهمين عن توزيعات األرباح غير المطالب بها. )ب(

 
 أس المالر  .31

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
 عدد األسهم عدد األسهم 
   

 56111111111 531,111,111 رأس المال المصرح به 
 55411261361 552,133,131 رأس المال المصدر

 
 المبلغ المبلغ 
   

ريـال قطري  31رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة أسمية قدرها 
 515381456 5,518,258 للسهم الواحد

سهما  3611566 : 2112) %51سهما مصدرا ومدفوعا بنسبة  3611181 إجمالي كان هناك 2113ديسمبر  31بتاريخ 
 (.%51مصدرا ومدفوعا بنسبة 
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 )تتمة( رأس المال .31

 مقترحةنقدية توزيعات أرباح  31/3
( وهي قطري ريـالمليون  554:  2112قطري للعام الحالي ) ريـال مليون 619 قترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقعا

عتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي إ .سنويةجتماع الجمعية العامة التخضع لموافقة المساهمين في ا
 . 2112توزيعات األرباح النقدية لسنة  2113مارس  27عقد بتاريخ 

 
 حتياطي قانونيإ .33

يبلغ  أن ىإل لالحتياطي القانوني سنةكل من صافي ربح  %11ما نسبته  تحويلينص النظام األساسي للشركة على أن يتم 
النظام حددها التي  التالحغير قابل للتوزيع إل في حتياطي إوهو  رأس المال المدفوعقيمة من  %51هذا اإلحتياطي 

 .األساسي
 

 التحوطحتياطي إ .33

 لتي تم تصنيفها كأداةا رات في القيمة العادلة للمشتقاتلتغيمن ا الفعالالمجموعة في الجزء  حصةحتياطي التحواط إيمثل 
ط لشركات مشاريع التحوا حتياطي إشركات التابعة وحصة المجموعة من تحوط للتدفقات النقدية المسجلة من قبل إحدى ال

 .مشتركة

 .العادلة لمبادلت أسعار الفائدة لى القيمةم إيعادة التقيقيد محاسبي من إ سالبة يمثلبقيمة التحوط الذي يظهر إحتياطي إن 
ساسي لمبادلت أسعار القروض وانخفاض المبلغ األ مع سدادالوقت وذلك  مع مرورالتحوط  إحتياطيع أن ينخفض يتوق

إن القيمة  .أو األرباح المدورة الخسارة الموحدةالربح أو  حتياطي الذي يخص هذا التحوط علىاإلل يتوقع أن يؤثر الفائدة. 
من أجل بناء تحمل فوائد متغيرة الحصول عليها مبادلت أسعار الفائدة التي تعود إلى قروض  من نشأتحتياطي السالبة لإل

ناتجة من السفن طويلة األجل وذلك لتثبيت التدفقات النقدية المستقبلية في اتفاقيات تأجير تدخل المجموعة أيضا  .سفن
الذي يالزم التقلبات في  وتقليل عدم التأكد أكثر ثباتًا في المستقبلتدفقات نقدية  اإلستراتيجيةهذه  يتوقع أن ينتج عن .السفن
 .قلسعار النأالفائدة أو  أسعار
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 قروض .31

 هذه القروض مما يلي: تتكون

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
   

 113831781 3,338,256 قرض )إيضاح أ(
 1317841581 31,535,333 تسهيالت بنكية رئيسية )إيضاح ب (
 115611398 3,512,131 تسهيالت بنكية ثانوية )إيضاح ج (
 311951299 1,175,377 سندات رئيسية فئة )أ( )إيضاح د (
 111361525 3,133,336 سندات ثانوية فئة )أ( )إيضاح هـ(

 112661619 3,318,373 )إيضاح و(  KEXIMتسهيالت كيكسم 
 118521431 3,318,388 )إيضاح ز(  KSUREتسهيالت كي شور 

 (291423) (38,133) ناقصا: تكاليف إصدار سندات
 (111191) (8,133) ناقصا: تكاليف تمويل إسالمي

 -- (38,116) ناقصا: تكلفة الصفقات من إعادة التمويل
 2319411118 31,336,376 المجموع

 وهي مصنفة كالتالي:

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
   

 8221213 821,732 قروض تستحق خالل سنة 
 2311171915 33,361,611 قروض تستحق بعد سنة 

 ()إيضاح أ
 2113س مار  في هذه التسهيالت. بدأ سداد مليون دولر أمريكي 348،3 بقيمةتمويل إسالمي يمثل هذا القرض تسهيالت 

 .2118وستنتهي في سبتمبر 

 ()إيضاح ب
 876،2مليون دولر أمريكي من اتفاقية التسهيالت البنكية الرئيسية للمرحلة األولى ومبلغ  2،171يمثل هذا القرض مبلغ 

. بدأ سداد الدفعة األولى من الرابعةمليون دولر أمريكي للمرحلة  767،8مليون دولر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ 
. كما بدأ سداد التسهيالت البنكية 2125في ديسمبر  وستنتهي 2111التسهيالت البنكية الرئيسية األولى في ديسمبر 

كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الرئيسية الرابعة في ديسمبر . 2125وستنتهي في ديسمبر  2111الرئيسية الثانية في يونيو 
مليون  769،5 الثالثة بقيمةتم استبدال التسهيالت البنكية الرئيسية  ،خالل السنة .2125ي في ديسمبر وستنته 2113

 .الرابعةالبنكية الرئيسية  دولر أمريكي بالتسهيالت
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 قروض )تتمة( .31

 ()إيضاح ج
 118،1مليون دولر أمريكي من اتفاقية التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة األولى ومبلغ  162،5يمثل هذا القرض مبلغ 

سداد الدفعة األولى من بدأ . رابعةالمليون دولر أمريكي للمرحلة  141،6 مليون دولر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ 
الدفعة األولى من التسهيالت  تبدأكما  ،2125في ديسمبر  وستنتهي 2111التسهيالت البنكية الثانوية األولى في ديسمبر 

البنكية كما بدأت الدفعة األولى من التسهيالت . 2125في ديسمبر وستنتهي  2111في يونيو  البنكية الثانوية الثانية
ة الرئيسية تم استبدال التسهيالت البنكي ، . خالل السنة2125وستنتهي في ديسمبر  2113ر بالثانوية الرابعة في ديسم

 بالتسهيالت البنكية الثانوية الرابعة. مليون دولر أمريكي 141،7 الثالثة بمبلغ

 )إيضاح د(
يمثل هذا القرض السندات الرئيسية المصدرة ضمن المرحلة األولى من برنامج التمويل ، وسوف يبدأ سداد الدفعة األولى في 

 .2133في ديسمبرالسداد نتهي يو  2121يونيو 

 هـ()إيضاح 
سداد الدفعة األولى في  قد بدأ، و لمرحلة األولى من برنامج التمويليمثل هذا القرض السندات الثانوية المصدرة ضمن ا

 .2133تنتهي في ديسمبر سو  2111ديسمبر 

 )إيضاح و(
 2119األولى ، وقد بدأ سداد الدفعة األولى في ديسمبر  KEXIMتفاقية تسهيالت ل هذا القرض القيمة المسحوبة من ايمث
 .2121تنتهي في ديسمبر سو 

 )إيضاح ز(
مليون دولر  313 ومبلغ، للمرحلة األولىKSURE ت تفاقية تسهيالمن ا مليون دولر أمريكي 137مبلغ يمثل هذا القرض 

تنتهي في ديسمبر سو  2119األولى في ديسمبر  KSUREبدأ سداد الدفعة األولى من تسهيالت  .للمرحلة الثانية أمريكي
 . 2121تنتهي في ديسمبر سو  2111الثانية في ديسمبر   KSUREسداد الدفعة األولى من تسهيالتبدأ ، كما 2121

ض والسندات كما هو قصيرة وطويلة األجل )بإستثناء التحوط( والقرو  التسهيالتعلى المرجح معدل الفائدة متوسط إن 
 (.%2،6499:  2112) %2،3438 هو 2113ديسمبر  31 بتاريخموضح أعاله 

 .ستخدام التسهيالت البنكية والسندات لتمويل بناء الناقالتتم القد 
والتي ضمنت  الشركات التابعة كل ضمانات مقدمة منو الناقالت رهن المجموعة مقابل هذه التسهيالت ب التزامضمان تم 

 ستحقاقها.المستحقة في موعد ا بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض أن تسداد المبالغ
ستثمارات المسموح بها والتي تم شراؤها عن طريق المبالغ األولياة سندات مضمونة بكافة الحسابات واإلالتسهيالت البنكية وال

ركة من الشركات التابعة ، كما أنها مضمونة أيضًا بعقود المستخدمة من القروض ، وأيضًا فهي مضمونة بأسهم في كل ش
التأمين التي وقعتها الشركة أو أي من الشركات التابعة وبالمبالغ المحصلة من عقود التأمين تلك، وهي مضمونة أيضًا بحق 

لموجودات األخرى الشركة وحصتها في أي من العقود ، أو القروض بين شركاتها ذات العالقة. وتمتد هذه الضمانات إلى ا
 للشركة ، وأي عقد آخر يكون أي من الضامنين طرفًا فيه.

، ومن ثم لصالح سداد دفعات الدين د دفعات الدين والسندات الرئيسيةهذه الضمانات لصالح سدافي وتكون األولوية 
 والسندات الثانوية.
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 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة .32

بلغ مجموع  2113ديسمبر  31وقاعت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية. وبتاريخ 
( وكان قطري ريـالمليون  141241:  2112قطري ) ريـالمليون  131653 المبالغ األساسية لعقود تبادل أسعار الفائدة

 (.قطري ريـالمليون  41815 قيمة عادلة سالبة : 2112) قطري ريـالمليون  21824 بقيمة سالباالعادلة  تهاقيمصافي 
 

 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة .35

 

 ديسمبر 13
3131 

 ديسمبر  31
2112 

   
 971333 313,165 ذمم دائنة 

 821719 35,533 من العمالء مقدمًا دفعات مستلمة 
 221866 33,356 مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين )أ(

 591615 53,311 أخرىمستحقات 
 111117 27,823 إيرادات مؤجلة )ب(

مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية                
 191137 38,333 (16)إيضاح 

 641126 63,133 توزيعات أرباح مستحقة
 3561783 183,332 المجموع

المزايدة عليها والمتعلقة  تالمتحصالت غير المطالب بها لألسهم التي تمللمساهمين الدفع المبالغ النقدية المستحقة تمثل  )أ(  
 بتحصيل القسط الثاني من رأس المال.

بالموازنة، على أن يتم إطفاء تلك لها لزيادة فى تكاليف خدمات األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة يمثل هذا المبلغ ا)ب(   
 مات األحواض الجافة.التكاليف على العمر اإلنتاجى لتكاليف خد

 
 جتماعية والرياضيةلمساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلا .33

 التي طرحت أسهمها لإلكتتاب العام من جميع شركات المساهمة العامة القطرية 2118لعام  13يطلب القانون القطري رقم 
هذا القانون إلى  والرياضية. واستناداجتماعية الربح إلى صندوق دعم األنشطة اإل من صافي %2،5دفع نسبة المدرجة 

قطري تمثل  ريـالألف  18,226مبلغ قتطاع إبقامت المجموعة  2111واإليضاحات اإلضافية للقانون الصادرة في سنة 
 ريـالألف  191137 : 2112) 2113ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدمن صافي الربح  %2،5نسبة 
 حقوق الملكية الموحدة. فى تغيراتبيان ال فيع المخصص المستقط تم عرض. (قطري
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 طراف ذات عالقةمعامالت مع أ .36

 

للسنة المنتهية فى 
 ديسمبر 13

3131 

للسنة المنتهية فى   
 ديسمبر   31

2112 
   )أ( كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كما يلي:

   
 (371661) 3738822 (ي)بالصاف قروض لشركات مشاريع مشتركة

 241344 378386 إيرادات فوائد من قروض لشركات مشاريع مشتركة

 ما يلي:األرصدة مع األطراف ذات العالقة )ب( تمثل 
  

 91516 318771 المطلوب من شركات مشاريع مشتركة
 11691 28835 لشركات مشاريع مشتركة ستحقالم

 )ج( مكافآت إالدارة العليا
  

 21711 18113 رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين
 11551 1,851 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 
 الشركات التابعة .38

 :ما يليفي 2113ديسمبر  31تفاصيل الشركات التابعة كما في  تتمثل

 الشركة التابعةإسم 
مكان التأسيس 

 التسجيل( و)أ
نسبة التملك 
 النشاط األساسي وحق التصويت

    
 خدمات الوكالت % 95 رقط ناقالت لوكالة المالحة المحدودة )ش.م.ق( شركة

 شركة قابضة %111 جزر مارشال شركة ناقالت إنك
 تأجير الناقالت %111 جزر مارشال ناقالت حالول إنك شركة

 تأجير الناقالت %111 جزر مارشال شركة ناقالت أم صالل إنك
 تأجير الناقالت %111 جزر مارشال شركة ناقالت أبو سمرة إنك
 تأجير الناقالت %111 جزر مارشال إنك 1694شركة ناقالت إس إتش آي 
 تأجير الناقالت %111 جزر مارشال إنك 1695شركة ناقالت إس إتش آي 
 تأجير الناقالت %111 جزر مارشال إنك 1696شركة ناقالت إس إتش آي 
 تأجير الناقالت %111 جزر مارشال إنك 1697شركة ناقالت إس إتش آي 
 تأجير الناقالت %111 جزر مارشال إنك 1918شركة ناقالت إتش إتش آي 
 تأجير الناقالت %111 جزر مارشال إنك 1919شركة ناقالت إتش إتش آي 
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 الشركات التابعة )تتمة( .38
 

 سم الشركة التابعةإ
مكان التأسيس 
 )أو التسجيل(

نسبة التملك 
 األساسيالنشاط  وحق التصويت

    

 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال إنك 1911شركة ناقالت إتش إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال شركة ناقالت الغويرية إنك -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال شركة ناقالت الجميلية إنك -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال شركة ناقالت السامرية إنك -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال إنك 2264شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال إنك 2265شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال إنك 2266شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال إنك 1726شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال إنك 1751شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال إنك 1752شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال إنك 1753شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال إنك 1754شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال إنك 2283شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال إنك 2284شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال إنك 2285شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 تأجير الناقالت  %111 جزر مارشال إنك 2286شركة ناقالت دي إس إم إيه  -

 شركة قابضة  %111 جزر مارشال ( شركة قابضة 1643 -6شركة قطر لنقل الغاز)ناقالت( )
 شركة قابضة  %111 جزر مارشال ( لالستثمار المحدودة 2245-8شركة قطر لنقل الغاز )ناقالت()

 شركة قابضة %111 جزر مارشال شركة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة 
 إدارة النقل البحري %111 قطر شركة ناقالت للنقل البحري )قطر( المحدودة

 شركة شحن %111 جزر مارشال  شركة ناقالت للشحن )إم آي( إنك
 
  قيمة إسميةالتابعة بدون  الشركاتهذه رأس مال  إصدارتم. 
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 العائد على السهم .37

 سهم العادية القائمة خالل السنة.ربح السنة على المعادل المرجح لعدد األيتم احتساب العائد على السهم بقسمة 

للسنة المنتهية فى  
 ديسمبر 13

3131 

   فى المنتهية للسنة
 ديسمبر  31

2112 
   

 7651499 637,133 ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة
 55318451577 55188258831 المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )سهم(
 1،38 3,13 العائد على السهم )األساسي والمّعدل( )ريـال قطري( 

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

 
 إدارة المخاطر المالية .31

 المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:تتعرض 
 مخاطر السوق (أ)
 مخاطر السيولة (ب)
 ئتمانمخاطر اإل (ج)

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

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

 مخاطر السوق)أ(    
مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في األسعار بالسوق مثل معدلت الفائدة وأسعار األسهم ومعدلت صرف العمالت 

 المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية.األجنبية التي تؤثر على إيراد 

 الفائدة معدالتمخاطر  (3)
فائدة ثابتة  معدلتلتي تقترضها المجموعة والتي تحمل الفائدة وذلك كنتيجة للمبالغ ا معدلتتتعرض المجموعة لمخاطر 

أدوات  استخدام. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق عقود تبادل أسعار الفائدة ، وتتبع المجموعة سياسة ومتغيرة
( وتكلفة الفائدة الفائدة بالسعر الثابت )المدفوعة. وتتم تسوية الفروق بين تكلفة على بعض من قروضها الفائدة معدلتتبادل 
 .( بشكل دوريالمستلمةالمتغير ) بالسعر
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 31

 )تتمة( مخاطر معدالت الفائدة (3) 
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 

مخاطر الئتمان ولستخدام المشتقات المالية. ل تدخل المجموعة ول تتعامل توفر مبادئ مكتوبة لمخاطر أسعار الفائدة ول
 ألغراض المضاربة.  -والتي تتضمن مشتقات األدوات المالية  -باألدوات المالية 

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

 الفائدة معدالتتحليل حساسية  [3/3]
. والقروض القروض لشركات المشاريع المشتركةو البنوك لدى رصدة األالفائدة على  معدلتالمجموعة إلى مخاطر تتعرض 
، وذلك بناًء واحدة سنة الجدول التالي حساسية ربح المجموعة للتغيرات الطبيعية المتوقعة على ربح المجموعة خاللويوضح 

 .2113ديسمبر  31على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في 
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 ية )تتمة(إدارة المخاطر المال . 31

 )أ(     مخاطر السوق )تتمة( 

 مخاطر معدالت الفائدة )تتمة( (3)

 الفائدة معدالتعقود تبادل  [3]
أساسية الفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على مبالغ  معدلتن على مقايضة الفرق بيمع مؤسسات مالية المجموعة  اتفقت

 معدلت طر تغيراخمتقليل  الفائدة. تمكن مثل هذه العقود المجموعة من معدلتبادل ، وذلك تحت عقود تمتفق عليها
الفائدة  معدلت فوائد متغيرة. تحتسب القيمة العادلة لمبادلت تسب عنهاالفائدة وتأثيرها على التدفقات النقدية للديون التي تح

 .لعقود التبادل ىخر األ دفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل األطرافعلى القيمة الحالية للت

 :لتقريرافي تاريخ الجدول التالي المبالغ األساسية والفترات المتبقية لعقود تبادل أسعار الفائدة القائمة كما ن يبيا 

 تحوط التدفقات النقدية

 
أسعار الفائدة  توسطم

 القيمة العادلة القائم المبلغ األساسي هالثابتة المتفق علي

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

3131 2112 3131 2112 3131 2112 

% % 
مليون ريـال 

 قطري
مليون ريـال 

 قطري
مليون ريـال 

 قطري
مليون ريـال 

 قطري
       

 -- -- -- -- -- -- أقل من سنة واحدة
 -- -- -- -- -- -- من سنة إلى سنتين

 -- -- -- -- -- -- من سنتين إلى خمس سنوات 
 (41815) (38832) 141241 318351 5،58 5,58 أكثر من خمس سنوات

لمبادلت أسعار الفائدة والمتعلقة السالبة حصتها من القيمة العادلة  باحتساب، قامت المجموعة أعالهباإلضافة إلى ما ذكر 
 11161 :قيمة عادلة سالبة  2112) 2113ديسمبر  31في  كما قطري ريـالمليون  619 تبلغشاريع المشتركة والتي مبال

 .قطري( ريـالمليون 

سعر الفائدة المتغيرة على عقود تبادل أسعار الفائدة هو سعر ن . إتبادل أسعار الفائدة كل ستة أشهرتم تسوية فروق ت
 .ة وسعر الفائدة المتغيرة بالصافيالثابتوسوف تقوم المجموعة بتسوية الفروق بين سعر الفائدة ( LIBOR)الليبور 

عقود التبادل بأسعار الفائدة المتغيرة إلى أسعار الفائدة الثابتة كتحوط للتدفقات النقدية بغرض تقليل مدى  معظمتم تصميم 
وسداد  ئدةأسعار الفا أسعار الفائدة على القروض. إن تبادل اختالفتعارض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن 

 .بشكل متزامنتتم  الفائدة على القرض
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مخاطر معدالت الفائدة
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ض القرو
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ريـال
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ريـال

 
ضاح 

قطري( وهي متحوط لها باستخدام عقود تبادل أسعار الفائدة )إي
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حيث 

ض جزء 
يتعر

من الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في 
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ديسمبر 

2113
 

ض المجموعة لمخاطر معدلت الفائدة، ومعدلت الفائدة 
ا ص لمدى تعر

ض ملخ
للتقلبات في أسعار الفائدة. فيما يلي عر

الفعالة على هذه الموجودات والمطلوبات المالية:
 

 
13
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2112
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فائدة ثابت 
 

معدل فائدة متغير
 

ال تحتسب عنه 
فائدة
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 31

 مخاطر السوق )تتمة(   (   )أ

 مخاطر سعر السهم  (3)
ستثماراتها المتاحة للبيع. تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية الحالية إتتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق ب

أخرى متضمنة التغيرات العتيادية في سعر السهم لألسهم المدرجة والعوامل األخرى ذات الصلة بغرض إدارة  وعوامل
 مخاطر السوق.

يتوقع أن تكون ستثمارات المتاحة للبيع في تاريخ التقرير في القيمة السوقية لمحفظة المجموعة لإلزيادة أو نقص  %11 إن
قطري( في موجودات وحقوق ملكية  ريـالمليون  14،5:  2112قطري ) ريـال مليون 17،5بمبلغ  بالزيادة أو النقص

 المجموعة.
 مخاطر العمالت  (1)

مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدلت صرف العمالت األجنبية. التعامالت 
لذا ترى اإلدارة أن تعرض المجموعة ، للمجموعة الرئيسية الهامة بعمالت أجنبية تتم بالدولر األمريكي وهو مربوط بالعملة 

  .أدنى حدوده فى لمخاطر العمالت

 اطر السيولةمخ )ب(
نهج إن المخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. 

على أنه يتوفر لديها على الدوام سيولة كافية  التأكيد بقدر األماكنالمجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو  المتبع من قبل
للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، سواء في الظروف العادية أو الصعبة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة 

 المجموعة.

سيطرة على مخاطر تقع مسؤولية مراقبة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة ، والذي قام بوضع إطار عمل مناسب لل
السيولة لدى المجموعة بالنسبة لحتياجاته من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل وبحسب متطلبات إدارة 

حتفاظ باحتياطيات مناسبة وتسهيالت مصرفية إدارة مخاطر السيولة عن طريق اإلب المجموعة تقومالسيـولة النـقدية. 
استحقاق  عمل جداول لمواعيدو وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة  قروض مستقبليةوتسهيالت 

 لية.الموجودات والمطلوبات الما

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

 المطلوبات المالية الغير مشتقة
 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-3 أقل من سنة القيمة الدفترية 3131ديسمبر  13
     

 36,752,186 2,137,323 8218732 3183368376 قروض
 -- -- 138,783 138,783 ذمم دائنة 

 31,223,368 3,363,725 2,137,323 36,752,186 
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 المالية )تتمة(إدارة المخاطر  . 31

 )ب(     مخاطر السيولة )تتمة( 

 )تتمة( المطلوبات المالية الغير مشتقة
     

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 أقل من سنة القيمة الدفترية 2112ديسمبر  31
     

 1915951756 315221149 8221213 2319411118 قروض
 -- -- 2971178 2971178 ذمم دائنة 

 2412371296 111191391 315221149 1915951756 

 ئتمانمخاطر اإل  (   ج)
تمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة نتيجة لعدم مقدرة عميل أو طرف مقابل للمجموعة في ئمخاطر اإل

والقروض والذمم المدينة من عمالء الأداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة من 
 شركات المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.

ئتمان للعمالء الفرديين ورصد الذمم المدينة ئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود لإلتسعى المجموعة للحد من مخاطر اإل
ئتمان ويتم اعتماد ذلك من جانب إدارة باإل القائمة. يتم إجراء تقييمات لالئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل

 المجموعة.

ئتمان على األرصدة لدى بنوك محدودة إذ أن األطراف المقابلة هم بنوك ذات تصنيفات ائتمانية عالية مسندة لهم مخاطر اإل
، قطر دولة داخل وخارج جيدةعالمية. األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك ذات سمعة ئتمان إمن قبل وكالت تصنيف 

 بالنظر لهذا ل تتوقع اإلدارة فشل هذه البنوك في الوفاء بالتزاماتها.و 

تحتفظ المجموعة بمخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها وتتم مراجعة تقدير هذا المخصص على نحو دوري ويتم 
 م التجارية المدينة.بخصوص أعمار الذم 8وضعه على أساس كل حالة على حدة. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

 تمانئالتعرض لمخاطر اإل 
تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر الئتمان. كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر 

 تمان في تاريخ التقرير على النحو التالي:ئاإل

 الدفترية ةالقيم  

 
 إيضاح
 

 ديسمبر 13
3131 

 ديسمبر  31
2112 

    
 111841733 812,353 6 قروض لشركات المشاريع المشتركة

 91516 31,771  المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
 3211716 316,726 8 ذمم تجارية وأخرى مدينة

 211951678 387118613 9 أرصدة لدى البنوك
371827783  المجموع  315111633 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 31

 ئتمان )تتمة()ج(     مخاطر اإل  

 القيمة العادلة لألدوات المالية
اتفاقية  فىالمدرجة و المقدرة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بيتم احتساب القيمة العادلة لتبادل أسعار الفائدة 

 المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية.. إن القيمة العادلة لألدوات بين األطراف المتعاقدة فيما بينها التبادل

 مستويات ترتيب القيمة العادلة
 العادلة. بالقيمة المالية التالية األدوات قامت المجموعة بتصنيف، ديسمبر 31كما في 

 كما يلي: التقييم و أسلوب بالقيمة العادلة باستخدام طريقة قامت المجموعة بتطبيق األدوات المالية في الجدول أدناه 
 لموجودات ومطلوبات مماثلة. درجة )غير معدلة( في السوق النشطالمستوى األول: األسعار الم 

  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

 ل تستند إلى بيانات سوقية يمكن مالحظتها )المدخالت التي ل  ات التيأو المطلوب اتالمستوى الثالث: مدخالت للموجود
 يمكن مالحظتها(.

 القيمة العادلة لألدوات المالية     
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 3131ديسمبر  13
     

     بالقيمة العادلةموجودات مالية 
 365,835 -- -- 365,835 الستثمارات المتاحة للبيع

     مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
 3,832,315 -- 3,832,315 -- عقود مبادلت معدل فائدة مستخدمة للتحوط

     

     2112ديسمبر  31
     موجودات مالية بالقيمة العادلة

 1451136 -- -- 1451136 للبيعالستثمارات المتاحة 
     مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

 418141759 -- 418141759 -- عقود مبادلت معدل فائدة مستخدمة للتحوط
 

 دارة رأس المالإ .33

من خالل  للمساهمين الستثمارلستمرارية وضمان أفضل عائد على رأسمالها للتأكد من قدرتها على االمجموعة تدير 
 والتي تشمل رأس الملكيةيتكون من القروض وحقوق  المجموعة. إن هيكل رأسمال لرأس المال المستثمراألمثل  الستخدام

 التحوط حتياطيا  و األقلية حقوق مساهمات ل تتمتع بسيطرة و  القيمة العادلة حتياطيا  و  حتياطي القانونياإلو  مال المصدرال
 .واألرباح المدورةعمالت األجنبية ال حويلت حتياطيوا  
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 )تتمة( إدارة رأس المال  .33

 إلى حقوق الملكية دين معدل ال
 في نهاية السنة: الدين الى حقوق الملكيةفيما يلي معدل  اجعة هيكل رأس المال بشكل دوري.تقوم إدارة المجموعة بمر 

 إيضاح 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
    

 2319411118 31,336,376 13 إجمالي الديون )قروض( 
 (211191136) (3,816,358) 9/1 ما يعادلهالنقد و 

 2119311182 33,381,117  صافي الديون
    

 715951449 6,681,152  حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط وأسهم ل تتمتع بالسيطرة
 51836 3,823  يضاف : أسهم ل تتمتع بالسيطرة

 716111285 6,687,873  حقوق الملكية المعدلة )أ(
 %288 %361  معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية المعدلة

 
 للمجموعة. تدفقات النقديةلل طالتحوا  حتياطيإالعجز فى عدا فيما  حقوق الملكية جميعمن لة المعدا  ةالملكيتتكون حقوق  )أ(

 
 طارئةتعهدات والتزامات  .33

 ارتباطات تبادل معدالت فائدة )أ(
في عدد من عقود تبادل معدلت الفائدة فيما يتعلق بالفوائد المستحقة الدفع عن القروض التي تحتسب  دخلت المجموعة

 عنها معدلت فائدة متغيرة.

 ضمانات وخطابات اعتماد (ب)
 ضمانات متبادلة [1]

  .الفائدةبنوك مقابل القروض ومبادلت أسعار ال مجموعة من بإصدار ضمانات متبادلة لصالحالمجموعة قامت 

 قطري(. ريـالمليون  1،7:  2112) 2113ديسمبر  31قطري كما في  ريـالمليون  1،85بلغت قيمة الضمانات البنكية  [2]

 قطري(. ريـالمليون  6،5:  2112) 2113ديسمبر  31كما في  قطري ريـالمليون  6،5بلغت خطابات الضمان  [3]

 عقود اإليجار الخاصة بالسفن )ج(
سنة تقريبًا من تاريخ  25المجموعة في عدة اتفاقيات تأجير زمني لناقالتها مع شركتي تأجير ناقالت لفترة أولية مدتها دخلت 

 التسليم لكل ناقلة مع قابلية هذه التفاقيات للتجديد.
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 )تتمة( تعهدات والتزامات طارئة .33

 التزامات ضريبة طارئة  )د(
بموجب ترتيبات إيجار مستأجرة نقل الغاز الطبيعي المسال سفن  المشتركة للمجموعةإحدى شركات المشاريع يوجد لدى 

تمويلي. طلب مؤجر هذه السفن من شركة المشروع المشترك الدخول في مفاوضات إلنهاء هذه اإليجارات بالتفاق حيث أن 
تعلقة باإليجار التمويلي. ترى شركة السلطات الضريبية بالمملكة المتحدة قد طلبت من المؤجر إنهاء هذه الترتيبات الم
في أما  لصالحها، هذا الموضوعإنهاء المشروع المشترك أن الموضوع في مرحلته األولية ولن تنجح السلطات الضريبية في 

تقدر  ، وقد تخضع شركة المشروع المشترك لتكاليف إضافيةالسلطات الضريبية فى إنهاء التعاقد بين الطرفين فحالة نجاح 
 قطري. ريـالمليون  52198ة حصتها في التكاليف اإلضافية المحتملة بمبلغ الشرك

 التزامات طارئة أخرى )هـ(
إشعارا من المؤجر عن تخفيض درجة الئتمان للبنك المقدم لخطاب  للمجموعةتلقت إحدى شركات المشاريع المشتركة  (   1)

العتماد )بنك خطاب العتماد( بخصوص ضريبة المشروع المشترك. نتيجة لذلك فقد طالب المؤجر بزيادة في القيمة 
ة لالعتراض على هذه في المرحلة األوليشركة المشروع المشترك ل زالت اإليجارية على مدى الفترة المتبقية من اإليجارات. 

حصتها في لتخفيف أثر تخفيض درجة الئتمان. تقدر الشركة خيارات أخرى شركة المشروع المشترك المطالبة. كما تدرس 
 قطري. ريـالمليون  13144ة المحتملة بمبلغ التكاليف اإلضافيهذه 

سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال من المالك الرئيسى ألغراض أعمال اإليجار ثم تم إبرام عقد تأجير  "ناقالتاستأجرت " (   2)
من الباطن مع مستأجر آخر. خالل السنة ُرفضت السفينة من  تأجيرالذي دخل بدوره في اتفاقية و لتلك السفينة إلى مستأجر 

مما إلى أدى إلى نزاعات بموجب اتفاقيات  المالك الرئيسىل قبل سلطة ميناء التحميل وعقب ذلك تم سحب السفينة من قب
في المقابل يطالب المستأجر بهذا المبلغ و مليون دولر أمريكي تقريبا  2313اإليجارات. يطالب المستأجر من الباطن مبلغ 

ل . سفينةهم للربح من مالك المضافا إليه مبلغ فقدان الربح من "ناقالت" بينما تطالب "ناقالت" بهذا المبلغ مضافا إليه خسارت
 للوضعفي هذه المرحلة المبكرة فإنه من السابق ألوانه إجراء تقييم كامل . مستمرة بين جميع األطرافعملية التحكيم  تزال

تعتبر أن ل تؤدي المطالبات والمطالبات المقابلة المحتملة التي قد  "ناقالت"ولكنه وبناء على المعلومات الحالية فإن 
"ناقالت" بأن العقود المتقابلة ل تعتبر ضمانة بأن الطرف  تقديرهونها إلى طلب تدفقات خارجة للموارد. بالرغم من يواج

في أعلى السلسلة أو  يتحمل مالك السفينة كون محصنا إل أنه من المرجح أنالذي يقع في منتصف سلسلة التعاقدات سي
 ك اللتزامات.المستأجر األخير من الباطن في أسفل السلسلة تل

 
 في تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التقديرات .31

( 3قامت إدارة المجموعة بإستخدام مجموعة من التقديرات المتعلقة بتطبيق المبادئ المحاسبية المبينة في اإليضاح رقم )
أخرى. تعتمد هذه التقديرات على واالمتعلقة بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ل يمكن تقييمها عن طريق أطراف 

الخبرات السابقة وعوامل أخرى ذات عالقة ، وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم مراجعة هذه التقييمات 
 واإلفتراضات األساسية بصورة دورية.

والتي كان لها أثر جوهري على للمجموعة السياسات المحاسبية  تطبيق عندمن قبل اإلدارة التالية الهامة األحكام تم وضع 
 .الموحدةالبيانات المالية هذه المبالغ المعترف بها في 
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 )تتمة( التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية .31

 للمتلكات والمعداتاألعمار اإلنتاجية  [3]
اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات في ( تقوم إدارة المجموعة بمراجعة األعمار ب) 3/2يضاح رقم كما هو مذكور في اإل

 نهاية كل فترة تقرير سنوي.

عوامل أخرى، متضمنة توقعات أحداث و تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية لبواخر المجموعة استنادا إلى الخبرة التاريخية 
 مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

 انخفاض قيمة الذمم المدينة [3]
من أطراف ذات عالقة عندما يصبح من غير  والمطلوبيتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للذمم التجارية المدينة 

 الهامة يتم هذا التقدير على أساس فردي.الفردية المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة للمبالغ 

من أطراف ذات عالقة أو الذمم المدينة األخرى حيث أنه  المطلوبنخفاض قيمة إلفي تاريخ التقرير لم يكن هناك مخصص 
 ليست لدى المجموعة مخاوف بخصوص تحصيل تلك المبالغ إذ أنها مستحقة من أطراف ذات عالقة.

 فعالية عمليات التحّوط [1]
بشكل دوري. وقد  الخاضعة لتلك المبادلتتقوم اإلدارة بمراجعة عالقة التحواط بكل من مبادلت أسعار الفائدة والقروض 

 21824فإن القيمة العادلة لعمليات التحواط )إجمالي مبلغ العجز نتيجة لذلك وجد أن عمليات التحواط فعالة بشكل جيد، 
 حتياطي التحواط.سجيلها في حقوق الملكية ضمن بند إقطري( قد تم ت ريـالمليون 

 المتاحة للبيعستثمارات قيمة اإل انخفاض [2]
مستمر أو حاد ك انخفاض قد انخفضت قيمتها عندما يكون هنابأنها في األسهم ستثمارات المتاحة للبيع اإلتعامل المجموعة 

 هامتحديد ما هو "  يتطلب. في قيمتها نخفاضفي القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى لال
جراء تقديرات " اتخاذ قرارمستمر" أو "  باألخذ في العتبار  حدةهذه الستثمارات لكل حالة على . تقدر المجموعة قيمة وا 

 لسهم بالنسبة لألسهم المتداولة.التقلبات العادية في سعر ا
 

 تصنيف اإليجارات [5]
عقد  إن تم تجديده أو تغير ةيتم تصنيف اإليجار عن طريق اإلدارة عند بدء عقد اإليجار. يتم تغير تصنيف اإليجار في حال

ذا كان الحال كذلك، يعتبر اإل أثر أي من هذه التغييرات على انه حدث في بداية عقد تفاق للمدة المتبقية من العقد ذاته. وا 
 اإليجار.

 إن اإلدارة قامت بوضع تقديرات لتصنيف العقود التجارية بناءًا على عدة أسس أولية:

  في نهاية مدة عقد اإليجار؛العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية األصل إلى المستأجر 
  عندما يكون للمستأجر حق شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل إلى حد كاف من القيمة العادلة لألصل في

 ؛الشراءتاريخ 
  ن لم يتم تحويل حق عندما تكون مدة عقد اإليجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر اإلقتصادي لألصل حتى وا 

 الملكية؛
  

8٥8٦



 التقـريـر السنـوي٢٠١٣

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 قطرى( لاير)المبالغ باأللف                                                                  2113ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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 )تتمة( مة في تطبيق السياسات المحاسبيةالتقديرات الها .31

 
 )تتمة( تصنيف اإليجارات [5]

 
  إذا بلغت عند بدء عقد اإليجار القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار فعليًا على األقل كامل القيمة العادلة

 لألصل المؤجر؛ و
  إستخدامها بدون إجراء تعديالت رسمية.إذا كانت األصول المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط 

( ، العمر اإلنتاجي وقيمة IRRإن التقديرات المستخدمة من قبل اإلدارة تتضمن عملية إحتساب معدل العائد على الفوائد )
 الخردة.

 
 تأجير التشغيليال .32

 تأجير التشغيلي يتضمن قيمة تشغيل و صيانة السفن.ال

ستئجار هذه السفن كعقود إ إيراداتلغاز الطبيعي المسال. يتم احتساب ا مملوكة بالكامل لنقل لسفن الشركة لديها عقود ايجار
ديسمبر  31بموجب الحد األدنى لعقود اإليجار التشغيلية غير قابلة لإللغاء في  التحصيل إيجار تشغيلية. اليجارات مستحقة

 هي كما يلي:

  
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر  31

2112 
    مستحقة التحصيلاإليجارات 

    

 2,456,782 3,253,683  أقل من سنة 
 9,833,855 7,811,855  سنوات   5أكثر من سنة و أقل من 

 41,656,498 18,377,633  سنوات  5أكثر من 
 52,947,135 51,271,151  المجموع

 
 المصاريف التشغيلية .35

 وتشغيل السفن. تتضمن المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي على تكاليف صيانة
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