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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.

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

. دي�سمرب من كل عام31  يناير و تنتهي يف1 تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة يف
إدراج أسهم الشركة للتداول بالبورصة القطرية

ويتم التداول فيها وفق ًا لقوانني ولوائح بور�صة قطر
ّ مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة ببور�صة قطر
.وهيئة قطر للأ�سواق املالية

رأس مال الشركة

 ريال قطري (خم�سة مليارات و�ستمائة5,600,000,000 يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح به
. (خم�سمائة و�ستني مليون) �سهم560,000,000 مليون ريال قطري) موزعة على
القيمة اإلسمية للسهم

) رياالت (ع�شرة رياالت قطرية10
المقر الرئيسي للشركة

.يقع املقر الرئي�سي لل�شركة ومركزها القانوين يف مدينة الدوحة بدولة قطر
+974 4499 8111 :هاتف
+974 4448 3111 :فاك�س
 الدوحة – قطـر22271 :ب.�ص
www.nakilat.com.qa
مدة الشركة

املدة املحدّدة لل�شركة هي خم�سني �سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير االعمال
 ويجوز متديد هذه املدة بقرار من،2004  يوليو18 والتجارة بالت�صريح ب�إن�شاء ال�شركة يف
.اجلمعية العامة غري العادية

ح�ضرة �صاحب ال�سمو

ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
�أمري البالد املفدى

�صاحب ال�سمو

ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين
الأمري الوالد

ر�ؤية“ناقالت”امل�ستقبلية
تتم ّثل ر�ؤية “ناقالت”ب�أن تكون الرائدة على م�ستوى العامل يف امتالك وت�شغيل ناقالت
الغاز الطبيعي امل�سال و�سفن نقل املنتجات امل�صاحبة للغاز و�أن تكون املز ّود املُ ّ
ف�ضل
خلدمات �إ�صالح وبناء ال�سفن قيا�س ًا مبدى ر�ضا العمالء والربحية والنمو وكفاءة
الت�شغيل ،مع �أعلى املعايري اخلا�صة بال�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة.

ر�سالة“ناقالت”
حتقيق �أعلى عائد على ا�ستثمارات امل�ساهمني من خالل:

تفعيل اال�ستثمار يف جوهر �أعمالنا التجارية اخلا�صة بنقل الغاز الطبيعي امل�سال واملنتجات
امل�صاحبة للغاز من خالل الرقابة الدقيقة للتكلفة والإدارة الف ّعالة للمخاطر واالبتكار يف
عمليات التمويل.
�إن�شاء “مراكز تتّ�سم بالتف ّوق والإمتياز” لإ�صالح و�صيانة ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال
العمالقة وال�سفن الأخرى ،وبناء ال�سفن ال�صغرية ذات القيمة العالية ،وبالتايل �إ�ضافة
�أ�صول هامة لدولة قطر.
توفري اخلدمات اللوج�ست ّية املتكاملة لل�سفن واملراكب البحرية.
معرفة وحتديد �أ�ساليب العمل الف ّعالة ذات القيمة امل�ضافة وتطبيقها.
توظيف وتطوير العاملني الذين يتمتعون بالكفاءة يف �أداء عملهم واملحافظة عليهم.

�سيا�سة ال�سالمة ،وال�صحة،
والبيئة واجلودة
يف ناقالت ،نحن نقدّ ر قيمة موظّ فينا و�شركاءنا ،وم�ساهمينا ،وعمالءنا،
ومو ّردينا ،وجمتمعنا وبيئتنا .ونحن ن�ؤمن ونلتزم بت�أ�سي�س �شركة ذات
م�ستوى عاملي من خالل:
و�ضع ال�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة يف �أولوية جدول �أعمالنا ،وال�سعي �إىل عدم
الت�سبب ب�أي �ضرر على النا�س والبيئة.
و�ضع �أهداف لتح�سني ال�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة ،وقيا�س وتقييم ورفع تقارير
حول �أداء ال�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة من �أجل التح�سني امل�ستمر.
توفري موارد وقيادة مالئمة لتنفيذ نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة يف
ب�شكل ف ّعال وحتقيق �أهداف ال�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة.
ال�شركة ٍ
احلفاظ على �أعلى م�ستوى من النزاهة مع جميع �أ�صحاب العالقة بال�شركة.
معاملة املوظفني وال�شركاء والعمالء باحرتام وتقدير.
ت�شجيع العمل اجلماعي والتعاون بهدف دعم حتقيق �أهداف ر�سالتنا.
تقدير الإجنازات ومكاف�أتها.
ب�شكل متوا�صل،
ال�سعي �إىل االبتكار وحت�سني الأداء ٍ
عرب م�شاركة �أف�ضل املمار�سات وتطبيق املعرفة املكت�سبة.
ت�شجيع روح املبادرة ومتكني الأفراد من القيادة وحت ّمل امل�س�ؤولية.
التوا�صل ب�صراحة وتبادل املعلومات ذات ال�صلة داخل ال�شركة.
االمتثال ملتطلبات ال�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة والقانون وغريها املتعلقة ب�أن�شطتنا.

االمتثال التام جلميع الت�شريعات ال�سارية واللوائح ذات ال�صلة ومعايري ال�صناعة البحرية.
التق ّيد ب�أعلى املعايري الأخالقية للنزاهة يف جميع العالقات التجارية.
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تقرير جمل�س الإدارة
ونحن ممتنون ملعاليه ولأ�صحاب ال�سعادة على ما تف�ضلوا به من وقت وجهد �أم�ضوه
يف زيارة حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن ،وعلى ما �أظهروه
من ت�شجيع ودعم لل�صناعة البحرية يف دولة قطر.
كما ي�س ّرين �أن �أنوه �إىل تعيني املهند�س /عبد اهلل ف�ضاله ال�سليطي ،يف من�صب املدير
العام ل�شركة «ناقالت» ،اعتبار ًا من  1نوفمرب  .2013وقد ان�ضم املهند�س عبداهلل
ال�سليطي� ،إىل �شركة «ناقالت» يف �شهر فرباير  2011كنائب للمدير العام ،بعد �أن
�شغل من�صب مدير ال�شحن يف قطر للغاز منذ عام  2006حتى عام  .2011وي�س ّر
جمل�س �إدارة �شركة «ناقالت» �أن يقدّم للمهند�س عبداهلل ال�سليطي كل الدعم لأداء
دوره كمدير عام ل�شركة «ناقالت».

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
وزير الطاقـة والصناعة
رئيس مجلس اإلدارة

بالنيابة عن جمل�س �إدارة �شركة «ناقالت» ،ي�ش ّرفني �أن �أقدّم �إليكم التقرير ال�سنوي
لل�شركة عن عام  .2013وتالحظون من خالل مراجعتكم لهذا التقرير ال�سنوي
«التا�سع»� ،أن عام 2013كان حاف ًال بكثري من التقدّم والتط ّور الإيجابي بالن�سبة
ل�شركة ناقالت ،ولل�صناعة البحرية القطرية ككل ،نظر ًا �إىل موقع ناقالت على
ر�أ�س الأن�شطة يف حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن.

وفيما تبقى دولة قطر �أكرب م�صدّر للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل بال منازع ،توا�صل
�شركة «ناقالت» دورها يف نقل هذه الطاقة �إىل جميع �أنحاء العامل ،عرب �أ�سطولها
امل�ؤ ّلف من ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال والتي متثل نحو ( )%15من القدرة البحرية
الناقلة للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل .لقد ا�ستطاعت �شركة ناقالت من �أن تعزز من
مركزها التناف�سي و�صدارتها العاملية يف جمال نقل الغاز الطبيعي امل�سال �إىل الأ�سواق
العاملية من خالل �إمتام �صفقة لإ�ضافة �أربع �سفن جديدة مل�شروعها امل�شرتك �إىل
اخلا�صة
�أ�سطول ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال ،ممّ ا �سي�ؤدّي �إىل زيادة عدد ال�سفن
ّ
بال�شركة من (� )54إىل (� )58سفينة خالل عام � .2014سوف تقوم ال�سفن الأربع
اجلديدة بنقل الغاز املنتج من قبل م�شاريع الطاقة العاملية خارج دولة قطر ،والذي
يدل على الثقة واملكانة التي توليها �شركات الطاقة حول العامل ل�شركة ناقالت.
�سوف يتيح ات�ساع نطاق �أعمال ال�شركة �إىل الأ�سواق العاملية بالعديد من الفوائد
الإ�سرتاتيجية والت�شغيلية وقدرة ال�شركة يف اغتنام الفر�ص املتاحة يف امل�ستقبل لنمو
�أعمال الت�شغيل وربحية ال�شركة لتحقيق عوائد جمزية على ا�ستثمارات م�ساهمينا
وتنويع م�صادر دخل جديدة يف الدولة.
و�أكملت �شركة «ناقالت» خالل عام  2013عامها الأ ّول من الإدارة التقنية لأعمال
ت�شغيل ناقالتها ال�ضخمة (الأربع) لغاز البرتول امل�سال ،والتي متلكها �شركة
«ناقالت» باال�شرتاك مع �شركة «مالحة» ،مما يعزّز قوة «ناقالت» وبالتايل ق ّوة
دولة قطر كم�ش ّغل �صناعي بحري �شامل.

ت�ش ّكل الق ّوة التجار ّية والت�شغيل ّية واملالية ل�شركة «ناقالت» مفتاح جناحها ودورها
لقد ت�ش ّرفنا با�ست�ضافة معايل ال�شيخ /عبداهلل بن نا�صر بن خليفة �آل ثاين ،رئي�س
البارز الذي تلعبه يف البنية التحتية لقطاع الطاقة يف دولة قطر ،حيث ّمت تعزيز
جمل�س الوزراء ووزير الداخلية يف نوفمرب ،2013م�صحوب ًا ب�سعادة ال�سيد� /أحمد بن الهيكل املايل ال�سليم واملوثوق ومنوذج �أعمال �شركة «ناقالت» ب�إعادة ت�أكيد ت�صنيفات
عبد اهلل �آل حممود ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء� ،شركة «ناقالت �إنك» من قبل �أهم وكاالت الت�صنيف�( ،ستاندرد �أند بورز)
و�سعادة ال�سيد� /صالح حممد النابت ،وزير التخطيط التنموي والإح�صاء ،لزيارة
و (موديز) التي �أعادت ت�صنيف ديون �شركة «ناقالت» الرئي�سية بدرجة ()AA-
أ�صحاب
حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن ،حيث قام معاليه و�
و ( .)Aa3هذا الت�صنيف الذي جعل ديون �شركة «ناقالت» م�صنفه �أقل بدرجة
ال�سعادة بجولة تفقديه للمرافق احلديثة حلو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن .وقد �ش ّكلت
واحدة �أدنى من ت�صنيف دولة قطر الذي هو ( )AAو ( )Aa2على التوايل.
ّ
تلك الزيارة فر�ص ًة ممتازة للتعرف على �آخر امل�ستجدات يف �أن�شطة احلو�ض.
كما ت�صنف وكالة «فيت�ش» ديون �شركة «ناقالت» الرئي�سية بدرجة ( .)A+وقد
�أعيد الت�أكيد على كافة ت�صنيفات «ناقالت» املذكورة �أعاله مع نظرة م�ستقبل ّية
م�ستق ّرة للعام .2013
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وت�ش ّكل اتفاقيات التمويل التي �أجنزتها �شركة «ناقالت» �شهادة على الأ�س�س الثابتة
لل�شركة .فقد ّ
نظمت �شركة «ناقالت» �صفقة �إعادة متويل ناجحه مع بنك قطر
الوطني ،بقيمة ( )917مليون دوالر �أمريكي ل�شركتها التابعة اململوكة لها بالكامل
«ناقالت �إنك» ،كما ّمت �إجناز اتفاقيات �إعادة متويل �أخرى بقيمة  ١,٣٣مليار دوالر
�أمريكي ل�شركة امل�شروع امل�شرتك «ماران ناقالت املحدودة» ،مما �أدى �إىل زيادة
ملكية «ناقالت» يف �شركة امل�شروع امل�شرتك من (� )٪٣٠إىل ( ،)٪4٠عالوة على
�إ�ضافة �أربع �سفن جديدة التي مت ذكرها م�سبق ًا.
كما �أن قوة امل�شاريع اجلاري تنفيذها يف حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة
لإ�صالح وبناء ال�سفن ،وهو احلو�ض (اململوك لقطر للبرتول واملط ّور وامل�ش ّغل من
قبل �شركة «ناقالت») ،قد �سهل عملية متويل تلك امل�شاريع .ففي دي�سمرب من
عام  2013جنحت «ناقالت» فى �إمتام �صفقة متويلية بقيمة ( )160مليون دوالر
�أمريكي مع بنك اخلليجي ،وذلك لتمويل امل�شاريع امل�شرتكة اخلا�صة بحو�ضها
البحري ،وهي امل�شاريع التى تتوالها �شركة �إ�صالح ال�سفن «ناقالت كيبل للأعمال
البحر ّية» ( )N-KOMو�شركة �صناعة ال�سفن «ناقالت دامن �شيبياردز قطر»
(.)NDSQ

هذا ،وقد اتّخذت الأعمال يف امل�شاريع امل�شرتكة حلو�ض «ناقالت» البحري
منحى ت�صاعدي خالل العام  .2013حيث احتفلت �شركة «»N-KOM
ً
ب�إنهاء امل�شروع رقم مائتني ( )200منذ افتتاح احلو�ض البحري يف العام 2010
ون ّفذت �أكرث من ( )18,500طن من �أعمال الت�صنيع منذ العام  .2011ونالت
« »N-KOMلل�سنة الثانية على التوايل جائزة �أف�ضل حو�ض بحري خلدمات
�صيانة ال�سفن ،وذلك خالل حفل توزيع جوائز «�سيرتيد» ال�شرق الأو�سط و�شبه
القارة الهند ّية .كما ح�صلت ال�شركة على عقدٍ مهم من �شركة «»Technip
للعمل على م�شروع بحري هام ل�صالح قطر للبرتول .ويف العام ذاته تعاقدت �شركة
« »NDSQعلى �إن�شاء �سفينة فاخرة �سريعة يبلغ طولها  69مرت ًا� ،سيتم بنا�ؤها
بالكامل يف قطر ،بالإ�ضافة �إىل عقد لبناء �سبع (� )7سفن �إ�ضافية لت�ستخدمها
�شركة امل�شروع امل�شرتك الزميلة «ناقالت �سفيتزر ويزمولر» ( )NSWيف ميناء
را�س لفان .ويف الوقت ذاته ،تابعت ال�شركة العمل على طلب مك ّون من (� )19سفينة
مليناء م�سيعيد ،و�س ّلمت ( )10منها يف العام  .2013ومت ا�ستغالل �صالة اليخوت
ب�شكل
(التى مت بنائها وفق ًا لأف�ضل املعايري العاملية والتابعة ل�شركة «ٍ )»NDSQ
جيد يف العام  2013مع �إجناز ( )7م�شاريع لإعادة جتهيز اليخوت الفاخرة.

توا�صل �شركة «ناقالت» تنفيذ ا�سرتاتيج ّية الأعمال ب�شكل ثابت ومنتظم بهدف
ويف �ضوء الر�ؤية امل�ستنرية لدولة قطر ،واملتمثلة يف بناء �صناعة بحر ّية قوية
حتقيق عائدات قو ّية مل�ساهميها .فقد بلغت �إجمايل �أ�صول ال�شركة مبا يف ذلك ح�صة ومتقدّمة با�ستمرار ،وب�أن يكون ل�شركة ناقالت دور �أ�سا�سي يف هذا القطاع ،ف�إن
ناقالت يف م�شاريعها امل�شرتكة �أكرث من  44مليار ريال قطرى ،مقارنة مع 27.6مليار جمل�س �إدارة �شركة «ناقالت» يعرب عن خال�ص �شكره وتقديره حل�ضرة �صاحب
ريال قطرى كان قد مت التخطيط لها يف ن�شرة الإ�صدار الأوىل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال�سمو ال�شيخ /متيم بن حمد �آل ثاين� ،أمري دولة قطر «حفظه اهلل» ،وحل�ضرة
تتمتع ناقالت مب�صلحة �إقت�صادية و مب�س�ؤولية كاملة لإدارة عمليات الت�شغيل يف حو�ض �صاحب ال�سمو الأمري الوالد ال�شيخ /حمد بن خليفة �آل ثاين «حفظه اهلل» ،على
�إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء وا�صالح ال�سفن والذي بلغت تكلفة بنا�ؤه 10.6
القيادة الر�شيدة والتوجيهات احلكيمة والدعم امل�ستمر التي مكنت �شركة «ناقالت»
مليار ريال قطرى ،و مت متويله عن طريق قطر للبرتول يف ميناء را�س لفان ،وبذلك
وال�صناعة البحرية يف قطر من النمو والتنويع للم�ساهمة يف النهو�ض بهذا الوطن
تكون �إجماىل الأ�صول املدارة بوا�سطة «ناقالت» قد بلغت  54.6مليار ريال قطرى.
وتوفري املنافع امل�ستدامة لأجيالنا القادمة.
كما ح ّققت ال�شركة �أرباح ًا �صافية بلغت ( )730مليون ريال قطري لعام .2013
ونظر ًا للأداء املايل القوي املح ّقق يف هذا العام ،ي�س ّر جمل�س �إدارة �شركة «ناقالت»
كما يعرب جمل�س �إدارة �شركة «ناقالت» عن امتنانه لقطر للبرتول لدعمها
�أن يو�صي اجلمع ّية العا ّمة لل�شركة بتوزيع �أرباح نقد ّية بقيمة ( )1.10ريال قطري
الدائم لأن�شطة «ناقالت» ،وكذلك مدينة را�س لفان ال�صناعية للم�ساعدة البارزة
لكل �سهم .مما ي�ش ّكل زيادة بـ�أكرث من %37.50عن القيمة التقدير ّية املذكورة فى
الإكتتاب العام واملحدّدة بـ ( )80درهم .و�إذا ما احت�سبت على �أ�سا�س تراكمي ،يبلغ التي ق ّدمتها �إىل حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن .كما
�إجمايل الأرباح املو ّزعة للفرتة املمتدّة بني ال�سنوات (� 2009إىل )2013مبلغ ( )4.2يتقدم جمل�س الإدارة بال�شكر �إىل ال�شركاء ،وامل�ساهمني ،و�إىل �إدارة ال�شركة
وموظفيها على تعاونهم والتزامهم ،مما �ساهم ب�شكل ف ّعال يف جعل ن�شاط
ريال قطري لكل �سهم� ،أي بزيادة �أكرث من (� )2.2ضعف عن القيمة التقدير ّية
املذكورة فى الإكتتاب العام واملحدّدة بـ ( )1.88ريال قطرى.
ال�شركة ناجح ًا ومثمر ًا.
بالفعل ،كان العام  2013مليئ ًا بالتطورات الإيجابية حلو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة
لبناء و�إ�صالح ال�سفن .ففي بداية العام ،ت�ش ّرفتُ ال�شركة ب�إفتتاح وت�سمية �أحد م�شاريع
احلو�ض املتميزة ،وهو بناء بارجة حتميل و�إنزال يبلغ طولها ( )140مرت ًا تدعى
«الغطرو�شة» ،وهي �أكرب �سفينة من نوعها يتم بنا�ؤها يف قطر .وت�ش ّكل «الغطرو�شة»
اليوم جزء ًا من البنية التحتية اخلا�صة بحو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء
و�إ�صالح ال�سفن ،م�ضيفة �إىل قدرات �أحد �أكرب �أحوا�ض ال�سفن و�أكرثها تقدم ًا من
حيث التقنية يف املنطقة .وي�ستمر تطوير حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء
و�إ�صالح ال�سفن ،مع �إ�ضافة الأحوا�ض العائمة املخطط لها يف العام .2015
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٦

تقرير املدير العام
وكما نوق�ش يف تقرير جمل�س الإدارة من قبل �سعادة الدكتور حممد بن �صالح
ال�سادة ،وزير الطاقة وال�صناعة ورئي�س جمل�س �إدارة قطر للبرتول و�شركة
«ناقالت» ،الذي نكنّ له االمتنان لقيادته احلكيمة ودعمه الها ّم ،ت�ش ّكل هذه ال�سنة
الأوىل التي �أحظى فيها ،ب�صفتي املدير العام ل�شركة «ناقالت» ،ب�شرف تقدمي
التقرير ال�سنوي ل�شركتنا .وي�س ّرين �أن �أعلن عن متابعة �شركة «ناقالت» يف العام
 2013م�سريتها بالنمو والتنمية اال�سرتاتيجية املخطط لهما بعناية.
بالإ�ضافة �إىل تو�سيع �أ�سطولها والنجاح امل�ستمر حلو�ضها البحري ،فقد تعزّز التزام
«ناقالت» املتني بتوفري جمموعة �شاملة من اخلدمات البحرية يف املياه القطرية
بفعل التط ّورات يف �شركتينا القائمتني يف امليناء« ،ناقالت �سفيتزر ويزمولر»
( )NSWو«ناقالت لوكالة املالحة املحدودة» ( .)NACوقد اختارت قطر
للبرتول �شركة « »NSWلت�شغيل �سبع �سفن �إ�ضافية يف ميناء را�س لفان وو�ضعت
ال�شركة طلبية لت�صنيع هذه ال�سفن اجلديدة مع �شركة امل�شروع امل�شرتك التابعة لنا
«ناقالت دامن �شيبياردز قطر املحدودة» ( .)NDSQويف الوقت ذاته ،ت�س ّلمت
�شركة «ناقالت لوكالة املالحة املحدودة» ( )NACعمليات الوكالة جلميع ال�سفن
الهيدروكربونية يف مدينة م�سيعيد ال�صناعية ابتداء ًا من � 1سبتمرب .2013
المهندس عبداهلل السليطي
المدير العام لشركة ناقالت
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بالتو�سع املتوا�صل ملجموعة خدماتها البحرية والتعزيز امل�ستمر
�إنّ التزام �شركتنا
ّ
لل�صناعة البحرية يف قطر ،مع الرتكيز اخلا�ص على الأن�شطة يف �إرحمة بن جابر
ري وا�ضح عن دعم «ناقالت» الرا�سخ لر�ؤية
اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن ،هو تعب ٌ
املوجه
قطر الوطنية  2030والتنمية امل�ستدامة لبالدنا عرب تن ّوع اقت�صادنا والنم ّو ّ
بعناية .ويتخطى هذا االلتزام بالتنمية امل�ستدامة �أن�شطة �أعمالنا و�صو ًال �إىل ثقافة
�شركتنا ،مرور ًا بكافة �إداراتنا و�صو ًال �إىل �أ�سا�س عملياتنا اليومية.

منذ �إن�شائها يف العام  2004وخالل ك ّل �سنة من �أعمال الت�شغيل  ،ح ٌّققت �شركة
«ناقالت» �إجنازات جديدة يف جمال ال�شحن وال�صناعات البحرية يف دولة قطر.
وحافظت ال�شركة على وترية هذه النجاحات يف العام  2013و�أحرزت مزيد ًا من
النمو والتقدم.

ومن �أجل تو�ضيح الأولوية التي نوليها لهذه القيم امله ّمة يف جميع م�ستويات عمليات
�شركة «ناقالت» و�شركات م�شاريعها امل�شرتكة ،فقد قدّمنا يف هذا التقرير ال�سنوي
تفا�صي ًال عن �إجنازاتنا املتع ّلقة بالتزامنا بال�سالمة ،وال�صحة ،والبيئة واجلودة
ب�شكل عام.
وا�ستدامة عملياتنا ،ال �سيما يف �سياق �أهداف تنمية دولة قطر ٍ

يف نوفمرب  ،2013ت�ش ّرفنا با�ست�ضافة معايل ال�شيخ عبداهلل بن نا�صر بن خليفة �آل
ثاين ،رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية يف دولة قطر ،م�صحوب ًا ب�سعادة ال�سيد
�أحمد بن عبد اهلل �آل حممود ،نائب رئي�س الوزراء ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء  ،و�سعادة ال�سيد �صالح حممد النابت ،وزير التخطيط التنموي والإح�صاء،
يف زيارة حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن للقيام بجولة يف
املرافق العاملية الطراز حلو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن .ومت ّكنا خالل الزيارة من
م�شاركة �سعادتهم بالتط ّورات احلالية يف احلو�ض و�آخر امل�ستجدات عن �أن�شطتنا.
نحن ممتنون للزيارة التي قام بها معاليه و�أ�صحاب ال�سعادة �إىل احلو�ض والدعم
الذي �أظهروه جتاه عملياتنا.

وتت�صدّر قائمة �إجنازاتنا للعام  2013م�ساهمة �شركة «ناقالت» يف التقرير ال�سنوي
للتنمية امل�ستدامة يف قطاع ال�صناعة والطاقة لل�سنة الثالثة على التوايل .ي�ساعد
التقرير الذي ي�شرف عليه الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة ،على مواءمة قطاع
الطاقة وال�صناعة يف قطر مع �أهداف البالد على املدى الطويل ،كما هو حمدّد
يف وثائق خمتلفة مثل ر�ؤية قطر الوطنية  2030التي ُو�ضعت حتت �إ�شراف ح�ضرة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين� ،أمري البالد املفدّى.
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مي ّثل التوظيف والتطوير املهني للمواطنني القطريني �أحد �أ�س�س التنمية امل�ستدامة
ب�شكل خا�ص
ل�شركة «ناقالت» ودولة قطر .ويف هذا ال�صدد ،تفخر «ناقالت» ٍ
بربناجمها للطالب البحريني ،الذي احتفل بعامه الثاين يف العام  .2013ويتيح
الربنامج للمواطنني القطريني ال�شباب اخل�ضوع للتدريبات ل�شغل مراكز يف جمال
ال�شحن ،على منت �سفن «ناقالت» ويف العمليات الرب ّية ،وبالتايل يعزّز تقطري القوى
العاملة يف �شركة «ناقالت» ،وي�ساعد ه�ؤالء ال�شباب املوهوبني على و�ضع الأ�س�س
مل�سرية مهنية ديناميك ّية يف ال�صناعة البحرية القطر ّية.
نحن فخورون �أي�ض ًا ب�إجنازاتنا املتع ّلقة بال�سالمة وال�صحة والبيئة يف العام .2013
حيث ح ّققت �أ�ساطيل الغاز الطبيعي امل�سال وغاز البرتول امل�سال معدّالت �إ�صابات
متو�سط ال�صناعة يف العام  ،2013يف
هادرة للوقت و�إجمايل حاالت ّ
م�سجلة دون ّ
حني حافظت التدريبات املنتظمة التي ت�شمل التعاون الدويل على �إبقاء مواردنا
يف حال ٍة دائمة من اال�ستعداد حلاالت الطوارئ .وبالن�سبة �إىل موظفينا يف مكاتبنا
يف الدوحة ورا�س لفان ،فقد ّ
نظمنا جمموعة من الفعاليات واملواد التي ت�س ّلط
ّ
وعقدت
ال�ضوء على الق�ضايا الهامة املتعلقة بال�سالمة يف العمل واملنزل وال�صحةُ .
حمالت توعية حول موا�ضيع ال�سرطان وال�سكري ّ
ملوظفينا يف موقعي مكاتبنا ،كما
قامت ال�شركة مببادرات �أخرى خمتلفة ب�ش�أن البيئة مثل مبادرة «»N-KOM
لتنظيف ال�شاطئ التي �أ�شعلت حما�س موظفينا لالهتمام مبحيطهم الطبيعي هنا
يف دولة قطر.
كما ي�ساهم ّ
ب�شكل مبا�شر يف اكت�ساب �شهادات معرتف بها دول ّي ًا يف
موظفونا ٍ
جماالت ال�صحة ،وال�سالمة ،والبيئة واجلودة واحلفاظ عليها ،وذلك من خالل
امل�شاركة يف متارين تدقيق ّية داخلية وخارجية ومن خالل االمتثال للقوانني
واملعايري .كما ح�صلت �شركة «ناقالت» على �شهادات يف �إدارة اجلودة ،وال�صحة
وال�سالمة الت�شغيلية والبيئة هي على التوايل  ،ISO 9001و OHSAS
 18001و  – ISO 14001مع ان�ضمام �شركتي امل�شاريع امل�شرتكة باحلو�ض
اجلاف  NDSQو� N-KOMإىل «ناقالت» يف حتقيق هذه الإجنازات.

املالمح الرئي�سية للنتائج املالية للعام املنتهى يف  31دي�سمرب 2013
•بلغ �إجمايل �أرباح الت�شغيل  755.7مليون ريال قطري لعام  2013مقارنة
مع  746.5مليون ريال قطري لعام  .2012كما بلغ �صايف �أرباح عام 2013
مت�ضمنا خ�سائر من �أدوات امل�شتقات املالية من امل�شاريع امل�شرتكة  730مليون
ريال قطري مقارنة مع  766مليون ريال قطري لعام  2012مت�ضمن ًا ربح من
�أدوات م�شتقة ل�شركة م�شروع م�شرتك� .إن خ�سائر �أدوات امل�شتقات املالية
لعام  2013هى  25.7مليون ريال قطري مقارنة مع �أرباح  19.5مليون ريال
قطري لعام  ،2012نتيجة �إىل عدم �أهلية التقنية (للأغرا�ض املحا�سبية)
اخلا�صة بتطبيقات امل�شتقات (امل�سجلة يف الدفاتر املحا�سبية لبع�ض �شركات
امل�شاريع امل�شرتكة فى اخلارج) كو�سائل حتوط وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل
رقم � .39إن التغري يف املعاجلة املحا�سبية يتطلب فقط قيد حما�سبي غري
نقدي ال ي�ؤثر على �إقت�صاديات معامالت امل�شتقات وال التدفقات النقدية �أو
ال�سيولة النقدية لل�شركة� .إن ناقالت و م�شاريعها امل�شرتكة معر�ضون ملخاطر
�سعر الفائدة على الأموال املقرت�ضة .يتم مواجهة هذه املخاطر عن طريق
ا�ستخدام عقود املبادلة لأ�سعار الفائدة ( ،)SWAPوالتي �سوف حتمي
ال�شركة من االرتفاع يف ا�سعار الفائدة يف امل�ستقبل� .إن معظم قرو�ض ناقالت
و م�شاريعها امل�شرتكة قد مت احل�صول عليها يف نف�س الوقت الذي مت فيه
التوقيع على عقود ت�أجري ال�سفن مع امل�ست�أجرين.
•بلغت �إجمايل املوجودات لناقالت  30.7مليار ريال قطرى كما يف 31
دي�سمرب  2013مقارنة مع  30.9مليار ريال قطري كما فى  31دي�سمرب
 2012لتعك�س �إنخفا�ض ناجت من اال�ستهالك املحا�سبي للممتلكات واملعدات
خالل عام  .2012بلغت املوجودات املتداولة مبا يف ذلك النقد و الأر�صدة
لدى البنوك  2.2مليار ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب  .2013بينما بلغت
املوجودات غري املتداولة والتي تت�ألف �أ�سا�س ًا من الإ�ستثمارات يف ناقالت
الغاز الطبيعي امل�سال واملمتلكات واملعدات واملوجودات الآخرى بقيمة 28.5
مليار ريال قطرى كما فى  31دي�سمرب � .2013إن �إجمايل �أ�صول ال�شركة مبا
يف ذلك ح�صة ناقالت يف م�شاريعها امل�شرتكة بلغت �أكرث من  44مليار ريال
قطرى ،مقارنة مع  27.6مليار ريال قطرى كان قد مت التخطيط لها يف ن�شرة
الإ�صدار الأوىل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتمتع ناقالت مب�صلحة �إقت�صادية و
مب�س�ؤولية كاملة لإدارة عمليات الت�شغيل يف حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة
لبناء وا�صالح ال�سفن والذي بلغت تكلفة بنا�ؤه  10.6مليار ريال قطرى ،و
مت متويله عن طريق قطر للبرتول يف ميناء را�س لفان ،وبذلك تكون �إجماىل
الأ�صول املدارة بوا�سطة «ناقالت» قد بلغت  54.6مليار ريال قطرى.
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تقرير املدير العام

•بلغ �إجمايل القرو�ض  23.1مليار ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب 2013
مقارنة مع  23.9مليار ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب  ، 2012ويعك�س النق�ص
�سداد القرو�ض.
•بلغ �إجمايل حقوق امللكية قبل احتياطي التحوط والأ�سهم غري امل�سيطرة
 7.8مليار ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب  2013مقارنة مع  7.6مليار ريال
قطرى كما يف  31دي�سمرب � .2012إنخف�ض احتياطي التحوط ال�سلبى لي�صل �إىل
قيمة  3.4مليار ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب  2013مقارنة مع  5.8مليار
ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب  ،2012ويرجع ذلك ب�صفة �أ�سا�سية لإنخفا�ض
القيمة ال�سوقية لعقود مبادلة �أ�سعار الفائدة ( )SWAPفى نهاية العام
لينتج عنها �إنخفا�ض فى الإلتزامات التى تعك�س الإنخفا�ض فى مبادالت �أ�سعار
الفائدة� .إن احتياطي التحوط الذي يظهر بقيمة �سالبة ميثل قيد حما�سبي
من اعادة التقييم للقيمة العادلة ملبادالت �أ�سعار الفائدة .و يتوقع �أن ينخف�ض
احتياطي التحوط مع مرور الوقت وذلك مع اعادة �سداد القرو�ض وانخفا�ض
املبلغ اال�سا�سي ملبادالت �أ�سعار الفائدة .و ال يتوقع �أن ي�ؤثر الإحتياطي الذى
يخ�ص هذا التحوط على قائمة الدخل �أو الأرباح املدورة� .إن القيمة ال�سالبة
للإحتياطي ن�ش�أت من مبادالت �أ�سعار الفائدة التي تعود �إىل قرو�ض ذات فوائد
متغرية مت احل�صول عليها من �أجل بناء ال�سفن .كذلك تقوم ال�شركة بالدخول
يف اتفاقيات طويلة الأجل لت�أجري ال�سفن وذلك لتثبيت التدفقات النقدية
امل�ستقبلية الناجتة من ت�شغيل هذه ال�سفن � .إن هذه اال�سرتاتيجية يتوقع �أن ينتج
عنها تدفقات نقدية �أكرث ثبات ًا يف امل�ستقبل وكذلك تخفي�ض عدم الت�أكد الذي
يالزم التقلبات يف ا�سعار النقل �أو �أ�سعار الفائدة.
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ومبنا�سبة حتقيق الإجنازات املذكورة يف هذا التقرير ال�سنوي  ،نعرب عن
امتنانا العميق للقيادة احلكيمة وامللهمة حل�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم
بن حمد �آل ثاين� ،أمري البالد املفدّى ،حفظه اهلل ،الذي �أتاح �إر�شاده احلكيم
ازدهار عمليات «ناقالت» وال�صناعة البحرية القطرية .كما نتقدّم بخال�ص
�شكرنا للدعم الوافر والقيادة احلكيمة التي ال تق ّدر بثمن ل�صاحب ال�سمو الأمري
الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين ،حفظه اهلل.

نحن ممتنون مل�ست�أجري �سفننا ،قطر غاز ورا�س غاز ،على دعمهما امل�ستمر .كما نعرب عن
امتناننا مل�ساهمة �إدارة وموظفي قطر للبرتول ومدينة را�س لفان ال�صناعية يف �أن�شطتنا ون�شكر
جهودهم الق ّيمة املبذولة يف عمليات حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن.
وميتد تقديرنا �أي�ض ًا �إىل املدير العام ال�سابق ال�س ّيد حم ّمد غ ّنام ،و�إىل م�ساهمينا،
و�شركائنا وموظفينا ،الذين �ساهموا يف حتقيق �إجنازات �شركة «ناقالت» ومن ّوها امل�ستمر.

نو ّد �أي�ض ًا �أن نعرب عن تقديرنا العميق ل�سعادة الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة
على دعمه القوي لأن�شطة �شركة «ناقالت» و�إ�شرافه القيم على ال�صناعة
البحرية يف قطر .كما نغتنم هذه الفر�صة ل�شكر جمل�س �إدارة �شركة «ناقالت»
على توجيهاتهم املم ّيزة ل�شركتنا.

التقـريـر السنـوي٢٠١٣
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�إجنازات العام 2013
التمويل

•�أجنزت ال�شركة التابعة و اململوكة بالكامل «ناقالت �إنك» اتفاقية �إعادة
متويل بنجاح مع بنك قطر الوطني بقيمة  917مليون دوالر �أمريكي .
•زادت �شركة «ناقالت» ملكيتها يف �شركة «ماران ناقالت املحدودة» و ذلك مع توقيع امل�شروع امل�شرتك
على اتفاقية �إعادة متويل بقيمة  662.4مليون دوالر �أمريكي مع بنك قطر الإ�سالمي وبنك بروة.
•�أ ّمتت �شركة «ناقالت» �صفقة بقيمة  160مليون دوالر �أمريكي مع البنك اخلليجي لتمويل �شركة		
«ناقالت كيبل للأعمال البحر ّية» ( )N-KOMمببلغ ( 120مليون دوالر �أمريكي) وناقالت
دامن �شيبياردز قطر املحدودة ( )NDSQمببلغ ( 40مليون دوالر �أمريكي).
•وكاالت الت�صنيف االئتماين الكربى تعيد ت�أكيد ت�صنيفات �شركة «ناقالت» للعام 2013
مع نظرة م�ستقبل ّية م�ستق ّرة.

األسطول

•�إن تو�سع الأعمال يف �شركة امل�شروع امل�شرتك «ماران ناقالت املحدودة»،
�سوف ي�ساهم يف زيادة �أ�سطول ناقالت للغاز الطبيعي امل�سال يف العام .2014
•و ّقعت �شركة «ناقالت» مذكرة تفاهم للتعاون يف جماالت ذات
اهتمام م�شرتك مع �شركةالطاقة اجلزائرية� ،سوناطراك.
•الرتحيب بالفوج الثاين من ال�شباب القطري يف برنامج «ناقالت» للطالب البحريني.
•بحلول انتهاء العام ّ ،2013مت التوظيف املبا�شر لـ ّ 221
موظف ًا بحريا
من قبل ال�شركة التابعة واململوكة بالكامل �شركة «.»QGTCMI

شركة «ناقالت كيبل لألعمال البحر ّية» ()N-KOM

•ح�صلت �شركة « »N-KOMعلى جائزة «�أف�ضل حو�ض بحري خلدمات �صيانة ال�سفن» خالل
حفل توزيع جوائز «�سيرتيد» لل�شرق الأو�سط و�شبه القارة الهند ّية لل�سنة الثانية على التوايل.
•االحتفال يف احلو�ض البحري ب�إجناز امل�شروع رقم .200
•�إجناز �أكرث من  18500طن من �أعمال الت�صنيع من قبل �شركة
«ناقالت كيبل للأعمال البحرية» منذ العام .2011
•جتديد اعتماد �شركة « »N-KOMوفق معايري ISO 14001
و  OHSAS 18001من قبل املعهد الأمريكي للبرتول.
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شركة «ناقالت دامن شيبياردز قطر» ()NDSQ

•ك�شف �سعادة الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة ،وزير الطاقة وال�صناعة ورئي�س جمل�س �إدارة
قطر للبرتول و�شركة «ناقالت» عن ا�سم �أول م�شروع مت �إجنازه من قبل �شركة «،»NDSQ
وهو بارجة «الغطرو�شة» للتحميل والإنزال بطول  140مرت ًا.
•و ّقعت �شركة « »NDSQعلى عقد لبناء �سفينة فاخرة �سريعة
بطول  69مرت ًا ،يجري تنفيذها بالكامل يف دولة قطر.
•يف نهاية العام � ،2013س ّلمت �شركة «� 10 »NDSQسفن �ضمن
طلب ّية مك ّونة من � 19سفينة ل�صالح ميناء م�سيعيد.
•و ّقعت �شركة « »NDSQعقد ًا لبناء �سبع �سفن لت�ستخدمها �شركة امل�شروع امل�شرتك «.»NSW
•ح�صلت �شركة « »NDSQعلى املوافقة على معايري الإدارة ISO 9001:2008
و  ISO 14001:2004و .OHSAS 18001:2007

الخدمات البحرية

•و ّقعت �شركة «ناقالت �سفيتزر ويزمولر» ( )NSWعقد مع
قطر للبرتول لت�شغيل �سبع �سفن جديدة يف ميناء را�س لفان.
•يف العام � ،2013أجرت �شركة «� »NSWأكرث من  13, 000عملية �سحب.
•ت�س ّلمت �شركة «ناقالت لوكالة املالحة املحدودة» ( )NACعمليات
الوكالة جلميع ال�سفن الهيدروكربونية يف مدينة م�سيعيد ال�صناعية.
•يف العام  ،2013قدّمت �شركة « »NACاخلدمات لـما يقارب 3,٥٠٠
�سفينة وتو ّلت ما يقارب 21,000عملية لنقل الطواقم.
تو�سعت خدمات وحدة «ناقالت لدعم ال�سفن» ( )VSUلت�شمل ميناء م�سيعيد.
• ّ

التنمية المستدامة

•يف العام  ،2013رفعت �شركة «ناقالت» عدد موظفيها القطريني بن�سبة  63باملئة مقارنة بالعام .2012
•�شارك املوظفون القطريون يف  37برنامج تدريب مهني يف العام .2013
�سجل �أ�سطول �شركة «ناقالت» لنقل الغاز الطبيعي امل�سال وغاز البرتول امل�سال
• ّ
متو�سط ال�صناعة.
دون
لة
امل�سج
احلاالت
إجمايل
�
و
للوقت
هادرة
إ�صابات
�
ّالت
د
مع
ّ
ّ
•جنحت �شركة «ناقالت» وب�شكل �سل�س يف حتويل �سفن غاز البرتول
•امل�سال الأربع لتحمل علم جزر مار�شال.
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عن «ناقالت»
«ناقالت» هي �شركة قطرية للنقل البحري ،تو ّفر رابط النقل الأ�سا�سي يف �سل�سلة
�إمداد الغاز الطبيعي امل�سال يف قطر .متلك ال�شركة �أكرب �أ�سطول ل�شحن الغاز
الطبيعي امل�سال يف العامل ،حيث ي�ضم � 5٨سفينة للغاز الطبيعي امل�سال .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،تدير �شركة «ناقالت» وت�ش ّغل �أربع ناقالت �ضخمة لغاز البرتول امل�سال
التي متلكها باال�شرتاك مع �شركة «مالحة».
من خالل م�شروعني ا�سرتاتيجيني م�شرتكني – «ناقالت كيبل للأعمال البحرية»
( )N-KOMو«ناقالت دامن �شيبياردز قطر» ( – )NDSQت�ش ّغل �شركة
«ناقالت» مرافق �إ�صالح وبناء ال�سفن يف حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء
و�إ�صالح ال�سفن يف ميناء را�س لفان يف دولة قطر.
كما تو ّفر �شركة «ناقالت» �أي�ض ًا خدمات الوكالة البحرية من خالل �شركة «ناقالت
لوكالة املالحة املحدودة» ( )NACل�صالح موانئ را�س لفان وم�سيعيد ،وخدمات
التخزين لل�سفن يف املياه القطرية عرب وحدة «ناقالت لدعم ال�سفن» (.)VSU
وتقدّم �شركة امل�شروع امل�شرتك «ناقالت �سفيتزر ويزمولر» ( )NSWخدمات
الدعم البحرية يف ميناء را�س لفان وجزيرة حالول يف قطر ،ومتلك �أ�سطو ًال من
� 30سفينة مبا فيها زوارق ال�سحب والإر�شاد وغريها من قوارب الإمدادات.

اﺳﻄﻮل

ﺷﺤﻦ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻤﺴﺎل

ﺷﺤﻦ ﻏﺎز
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل

"ﻧﺎﻗﻼت ﻛﻴﺒﻞ
ﻟ´ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ"

"ﻧﺎﻗﻼت داﻣﻦ
ﺷﻴﺒﻴﺎردز ﻗﻄﺮ"

"ﻧﺎﻗﻼت
ﺳﻔﻴﺘﺰر وﻳﺰﻣﻮﻟﺮ"

 ٢٥ﺳﻔﻴﻨﺔ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

 ٤ﺳﻔﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك

اﺻﻼح ،واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ،
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﺑﻨﺎء ﺳﻔﻦ ﻳﺼﻞ
ﻃﻮﻟﻬﺎ
إﻟﻰ  ١٧٠ﻣﺘﺮ

ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﺮي

اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

اﻟﺼﻠﺐ
واﻻﻟﻤﻨﻴﻮم
واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
اﻟﻤﻘﻮّ ى ﺑﺎ«ﻟﻴﺎف

ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺳﻄﻮل
ﻣﻜﻮّ ن ﻣﻦ  ٣٠ﺳﻔﻴﻨﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ زوارق
اﻟﺴﺤﺐ وارﺷﺎد

 ٣٣ﺳﻔﻴﻨﺔ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺸﺘﺮك

١٣
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ﺣﻮض
ﺑﻨﺎء و إﺻﻼح
اﻟﺴﻔﻦ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

"ﻧﺎﻗﻼت
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة"

وﺣﺪة دﻋﻢ
اﻟﺴﻔﻦ

وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ راس ﻟﻔﺎن
وﻣﺴﻴﻌﻴﺪ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺆن،
واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﺗﻨﺴﻴﻖ
اﺻﻼﺣﺎت
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عوامل القوة

جزء من سلسلة القيمة للغاز الطبيعي المسال القطري

قطر هي �أكرب مو ّرد للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل فهي الدولة الرائدة يف العامل يف
ت�صدير الغاز الطبيعي امل�سال (امل�صدر� :إدارة معلومات الطاقة الأمريكية) .تقوم
دولة قطر بت�سييل  77مليون طن �سنوي ًا من الغاز الطبيعي امل�سال من احتياطيات غاز
حقل ال�شمال .حتت رعاية قطر للبرتول من خالل عمليات �شركتي قطر غاز ورا�س
غاز ،يتم بيع الغاز الطبيعي امل�سال املنتج يف دولة قطر �إىل العمالء يف جميع �أنحاء
العامل من خالل عقود طويلة الأجل تو ّفر عائدات ثابتة .وتتمتّع �سل�سلة القيمة برعاية
قوية من دولة قطر.
تو ّفر �شركة «ناقالت» رابط النقل الرئي�سي يف �سل�سلة الق ّيمة.
إستقرار على المدى البعيد

تتم مبيعات دولة قطر من الغاز الطبيعي امل�سال عرب عقود طويلة الأجل يف �أ�سواق
ّ
ح�صة �أو كميات تعاقدية
متعددة يف خمتلف �أنحاء العامل ،ومتلك امل�شاريع القطرية ّ
طويلة الأجل يف حمطات الإ�ستقبال يف �أ�سواق رئي�سية خمتارة.
وتبقى �إيرادات �شركة «ناقالت» م�ستقرة بف�ضل ت�أجري �سفننا ملدّة � 25سنة
كل من قطر غاز ورا�س غاز.
بعقود ذات �إيجار ثابت من قبل ٍ
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تصنيف ائتماني قوي

قامت وكالتي الت�صنيف «�ستاندرد �أند بورز» و «موديز» بت�صنيف ديون �شركة
«ناقالت �إنك» الرئي�سية بدرجة  AA-و Aa3والثانوية بدرجة  A+و A1على
التوايل .ويذكر �أنّ هذه الت�صنيفات على بعد درجة واحدة �أدنى من ت�صنيف دولة
قطر  AAو .Aa2
وال يزال ت�صنيف �شركة «ناقالت �إنك» من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية مرتفع ًا
مقارنة بت�صنيفات ال�شركات غري احلكومية يف دولة قطر .وهذا يدل على امل�ستوى
املنخف�ض جد ًا ملخاطر الإئتمان املتعلقة بال�شركة ومدى قدرة ال�شركة على الوفاء
بااللتزامات املالية وارتفاع جودة م�ستوى الإئتمان الذى تتمتع به ال�شركة .كما قامت
وكالة الت�صنيف «فيت�ش» بت�صنيف ديون �شركة «ناقالت �إنك» الرئي�سية بدرجة A+
والثانوية بدرجة  .A-وقد �أعيد ت�أكيد جميع الت�صنيفات املذكوره �أعاله مع نظرة
م�ستقبلية م�ستقرة يف العام .2013

استراتيجية تخفيض نسبة المخاطر

ا�ستطاعت �شركة «ناقالت» �إثبات جدارتها مع �شركات قطر غاز ورا�س غاز و «ت�سويق» يف
حتقيق �سج ّل حافل من النتائج املتع ّلقة مب�شاريع طموحة من خالل ا�سرتاتيجيات حكيمة
للتنمية والتطوير.

شركاء من الطراز العالمي

عقدت �شركة «ناقالت» حتالف ًا ا�سرتاتيجي ًا مع �شركة �شل الدول ّية لل�شحن والتجارة ،وهي �شركة
رائدة وذات خربة وا�سعة يف جمال �إدارة وت�شغيل �سفن الغاز الطبيعي امل�سال حيث تقوم حالي ًا
بالإ�شراف على عمليات ت�شغيل و�إدارة ال�سفن اململوكة بالكامل من قبل �شركة «ناقالت».
وقامت �شركة «ناقالت» بت�أ�سي�س �شركات م�شاريع م�شرتكة مع �شركة «كيبل للأعمال
البحرية» الرائدة عاملي ًا يف جمال �إ�صالح ال�سفن ،وجمموعة «دامن �شيبياردز» الرائدة عاملي ًا
يف جمال بناء ال�سفن ،لت�شغيل حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن يف
را�س لفان .ولتوفري جمموعة كاملة من اخلدمات البحر ّية يف املياه القطر ّية ،دخلت �شركة
«ناقالت» يف �شراكة مع �شركة «�سفيتزر» الرائدة عاملي ًا يف خدمات زوارق �سحب ال�سفن
واال�ستجابة حلاالت الطوارئ.

التقـريـر السنـوي٢٠١٣
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ال�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة
تلتزم ناقالت التزام ًا را�سخ ًا ب�إعطاء الأولوية لل�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة يف جميع عملياتها و�أن�شطتها .وب�صفتنا �شركة قطرية ذات امتداد دويل وا�سع ،فلدينا
م�س�ؤوليات والتزامات كثرية ومتنوعة .ومن خالل و�ضع رعاية الأفراد والبيئة على ر�أ�س جدول �أعمالنا ،ن�ستطيع الوفاء بواجباتنا جتاه جميع الأطراف ذات امل�صلحة يف
�شركتنا ،وجمتمعاتنا يف الداخل واخلارج.

القوانين والمعايير الدولية

متتثل جميع �سفن �شركة «ناقالت» لقانون �إدارة ال�سالمة الدولية (.)ISM
كما �أنّ ناقالت حائزة على �شهادة  ISO 9001لإدارة اجلودة ،و�شهادة
 OHSAS 18001لل�صحة وال�سالمة املهنية ،و�شهادة ISO 14001
للإدارة البيئية .و ّمت منح جميع �شهادات  ISOو  OHSASمن قبل �سج ّل
«لويدز» ل�ضمان اجلودة (.)LRQA
سياسة متفانية

�إىل جانب ر�ؤية و ر�سالة «ناقالت» ،تو ّفر �سيا�سات ال�سالمة وال�صحة والبيئة
واجلودة لل�شركة جمموعة من الأولويات واملبادئ لتوجيه كل قراراتنا و�أعمالنا
ك�شركة .فكما جاء يف ال�سيا�سات ،تتم ّثل �أهدافنا يف نهاية املطاف �إىل عدم �إحلاق
ال�ضرر بالأ�شخا�ص وحماية البيئة.

تدريبات وتمرينات ومشاركات منتظمة

التنمية المستدامة

توجه ر�ؤية قطر الوطنية  2030من ّو وتط ّور �شركة «ناقالت» بطريقة تتما�شى
ّ
مع الأهداف امل�ستقبلية لدولة قطر .ففي العام  ،2013قدّمت �شركة «ناقالت»
م�ساهمتها ال�سنوية الثالثة على التوايل لتقرير التنمية امل�ستدامة لقطاع ال�صناعة،
التي ن�شرته �إدارة التق ّيد ب�ش�ؤون نظم ال�صحة وال�سالمة والبيئة لت�سليط ال�ضوء
على �إجنازات ومعايري �أن�شطة ال�شركات يف قطاع الطاقة وال�صناعة يف قطر.
الرجاء مراجعة الف�صل يف ال�صفحة  3٧ملزيدٍ من التفا�صيل حول التزام �شركة
«ناقالت» بالتنمية امل�ستدامة و�إجنازات ال�شركة ذات ال�صلة يف العام .2013

والصحة والبيئة والجودة للعام 2013
إنجازات السالمة
ّ

•قدمت �شركة «ناقالت» تقريرها ال�سنوي الثالث حول اال�ستدامة وح�صلت على �شهادة تقدير
من �سعادة الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة ،وزير الطاقة وال�صناعة ورئي�س جمل�س �إدارة قطر للبرتول
و�شركة «ناقالت» ،مل�شاركتها يف �إعداد تقرير التنمية امل�ستدامة ال�سنوي لقطاع ال�صناعة.
•�أجنزت �أ�ساطيل �شركة «ناقالت» لنقل الغاز الطبيعي امل�سال وغاز البرتول امل�سال معدّالت �إ�صابات
متو�سط يف هذا القطاع ال�صناعي للعام .2013
هادرة للوقت و�إجمايل حاالت ّ
م�سجلة �أدنى من ّ
•خ�ضعت �شركة «ناقالت» بنجاح لتدقيقات خارجية للتحقق من االمتثال ملعايري  ISO 9001و OHSAS 18001
بالإ�ضافة �إىل �شهادة �إدارة ال�سالمة الدول ّية للأ�سطول ،كما ح�صلت على �شهادة .ISO 14001
•�شاركت �شركة «ناقالت» يف تدريبات منتظمة على الطوارئ مبا يف ذلك مترين «ح�سم العقبان» البارز على ال�صعيد الوطني.
•و ّفرت �شركة «ناقالت» دورات للتدريب والتوعية حول ق�ضايا ال�صحة وال�سالمة والبيئة جلميع املوظفني.
•ح�صلت �شركة « »NDSQعلى �شهادات املوافقة ملعايري الإدارة  ،ISO 9001و  ISO 14001و .OHSAS 18001
•ح�صلت �شركة « »N-KOMجمدد ًا على معايري الإدارة  ISO 14001و .OHSAS 18001

ت�شارك �شركة «ناقالت» يف برنامج تدريبات روتينية ت�شمل التعاون مع ال�شركات
عال من
املحلية والدولية ،التي ت�ساعد ال�شركة على احلفاظ على م�ستوى ٍ
اال�ستعداد يف حالة الطوارئ .ويتم تنظيم مترينات متك ّررة ،ودورات تدريب ّية
وتوعو ّية منتظمة ّ
ملوظفينا ،تغطي جماالت ال�سالمة من احلرائق والقيادة
ب�شكل
الدفاعية .كما ت�شارك «ناقالت» و�شركات امل�شاريع امل�شرتكة التابعة لنا ٍ
ف ّعال يف املبادرات اخلا�صة بزيادة الوعي حول ق�ضايا ال�صحة وال�سالمة والبيئة
يف دولة قطر.
إدارة الجودة

متا�شي ًا مع �شهادة  ،ISO 9001يراقب املد ّققون الداخليني واخلارجيني جودة
عمليات و�أنظمة �إدارة �شركة «ناقالت» من خالل جل�سات التدقيق املنتظمة ،التي
يقوم بها املد ّققون الداخليني واخلارجيني.
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تاريخ ال�شركة

يونيو
ت�أ�سي�س «ناقالت».

٢٠٠٤

ا�ستالم �شركة «ناقالت» �سفينتني لنقل الغاز الطبيعى امل�سال
�أبريل
قامت �شركة «ناقالت» بت�أجري عدد � 6سفن من طراز «»Q-Max
�إىل �شركة «قطر غاز  »2ملدة � 25سنة.
بدء �أعمال البناء فى حو�ض �إ�صالح ال�سفن فى را�س لفان.
�سبتمرب
قامت �شركة «ناقالت» بت�أجري عدد  10ناقالت للغاز الطبيعي امل�سال
�إىل �شركة «قطر غاز  »3ملدة � 25سنة.
ّمت ت�أ�سي�س �شركة م�شروع م�شرتك ل�سحب ال�سفن مع �شركة «�سفيتزر».
�أكتوبر
قامت �شركة قطر للبرتول مبنح عقد خدمات ل�شركة امل�شروع
امل�شرتك «ناقالت �سفيتزر» فى ميناء را�س لفان ملدة � 22سنة.
نوفمرب
ت�أجري �سفينة �إ�ضافية من طراز «� »Q-Maxإىل �شركة «قطر غاز .»3
�شركة «ناقالت» ت�ش ّكل حتالف ًا ا�سرتاتيجي ًا مع �شركة «�شل لل�شحن
والتجارة املحدودة» ( )STASCOلإدارة  25ناقلة للغاز الطبيعي
امل�سال مملوكة بالكامل ل�شركة «ناقالت».

٢٠٠٦

ا�ستالم �شركة «ناقالت» عدد � 3سفن لنقل الغاز الطبيعى امل�سال
يناير
ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع امل�شرتك «ناقالت دامن �شيبياردز قطر»

٢٠١٠

(.)NDSQ

نوفمرب
حفل تد�شني حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن.
بدء ن�شاط �شركتي « »N-KOMو «.»NDSQ
ا�ستالم �شركة «ناقالت» �سفينتني لنقل الغاز الطبيعى امل�سال
�أبريل
طرح �أ�سهم �شركة «ناقالت» للتداول فى بور�صة قطر.
مايو
ت�أ�سي�س �شركة «ناقالت لوكالة املالحة املحدودة» (.)NAC

٢٠٠٥

ا�ستالم �شركة «ناقالت» عدد � 8سفن لنقل الغاز الطبيعى امل�سال
فرباير
قامت �شركة «ناقالت» بت�أجري عدد  8ناقالت للغاز امل�سال
�إىل �شركة «قطر غاز  »4ملدة � 25سنة.
�أبريل
بد�أ العمل على ت�صنيع �أول �سفينة من طراز «.»Q-Max
نوفمرب
ا�ستالم �أول �سفينة من طراز «( »Q-Flexالغطارة).
دي�سمرب
�أول �سفينة من طراز « »Q-Flexمبيناء را�س لفان حتمل
�شحنة لقطر غاز.

٢٠٠٧

ا�ستالم �شركة «ناقالت» عدد � 21سفينة لنقل الغاز الطبيعى امل�سال
�سبتمرب
ا�ستالم �أ ّول �سفينة من طراز «( »Q-Maxموزه).
نوفمرب
ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع امل�شرتك «ناقالت كيبل للأعمال البحرية»
«.»NKOM

٢٠٠٩

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠٠٨
ا�ستالم �شركة «ناقالت» عدد � 18سفينة لنقل الغاز الطبيعى امل�سال
مار�س
ا�ستالم �سفن نقل غاز البرتول امل�سال الأربعة.

اجلاف ل�سفينة نقل الغاز الطبيعي امل�سال «�سمي�سمة».
�إبرام عقد رئي�سى بني �شركة « »N-KOMو�شركة
«اخلليج العاملية للحفر».
مايو
ا�ستقبلت �شركة «� »N-KOMأ ّول �سفينة ل�شركة قطر غاز «الوكرة».
منح �شركة «� »NDSQشهادة «.»ISO 9001:2008

٢٠١١
يونيو
�شركة «ناقالت» تتولىّ الإدارة التقنية رابع و�آخر �سفنها لنقل
غاز البرتول امل�سال.
�أغ�سط�س
تتم �صفقة متويل �إ�سالمي بقيمة 380
�شركة «ناقالت» ّ
مليون دوالر �أمريكي.
�سبتمرب
�شركة « »NDSQتنجز بناء �أوىل �سفنها وهي بارجة حتميل
و�إنزال بطول 140م.
�أ ّول جمموعة من الطلاّ ب البحريني القطريني ين�ض ّمون �إىل
�شركة «ناقالت».
نوفمرب
�شركة « »NDSQتطلق �أ ّول ثالثة زوارق �إر�ساء �ضمن طلب
مك ّون من � 19سفينة.
دي�سمرب
تتم �صفقة متويل بقيمة  200مليون دوالر �أمريكي
�شركة «ناقالت» ّ
ل�صالح �شركة اخلليج لنقل غاز البرتول امل�سال.

�أبريل

منح �شركة «ناقالت» �شهادتي «»ISO 9001:2008
و «.»OHSAS 18001:2007
�أجناز �شركة «� »N-KOMأ ّول م�شروع �صيانة يف احلو�ض

مار�س
�شركة « »NDSQتو ّقع عقد لبناء �سفينة فاخرة �سريعة بطول  69مرت ًا.
�شركة «ناقالت» تو ّقع مذكرة تفاهم مع �شركة الطاقة اجلزائرية
«�سوناطراك».
يونيو
�شركة «ناقالت �إنك» تتم �إعادة متويل بقيمة  917مليون دوالر �أمريكي.
يوليو
�شركة «ناقالت» تزيد من ح�صة ملكيتها يف �شركة
«ماران ناقالت املحدودة».
�أكتوبر
�شركتي « »NDSQو « »NSWتو ّقعان على عقد لبناء �سبع
�سفن جديدة لت�شغّلها « »NSWعند الت�سليم.
�شركة « »NDSQحت�صل على �شهادات ،ISO 9001:2008
و  ISO 14001:2004و .OHSAS 18001:2007
نوفمرب
تعيني املهند�س عبد اهلل ف�ضالة ال�سليطي يف من�صب
املدير العام ل�شركة «ناقالت».
�شركة « »N-KOMتفوز بجائزة «�أف�ضل حو�ض بحري خلدمات
�صيانة ال�سفن» لل�سنة الثانية على التوايل خالل حفل توزيع جوائز
«�سيرتيد» ال�شرق الأو�سط و�شبه القارة الهند ّية .2013
�إعادة منح �شركة «� »N-KOMشهادات  ISO 14001و
.OHSAS 18001

�شركة «ناقالت» ترتّب عملية متويل بقيمة  160مليون دوالر
�أمريكي ل�صالح ك ّل من �شركتي « »N-KOMو «.»NDSQ
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٢٠

م�ساهمو «ناقالت»
قطر للبترول

�أن�شئت قطر للبرتول مبوجب املر�سوم الأمريي رقم ( )10ال�صادر يف عام 1974
وهي م�ؤ�س�سة وطنية متلكها الدولة ،وت�ضطلع بكافة مراحل �صناعة النفط والغاز يف قطر.
ت�شمل الن�شاطات الرئي�سية لقطر للبرتول و�شركاتها التابعة وم�شروعاتها امل�شرتكة عمليات اال�ستك�شاف و�إنتاج
وبيع النفط اخلام ،والغاز الطبيعي ،و�سوائل الغاز الطبيعي ،واملنتجات البرتولية املك ّررة ،البرتوكيماويات،
والإ�ضافات البرتولية ،والأ�سمدة الكيماوية ،والغاز الطبيعي امل�سال ،واحلديد والألومنيوم.

مؤسسة قطر

م� ّؤ�س�سة قطر هي منظمة م�ستقلة ،خا�صة ،غري ربح ّية ت� ّأ�س�ست عام  1995مبوجب مر�سوم �أمريي لدعم مراكز التم ّيز
الرامية �إىل تنمية القدرات الب�شر ّية عن طريق اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري ،والتكنولوجيا املبتكرة ،واملن�ش�آت املتطورة،
و�إبرام ال�شراكات مع م�ؤ�س�سات راقية امل�ستوى ،وبالتايل رفع كفاءة الأفراد وجودة حياتهم.

قطر للوقود «وقود»

تعتمد �إ�سرتاتيجية قطر للبرتول يف عمليات اال�ستك�شاف والتطويرعلى اتفاقيات اال�ستك�شاف وامل�شاركة يف الإنتاج
( ،)EPSAواتفاقيات التطوير وامل�شاركة يف الإنتاج ( )DPSAالتي تعقدها مع كربى �شركات النفط والغاز العاملية.

قطر للوقود «وقود» هي �شركة م�ساهمة حملية مدرجة يف �سوق الدوحة للأوراق املالية منذ العام  .2002تعنى ال�شركة
بتوفري وتوزيع كل �أنواع الوقود داخل دولة قطر� ،سواء كان ذلك من الديزل ،واجلازولني� ،أو وقود الطائرات ،وذلك من
خالل �أ�سطول م�ؤلف من �أكرث من  150ناقلة للوقود .وتقوم �أي�ض ًا ب�أن�شطة تزويد ال�سفن بالوقود ،وا�سترياد مادة البيتومني
وت�سويقها ،وتوفري الزيوت و�إن�شاء حمطات برتول حديثة .كما تقوم «وقود» بتوزيع غاز البرتول امل�سال يف دولة قطر.

تتم ن�شاطات وعمليات قطر للبرتول يف املناطق الربية التي ت�شمل الدوحة وم�سيعيد ودخان ورا�س لفان واملناطق البحرية
ّ
التي ت�شمل جزيرة حالول وحمطات الإنتاج البحرية ومن�صات �أجهزة احلفر القائمة وحقل غاز ال�شمال.

والصحة
صندوق التقاعد العسكري وصندوق قطر للتعليم
ّ

وانطالق ًا من روح احلما�س للدخول يف م�شاريع م�شرتكة ،نحر�ص يف كل م�شروع على التميز بال�شفافية والإبداع وحتقيق
�أعلى امل�ستويات يف النوعية �أو اخلدمات .فنحن يف قطر للبرتول ملتزمون بالتفوق قبل كل �شيء.

وال�صحة.
وهي �صناديق ا�ستثمار ّية تتح ّكم بالأ�سهم املرتبطة ب�صندوق التقاعد الع�سكري و�صندوق قطر للتعليم
ّ

الشركة القطرية للنقل البحري ش.ش.و

وهي �شركة للنقل البحري مق ّرها دولة قطر وتقوم بتوفري خدمات متنوعة و�شاملة ل�س ّد االحتياجات اخلا�صة بنقل غاز
البرتول امل�سال ،والغاز الطبيعي امل�سال ،والنفط اخلام والنقي .وهي مملوكة حالي ًا من قبل �شركة املالحة القطرية
«مالحة» باعتبارها �إحدى ن�شاطاتها يف ال�سوق املحلي والعاملي.
المالحة القطرية «مالحة» ش.م.ق

وهي �شركة مق ًرها دولة قطر وذات اهتمامات متنوعة يف ال�شحن والنقل البحري حيث توفر �إىل جانب ن�شاطات
�أخرى خدمات النقل البحري للغاز وامل�شتقات النفطية واحلاويات واملواد ال�صلبة والعمليات البحرية و�إدارة املوانئ
واخلدمات اللوج�ستية وبناء وت�صليح ال�سفن والوكاالت التجارية بالإ�ضافة �إىل �إدارة اال�ستثمارات املالية والعقارية.
تو ّفر «مالحة» ال�سفن للخدمات البحرية حيث متلك �أ�سطو ًال كبري ًا من �سفن احلاويات و�سفن الب�ضائع العامة
وال�صنادل وزوارق ال�سحب.
العامة للتقاعد والمعاشات
الهيئة
ّ

الهيئة العا ّمة للتقاعد واملعا�شات هى هيئة عا ّمة لها �شخ�صية اعتبارية وموازنة م�ستقلة حمدّدة يف املوازنة العامة
للدولة .تتبع الهيئة جمل�س الوزراء ،وتهدف �إىل ت�أمني احلياة الكرمية لأ�صحاب املعا�ش وامل�ستحقني عنهم وفق ًا لأحكام
قانون التقاعد واملعا�شات .وتتولىّ الهيئة �إدارة وا�ستثمار املوارد املالية ل�صندوق التقاعد ويديرها جمل�س �إدارة.

						
قطر للبرتول
					
�شركة قطر للوقود «وقود»
				
وال�صحة
�صندوق قطر للتعليم
ّ
		
�صندوق التقاعد الع�سكري وغريه من الهيئات احلكوم ّية القطر ّية
					
�صندوق م� ّؤ�س�سة قطر
				
الهيئة العامة للتقاعد واملعا�شات
					
�شركة «مالحة»*
				
مواطنون قطرييون  /م�ساهمون �آخرون
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٪٢
٪٢
٪٤
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٪٣٠
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*«مالحة» هي الهو ّية اجلديدة لل�شركتني املدموجتني
«املالحة القطر ّية» و «القطر ّية للنقل البحري».
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م�ست�أجرو �سفن «ناقالت»
قطر غاز

ت�أ�س�ست �شركة قطر غاز يف عام  ،1984وهي ال�شركة الرائدة يف جمال �صناعة الغاز الطبيعي امل�سال يف دولة قطر .وقد
�أ�صبحت اليوم بف�ضل توجيهات �سعادة الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة ،وزير الطاقة وال�صناعة ورئي�س جمل�س �إدارة
قطر غاز كربى ال�شركات املنتجة للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل ،والتي مت ّكنت من الو�صول بطاقتها الإنتاجية �إىل 42
مليون طن يف ال�سنة ،وا�ستطاعت حتقيق ر�ؤيتها املتمثلة يف �إي�صال الغاز الطبيعي امل�سال الذي تنتجه من خطوط �إنتاجها
ب�أمان وثقة �إىل عمالئها يف جميع �أنحاء العامل من م�صانعها ذات امل�ستوى العاملي الرفيع يف دولة قطر .يذكر �أن فريق
عمليات حمطة را�س لفان يقوم بت�شغيل جميع �صهاريج اخلزانات واملحطات البحرية مبدينة را�س لفان ال�صناعية .وتع ّد
حمطة را�س لفان كربى حمطات الغاز الطبيعي امل�سال وت�صدير املنتجات البرتولية يف العامل.
شركة راس غاز المحدودة «راس غاز»

�شركة را�س غاز املحدودة «را�س غاز» هي �إحدى ال�شركات املتكاملة الرائدة عاملي ًا يف �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال وهي
مع �شركة قطر غاز جتعل دولة قطر �أكرب منتج للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل بقدرة �إنتاج ّية ت�ساوي  77مليون طن
�سنوي ًا� .صنعت را�س غاز لنف�سها �سمع ًة كمو ّر ٍد موثوق و�آمن للغاز الطبيعي امل�سال وقد ح ّولت مورد �إقليمي �إىل عن�صر
�أ�سا�سي من مزيج ّ
الطاقة العاملي .منذ ت�أ�سي�سها يف العام  ،2001قامت را�س غاز بتطوير من�ش�آت على م�ستوى عاملي
ال�ستخراج وتخزين ومعاجلة وت�صدير الغاز الطبيعي امل�سال.
شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة «تسويق»

ت�أ�س�ست �شركة قطر العاملية لت�سويق البرتول املحدودة «ت�سويق» �ش.م.ق .يف يوليو  2007مبوجب املر�سوم الأمريي بقانون
ب�شكل م�ستقل عن �شركات النفط والغاز.
رقم ( )15ل�سنة  .2007وهي �شركة مملوكة بالكامل حلكومة دولة قطر وتعمل ٍ
�شركة «ت�سويق» هي امل�صدّر الوحيد للمنتجات البرتولية من دولة قطر واملعروفة باملنتجات اخلا�ضعة للتنظيم احلكومي
والتي ت�شمل غاز البرتول امل�سال والكربيت واملكثفات واملنتجات املك َررة (مثل النافثا ووقود ال�سيارات ووقود الطائرات)
ومنتجات حتويل الغاز اىل �سوائل مثل النافثا ووقود الطائرات املمزوج .وتقوم �شركة «ت�سويق» �أي�ض ًا بت�سويق منتجات
النفط اخلام الذي يتم �إنتاجه يف قطر ب�إدارة «قطر للبرتول» مبوجب اتفاقية وكالة .تعرف هذه املنتجات باملنتجات غري
اخلا�ضعة للتنطيم احلكومي وهي ت�شمل النفط اخلام الربي والنفط اخلام البحري ونفط ال�شاهني ونفط الريان.
وافتتحت �شركة «ت�سويق» مكتبها التمثيلي الأول يف �سنغافورة عام  2008ليكون مبثابة حلقة الو�صل مع الأ�سواق الآ�سيوية
اال�سرتاتيجية .ويهدف املكتب التمثيلي �إىل تقدمي الدعم الت�سويقي للمقر الرئي�سي يف قطر ،وذلك من خالل جمع
املعلومات عن الأ�سواق ال�ستكمال �أن�شطة الت�سويق والتخطيط ،والبحث عن فر�ص تطوير الأعمال الإقليمية .
بينما ت�ستمر الأعمال املبا�شرة مع «ت�سويق» باالنخفا�ض ،نوا�صل العمل والتفاو�ض مع «ت�سويق» يف حماول ٍة لزيادة كميات
غاز البرتول امل�سال ،والكربيت ،واملكثفات التي ميكن �أن حتملها �شركة «ناقالت» ل�صالح �شركة «ت�سويق» ،الأمر الذي
يتيح ل�شركة «ناقالت» ب�أن تنمو وتن ّوع �أن�شطتها التجارية.
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الأ�سطول
�إنّ عمل �شركة «ناقالت» الأ�سا�سي يف نقل الغاز الطبيعي امل�سال القطري �إىل الأ�سواق العاملية هو جوهر ق ّوة �شركتنا .و ُيع ّد �أ�سطولنا املتنامي �إىل  58ناقلة مملوكة �إ ّما بالكامل �أو
املتخ�ص�صة فى نقل الغاز الطبيعي املُ�سال يف العامل� ،إذ تتمتع جميع الناقالت بتقنيات حديثة ل�ضمان عملية نقل الغاز الطبيعى امل�سال
ب�شكل م�شرتك ،من �أكرب و�أحدث الأ�ساطيل
ٍ
ّ
ب�صور ٍة �آمنة و�سليمة بيئي ًا وف ّعالة من حيث توفري التكلفة .ويبلغ �إجمايل اال�ستثمارات يف هذه الناقالت  11مليار دوالر �أمريكي تقريب ًا ،كما تبلغ م�ساحة حمولتها الإجمالية للنقل
ما يزيد عن  8.5مليون مرت مك ّعب من الغاز الطبيعي امل�سال.
ّمت جتهيز جميع ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال التّابعة ل�شركة «ناقالت» بالكامل لتلبية متطلبات نقل الغاز الطبيعي امل�سال القطري ،مما يو ّفر للدولة والعامل «خط �أنابيب عائم»
له �أهمية ا�سرتاتيجية فى توفري الطاقة النظيفة .وت�ؤجر �شركة «ناقالت» �سفن الغاز الطبيعي امل�سال من خالل اتفاقيات ت�أجري طويلة الأجل مع �شركتي قطر غاز ورا�س غاز.
يتم ت�شغيل
ويتم ت�شغيل �سفن الغاز الطبيعي امل�سال التي منلكها بالكامل من خالل ٍ
حتالف ا�سرتاتيجي مع �شركة �شل الدول ّية لل�شحن والتجارة املحدودة « .»STASCOبينما ّ
ً
�سفن الغاز الطبيعي امل�سال الـ  33التي متلكها �شركة «ناقالت» ملكية م�شرتكة من قبل مالكي ال�سفن ال�شركاء يف امللكية ،والتي تت�ض ّمن عددا من ال�شركات العامل ّية الرائدة يف
امتالك وت�شغيل ال�سفن.

توظيف ط ّلاب بحريين قطريين

مت ان�ضمام الفوج الثاين من ال�شباب القطريني املن�ض ّمني �إىل برنامج
«ناقالت» للطالب البحريني يف �سبتمرب .2013

ترعى �شركة «ناقالت» طلاّ بها البحريني خالل فرتة الدورة التعليم ّية التي ترتاوح
مدّتها بني �أربع �إىل خم�س �سنوات يف كل ّية عمان البحرية الدولية ،والتي �ستت�ض ّمن 12
�شهر ًا من التدريب البحري على منت �سفن �شركة «ناقالت» .وفور �إنهاء الدورة� ،سيكون
الطلاّ ب قد �أ�صبحوا �ض ّباط بحريني م�ؤهلني� ،أو مهند�سني بحريني ،حيث �ست�ضمن لهم
�شركة «ناقالت» وظائف على منت �سفنها.
و�ست�ستمر �شركة «ناقالت» يف ابتعاث طالبها البحريني للدرا�سة يف ُعمان ودول �أخرى
يتم ت�أ�سي�س �أكادميية
ويف كل ّيات ذات مناهج �أكادميية بحرية رفيعة امل�ستوى� ،إىل �أن ّ
بحرية دول ّية يف قطر.

ب�شكل م�شرتك �أربعة ناقالت لغاز البرتول امل�سال من خالل �شركة اخلليج لنقل
وبالإ�ضافة �إىل ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال والبالغ عددها  58ناقلة ،متلك �شركة «ناقالت» �أي�ض ًا ٍ
غاز البرتول امل�سال ،وهي م�شروع م�شرتك مملوك منا�صفة بني �شركتي «ناقالت» و»مالحة» .ويتم ت�شغيل و�إدارة الناقالت ال�ضخمة الأربع ل�شركة اخلليج لنقل غاز البرتول امل�سال
ب�شكل كامل من قبل �شركة «ناقالت لل�شحن قطر املحدودة» ( ،)NSQLوهي �شركة تابعة ومملوكة بالكامل ل�شركة «ناقالت».
ٍ

إدارة سفن نقل غاز البترول المسال

إنجــــــازات ٢٠١٣

قامت �شركة « »NSQLببناء فريق قوي لإدارة ال�سفن يف الدوحة �إىل جانب كافة
البنى التحتية والأنظمة الالزمة .ومنذ انتهاء املرحلة االنتقالية وخالل العام ،2013
م�ستويات عالية من ال�سالمة والتم ّيز التقني
�أظهرت ال�شركة قدراتها من خالل
ٍ
للأداء ،و التي ال تزال تتطور مع اكت�ساب �شركة « »NSQLمزيد ًا من اخلربة.

التعاون مع شركة سوناطراك الجزائرية

توظيف موظفين بحريين

يبلغ عدد ال�ضباط على منت �أ�سطول ناقالت  760بحار ًا .ومنذ العام  ،2011تقوم
ال�شركة التابعة واململوكة بالكامل ل�شركة «ناقالت» �شركة «قطر لنقل الغاز جزر
مار�شال» ( )QGTCMIبالنقل التدريجي ل�ضباطنا من �شركة «�شل» �إىل
« .»QGTCMIبحلول نهاية العام ّ ،2013
وظفت «»QGTCMI
� 221ضابط ًا ،ويتوقع انتقال �أعداد �أكرب من املوظفني البحريني �إىل
« »QGTCMIخالل املرحلة الثانية من الفرتة االنتقالية التي حتدث حالي ًا.

يف فرباير  ،2012بد�أت عملية نقل �إدارة الناقالت العمالقة لنقل غاز البرتول امل�سال
من �شركة «�شل الدول ّية لل�شحن والتجارة املحدودة» (� )STASCOإىل �شركة
«ناقالت لل�شحن قطر املحدودة» ( .)NSQLوقد �أجنزت العملية يف يونيو من
العام نف�سه.

زيادة ملكية مشروع «ماران» المشترك وتوسيع األسطول

يف يوليو  ،2013قامت �شركة «ناقالت» بزيادة ح�صة ملكيتها �إىل  40باملئة
يف مار�س  ،2013و ّقعت �شركة «ناقالت» مذكرة تفاهم للتعاون يف جماالت ذات
االهتمام امل�شرتك مع �شركة الطاقة اجلزائرية التي تع ّد �أكرب �شركة للنفط والغاز يف �شركة «ماران ناقالت املحدودة» ،امل�شروع امل�شرتك بني �شركتي «ناقالت»
و«ماران للم�شاريع املحدودة».
يف �إفريقيا�« ،سوناطراك».

تو�سع �شركة «ماران ناقالت املحدودة» �أ�سطولها من �أربع �إىل ثمانية ناقالت للغاز
اتفقت �شركتا «ناقالت» و»�سوناطراك» على التعاون فى جمال نقل الغازات
ّ
امل�سالة .وت�شمل املجاالت الأخرى املحتملة للتعاون امللكية امل�شرتكة لناقالت الغاز ،الطبيعي امل�سال ،مع تو ّقع ت�سليم الأربع ناقالت اجلدد للغاز الطبيعي امل�سال يف
العام  ،2014لي�صل جمموع �أ�سطول نقل الغاز الطبيعي امل�سال ل�شركة «ناقالت»
وا�ستقبال ال�سفن يف احلو�ض اجلاف ،وبناء ال�سفن يف البلدين.
�إىل � 5٨سفينة.
وناق�شت ال�شركتان �أي�ض ًا تبادل املعلومات واخلربة التقنية� ،إىل جانب
التعاون يف ما يتعلق بالدعم اللوج�ستي لأ�سطولهما.
�إنّ ال�سفن التي تتم �إ�ضافتها �إىل �أ�سطول �شركة «ناقالت ماران املحدودة» هي قيد
الت�صنيع يف كوريا .و�ستقوم الأربع ناقالت اجلدد بنقل حموالت الغاز الطبيعي امل�سال
للمنتجني من خمتلف �أنحاء العامل لتكون �أ ّول ناقالت للغاز الطبيعي امل�سال يف اال�سطول
غري م�ؤجرة لرا�س غاز �أو قطر غاز.
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٢٦

ّ
خط األنابيب العائم لدولة قطر

أسطول شركة «ناقالت»

•النقل عامل �أ�سا�سي يف قدرة قطر على تو�صيل
الإحتياط ّيات ال�ضخمة من الغاز �إىل الأ�سواق حول العامل.
•ي�ش ّكل الغاز الطبيعي امل�سال عن�صر ًا هام ًا بالن�سبة
قطر للبرتول ولدولة قطر.
•را�س غاز وقطر غاز يلعبان دور ًا حيوي ًا بالن�سبة �إىل قطر
للبرتول ول�شركائها من �شركات النفط الدول ّية.
•تنتج قطر  77مليون طن �سنوي ًا من الغاز الطبيعي امل�سال.
•ت� ّأ�س�ست �شركة «ناقالت» لتلعب دور رئي�سي يف نقل الغاز
الطبيعي امل�سال واملنتج من قبل م�شاريع الغاز الطبيعي
امل�سال القطر ّية.
•مت ّثل �سفن �شركة «ناقالت»  15باملئة من حمولة الغاز
الطبيعي امل�سال العامل ّية حيث متتلك �أكرب �أ�سطول يف
العامل لنقل الغاز الطبيعي امل�سال.

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎن

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﻛﻨﺪا

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﺼﻴﻦ

ﻗﻄﺮ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

ﺗﺎﻳﻮان

اﻟﻬﻨﺪ

اﻣﺎرات

ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ

مكونات األسطول
ّ

�سفن الغاز الطبيعي امل�سال

عدد � 14سفينة من طراز «»Q-MAX
عدد � 31سفينة من طراز «»Q-FLEX

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

عدد � 13سفينة تقليد ّية

�سفن الغاز البرتول امل�سال

عدد � 4سفن �ضخمة لنقل الغاز ()VLGC

سفن نقل الغاز الطبيعي المسال

عدد � 25سفينة مملوكة بالكامل

•عدد � 14سفينة من طراز «»Q-MAX
(بحمولة ترتاوح بني  263,000م ٣و  266,000م.)٣
•عدد � 11سفينة «»Q-FLEX
•(بحمولة ترتاوح بني  210,000م ٣و  217,000م.)٣

عدد � 33سفينة مملوكة ب�شكل م�سرتك

•ترتاوح ملك ّية �شركة «ناقالت»من هذه ال�سفن بني
مبتو�سط �إجمايل يبلغ  45باملئة.
 20و  60باملئةّ ،
٣
•عدد � 13سفينة تقليد ّية (بحمولة ترتاوح بني  ١٤٥,000م
و  ١٧٠,000م)٣
•عدد � 20سفينة من طراز «»Q-FLEX
(بحمولة  216,000م.)٣

سفن « »Q-MAXو «»Q-FLEX

•تعترب �سفن « »Q-MAXو «»Q-FLEXالأكرب يف العامل والأكرث تقدّم ًا �ضمن ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال.
•دخلت تلك ال�سفن يف اخلدمة منذ عام .2007
•�سفن « :»Q-FLEXتزيد حمولة تلك ال�سفن من الغاز الطبيعي امل�سال عن مثيالتها التقليد ّية بن�سبة  50باملئة تقريب ًا.
•�سفن « :»Q-MAXتزيد حمولة تلك ال�سفن من الغاز الطبيعي امل�سال عن مثيالتها التقليد ّية بن�سبة  80باملئة تقريب ًا.
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� ١3سفينة للغاز الطبيعي امل�سال

�سفن تقليدية ( ١٤٥,000م ٣و  ١٧٠,000م)٣

� 31سفينة للغاز الطبيعي امل�سال

« 21٠,000( »Q-Flexم ٣و  21٦,000م)٣

� ١٤سفينة للغاز الطبيعي امل�سال

« 26٣,000( »Q-Maxم ٣و  26٦,000م)٣
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٢٨

حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن
يف العام  2007ك ّلفت قطر للبرتول �شركة «ناقالت» ب�إدارة ت�صميم وبناء حو�ض مب�ستوى عاملي لبناء و�إ�صالح ال�سفن يف ميناء را�س لفان
يف دولة قطر .مت �إجناز حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن يف العام  2010وهو اليوم يف عامه الثالث من العمليات.
ت�ش ّغل �شركة «ناقالت» حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن عن طريق �شركتي م�شاريع م�شرتكة مت ت�أ�سي�سهما مع �شركات عاملية رائدة – وهما «ناقالت كيبل للأعمال
البحرية املحدودة» ( )N-KOMاملتخ�ص�صة يف �إ�صالح ال�سفن ،و�شركة «ناقالت دامن �شيبياردز قطر املحدودة» ( )NDSQالتي تر ّكز على بناء
ال�سفن .ومتا�شي ًا مع ر�ؤية ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املفدى ،توا�صل �شركتي « »N-KOMو « »NDSQامل�ضي قدم ًا يف �إن�شاء �صناعة بحرية
قوية وديناميك ّية يف دولة قطر.

شركة «ناقالت كيبل لألعمال البحر ّية المحدودة»
()N-KOM
تاريخ التأسيس2008 :
الملكية� :شركة « »N-KOMمملوكة بن�سبة  79يف املئة من قبل �شركة «ناقالت» و20
يف املائة من قبل «ك �إ�س للإ�ستثمارات املحدودة» ،وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ل�شركة
«كيبل للأعمال البحر ّية» ،وواحد يف املئة من قبل �شركة قطر للبرتول.
مساحة الموقع 50.8 :هكتار
المنشآت :اثنان من الأحوا�ض اجلافة ( 360مرت  66 xمرت و 400مرت  80 xمرت)؛ و�أر�صفة يبلغ
جمموع طولها  2750مرت ًا ،وجمهزة برافعات بامتداد  100مرت؛ وجمموعة كاملة من مرافق الدعم،
مثل ور�شة معاجلة ال�صلب وور�ش املعدات والأدوات الكهربائية والأنابيب والأدوات امليكانيكية وخمازن
كبرية� .أما من�ش�أة �إ�صالح ال�سفن ال�صغرية فتحتوي على رافعات بقدرة رفع تبلغ  25طن ،واثنتني من
رافعات القوارب املتنقلة ( 300طن و 1100طن) ،ور�صيف عائم بطول  200مرت ،ومنطقة ر�صيف
جافة �إىل جانب مرفق لدعم الإنتاج .ومن املق ّرر �إ�ضافة ر�صيف عائم من نوع «»Handymax
بطول ( 163مرت  26 xمرت) مع قدرة رفع ت�صل �إىل  6250طن ور�صيف عائم من نوع Q-Max
( 405مرت  66 xمرت) مع قدرة رفع تبلغ � 120ألف طن فى العام .2015
األنشطة :تركز �شركة « »N-KOMعلى �صيانة و�إ�صالح ال�سفن ،وحتويل وبناء
الهياكل البحرية والربية ،مثل من�صات احلفر واحلفارات الأر�ضية ومك ّوناتها.
الشهادات المعتمدة :معهد البرتول الأمريكي  ISO 9001و OHSAS 18001
و  ISO 14001؛ اعتماد املعهد الأمريكي للبرتول ( )APIوفق املعايري Q1 :و 2Bو4F
وAPI ISO/TS 29001؛ بالإ�ضافة �إىل �شهادات التدقيق للت�صديق على �سفن ال�ضغط
للجمعية الأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني ()ASME؛  ASME STAMPSو U
و U2و  Sو PP؛ واملجل�س الوطني لإ�صالح �سفن ال�ضغط «.»RSTAMP
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إنجـــــــازات ٢٠١٣
•�أكملت �شركة « »N-KOMبنجاح م�شروعها الـ  200يف حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن ،مبا يف ذلك توفري خدمات
احلو�ض اجلاف و�إ�صالح ناقالت « »Q-MAXو« »Q-FLEXلنقل الغاز الطبيعي امل�سال ،وناقالت غاز
البرتول امل�سال وناقالت النفط اخلام ال�ضخمة؛ وحتويل وت�صنيع من�صات احلفر؛ وم�شاريع الت�صنيع البحر ّية؛ وخدمة
املن�صات الربية.
•يف نوفمرب  ،2013ح�صلت �شركة «»N-KOMعلى جائزة «�أف�ضل حو�ض بحري خلدمات �صيانة ال�سفن»
خالل حفل توزيع جوائز «�سيرتيد ال�شرق الأو�سط و�شبه القارة الهند ّية» لل�سنة الثانية على التوايل.
•�أجنزت �شركة «� »N-KOMأكرث من  18,500طن من �أعمال الت�صنيع منذ العام  ،2011مبا يف ذلك
�صناعة خزانات الطني ل�صالح �شركة « »SAIPEMو�شركة احلفر العراقية.
•منحت �شركة «� »Technipشركة « »N-KOMعقد م�شروع بري ح�صلت �شركة «»Technip
عليه من قبل قطر للبرتول.
•�أجنزت �شركة « »N-KOMتركيب �أ ّول نظام ملعاجلة املياه على ناقلة للغاز الطبيعي امل�سال تابعة ل�شركة «ناقالت».
•�أن�ش�أت ال�شركة «فريق للنجدة» من ّ
موظفني م�ؤهلني لإجراء �إ�صالحات على من�ش�آت بحر ّية ورا�سية.
•�أعاد معهد البرتول الأمريكي منح �شركة «� »N-KOMشهادات  ISO 14001و .OHSAS 18001
•مت �إن�شاء مركز �أعمال خم�ص�ص ،ير ّكز على عالقات العمالء ،والت�أ�شريات وخدمات الفنادق.
•تعاونت �شركة « »N-KOMمع «�شركة ال�شباب قطر» لتعزيز برامج تنمية ال�شباب وفر�ص التدريب.
•ن ّفذ ّ
موظفي �شركة « »N-KOMحملة تنظيف �ساحلية ناجحة على �شاطئ را�س لفان ال�شمايل.
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٣٠

حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن
شركة «ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة»
()NDSQ
تاريخ التأسيس2010 :
الملكية� :شركة « »NDSQمملوكة بن�سبة  70يف املائة من قبل �شركة «ناقالت»
و 30يف املائة من قبل جمموعة «دامن» لإ�صالح ال�سفن يف هولندا.
مساحة الموقع 18 :هكتار
المنشآت :قاعة ت�صنيع بطول  270مرت وعر�ض  65مرت؛ وقاعة جتميع بطول  180مرت
مك ّونة من �أربعة حجرات؛ وقاعة جتديد لل�سفن عالية القيمة ،بطول  180مرت  xعر�ض  70مرت
يتم التح ّكم باحلرارة والرطوبة يف كليهما؛
مق�سمة �إىل حجرتني منف�صلتني ّ
 xارتفاع  50مرتّ ،
ور�صيف لتجهيز ال�سفن بطول  400مرت مزود برافعة تبلغ قدرة حمولتها  30طن؛ وبارجة
حتميل و�إنزال بحمولة  10,500طن؛ وور�ش عمل وخمازن ومرافق دعم �أخرى.
األنشطة :تركز �شركة« »NDSQعلى بناء ال�سفن امل�صنعة من ال�صلب والأملنيوم
والبال�ستيك املق ّوى بالألياف والتى ي�صل طولها اىل  170مرت .كما ت�شمل قدراتها الإنتاجية
ال�سفن التجارية (مثل زوارق ال�سحب وقوارب الإمداد البحري و�سفن الب�ضائع) ،وال�سفن
الع�سكرية واليخوت الفاخرة .كما تتمتع « »NDSQبالقدرة على �صيانة ال�سفن
الع�سكر ّية واليخوت الفاخرة.
الشهادات المعتمدةISO 9001:2008، ISO 14001:2004 :
و OHSAS 18001:2007

إنجـــــــازات ٢٠١٣
•يف يناير ّ ،2013
د�شن �سعادة الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة ،وزير الطاقة
وال�صناعة ورئي�س جمل�س �إدارة قطر للبرتول و�شركة «ناقالت» و�س ّمى �أول
و�أ�ضخم م�شروع ل�شركة « ،»NDSQوهي بارجة «الغطرو�شة» للتحميل
والإنزال بطول  140مرت ًا.
•يف مار�س  ،2013وقعت �شركة « »NDSQعقد ًا لت�صنيع �سفينة
فاخرة �سريعة يبلغ طولها  69مرت ًا ،و�سيتم بنا�ؤها بالكامل يف من�ش�أة
�شركة« »NDSQيف را�س لفان .و�سرتتكز ال�سفينة امل�ص ّممة بح�سب
الطلب على �أ�سا�س البدن املق ّو�س ل�سفن دعم «دامن» من طراز «�سي �آك�س»
للق ّوات البحر ّية وخفر ال�سواحل واليخوت البالغ طولها  67مرت .و�ستكون
ال�سفينة جم ّهزة ب�أحدث التقنيات وت�صل �سرعتها �إىل  20عقدة.
•يف �أكتوبر  ،2013و ّقعت �شركة « »NDSQعقد ًا لبناء �سبع �سفن مك ّونة
من زورقا �سحب من طراز « »ASDبقدرة �سحب ت�صل �إىل  60طن،
وزورقان بقدرة �سحب  45طن ،وقاربي �إر�ساء ثنائيي املراوح بقدرة  15طن
وقارب �إر�شاد – �ستكون جاهزة للعمل بحلول خريف  / 2014ربيع 2015
ل�صالح �شركة م�شروع «ناقالت» امل�شرتك « »NSWيف ميناء را�س لفان.
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•ح�صلت �شركة « »NDSQعلى �شهادة من �سج ّل «لويدز» ل�ضمان اجلودة
لتما�شي �أنظمة �إدارة جودتها ،وبيئتها و�سالمتها مع املعايري املعرتف بها دولياً.
كما قدّم لها �سجل «لويدز» ل�ضمان اجلودة �شهادة موافقة على معايري الإدارة
 ،ISO 9001:2008و  ISO 14001:2004و OHSAS
 18001:2007خالل احتفال يف حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء
و�إ�صالح ال�سفن يف را�س لفان يف �أكتوبر  .2013ومت منح �شهادات نظام �إدارة
اجلودة  ISOللمرة الأوىل ل�شركة «� »NDSQإىل جانب �شهادة ت�أكيد
نظام �إدارة اجلودة  ISOالتي ُمنحت �إىل �شركة « »NDSQللمرة الأوىل
يف العام .2011
•توا�صل �شركة« »NDSQت�سليم ال�سفن مبوجب عقد ت�صنيع ال�سفن الـ
 19ال�ستخدامها يف ميناء م�سيعيد .ويف نهاية العام ّ ،2013مت ت�سليم � 10سفن
ويتو ّقع ت�سليم الت�سع املتبقية يف العام .2014
•يف العام � ،2013أكملت �شركة « 7 »NDSQم�شاريع �إ�صالح ،و�صيانة
وترميم لليخوت الفاخرة.
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٣٢

اخلدمات البحرية
تقدّم �شركة «ناقالت» جمموعة �شاملة من اخلدمات البحرية لل�سفن العاملة يف املياه القطرية والزائرة �إىل ميناء را�س لفان وم�سيعيد.
وقد ّمت ت�أ�سي�س هذه اخلدمات لتوفري حلول متكاملة لل�سفن التى تتط ّلب م�ؤن ًا وخدمات بعيد ًا عن ال�ساحل القطري.

شركة «ناقالت سفيتزر ويز مولر»
()NSW

شركة «ناقالت لوكالة المالحة المحدودة»
()NAC

يف العام  ،2006مت �إن�شاء �شركة « »NSWك�شركة م�شروع م�شرتك مملوكة بن�سبة  70يف
املائة من قبل �شركة «ناقالت» و 30يف املائة من قبل «�سفيتزر ال�شرق الأو�سط املحدودة» ،وهي
جزء من ال�شركة امل�ش ّغلة الدولية «�سفيتزر» اململوكة بالكامل من جمموعة ال�شحن الدامناركية
«�إيه بي مولر – مري�سك» .ت�ش ّغل «� »NSWأ�سطو ًال من � 30سفينة ،مبا فيها � 25سفينة
مملوكة منها .وي�شمل الأ�سطول زوارق �سحب ،وزوارق �إر�شاد ،وزوارق �إر�ساء ،وزوارق الطاقم
وغريها من قوارب الإمدادات يف ميناء را�س لفان �إىل جانب العمل يف احلقول البحر ّية
جلزيرة حالول .وتقدّم �شركة « »NSWجمموعة من اخلدمات ت�شمل ال�سحب ،واملرافقة،
والإر�ساء ،والإر�شاد ،وخدمات زوارق الإ�صطفاف العائمة والرا�سية ،واال�ستجابة حلاالت
الطوارئ ،ودعم ال�صيانة البحرية.

�شركة « »NACمملوكة بن�سبة  95باملئة من قبل �شركة «ناقالت» ،وخم�سة باملئة من
قبل �شركة «قطر للبرتول» .وقد مت تعيني �شركة « »NACبوا�سطة قطر للبرتول ،وتعمل
كوكيل ح�صري مبوجب تراخي�ص وكالة امليناء اخلا�صة بقطر للبرتول ملوانئ را�س لفان
ٍ
وم�سيعيد ،وهي متثل جميع ال�سفن التي تر�سو يف را�س لفان وجميع ال�سفن الهيدروكربونية
التي تر�سو يف م�سيعيد.

إنجـــــــازات ٢٠١٣
•يف �أكتوبر  ،2013و ّقعت �شركة « »NSWعقد ًا مع �شركة قطر للبرتول لت�شغيل
�سبع �سفن �إ�ضافية يف ميناء را�س لفان ملدة  14عام ًا .ويف ال�شهر نف�سه ،و�ضعت �شركة
« »NSWطلبية لت�صنيع ال�سفن ال�سبع اجلديدة مع م�شروع «ناقالت» امل�شرتك �شركة
« .»NDSQو�ستكون الإ�ضافات اجلديدة لأ�سطول �شركة « »NSWزورقي �سحب
من طراز « »ASDبقدرة �سحب  60طن ،وزورقني بقدرة �سحب  45طن ،وقاربي �إر�ساء
بقدرة �سحب  15طن وقارب �إر�شاد.
•�إىل جانب اخلدمات البحرية املتعددة التي تقدّمها يف ميناء را�س لفان وحوله� ،أجرت
�شركة « »NSWما يزيد عن  13000عملية �سحب خالل ال�سنة ،ما يو ّفر عمليات
حتميل وتفريغ فع ّالة لل�سفن التي ت�ستخدم امليناء.

تعمل �شركة « »NACبالنيابة عن وتقدّم خدمات وكالة امليناء وال�شحن �إىل مالكي ال�سفن،
و�شركات ال�شحن ،وم�ش ّغلي ال�سفن ،وامل�ست�أجرين ،وامل�ص ّنعني املحليني ،و�شركات ا�ستالم
املواد ،والوكاالت الأخرى ،وعمالء ال�شحن ومز ّودي اخلدمات بالتن�سيق مع موانئ را�س لفان
وم�سيعيد .وتتعامل �شركة « »NACمع معدّل � 3400سفينة �سنوي ًا.
منذ مايو � ،2005ش ّكلت �شركة « »NACالوكيل املعتمد مليناء را�س لفان ،ويف �سبتمرب
 ،2013ت�س ّلمت �شركة « »NACجميع عمليات الوكالة لكافة ال�سفن الهيدروكربونية التي
تر�سو يف ميناء م�سيعيد .ويكمن الدور الرئي�سي ل�شركة « »NACب�إجراء عمليات التحميل
والتفريغ الف ّعالة لل�سفن التي تر�سو يف موانئ را�س لفان وم�سيعيد .وكجزءٍ من خدماتها ،تو ّفر
�شركة « »NACالدعم لالت�صال وتن�سيق الأن�شطة بني ال�سفينة و�أق�سام ال�ساحل ل�ضمان
عمليات الت�سليم ،والتحميل والتفريغ الآمنة ويف الوقت املحدد .وت�شمل العنا�صر الأ�سا�سية
الأخرى من واجبات �شركة « »NACالتنفيذ ال�صحيح لتوثيق ال�شحن ،والإجراءات
اجلمركية ،ومتطلبات الهجرة ،وامل�سائل التنظيمية اخلا�صة بامليناء واحلكومة ،وتوفري
التجهيزات واخلدمات مبا فيها تلبية احتياجات الطاقم.

إنجـــــــازات ٢٠١٣
•�أكملت �شركة « »NACبنجاح � 8سنوات من العمليات اخلالية من احلوادث الهادرة للوقت منذ ت�أ�سي�سها يف مايو .2005
•ت�س ّلمت �شركة « »NACعمليات الوكالة جلميع ال�سفن الهيدروكربونية يف مدينة م�سيعيد ال�صناعية ابتداء ًا من � 1سبتمرب .2013
•يف العام  ،2013قدّمت �شركة « »NACاخلدمات حلوايل � 3500سفينة و�أجرت نحو  21000عمل ّية لنقل الطواقم.
ً
•ت�س ّلمت �شركة « »NACمعاجلة ت�صاريح مرور بوابة مدينة را�س لفان ال�صناعية بالنيابة عن �شركة « »N-KOMابتداءا من  1نوفمرب .2013
•بلغ معدّل التقطري يف �شركة « 14 »NACباملئة ابتداء ًا من دي�سمرب .2013
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٣٤

اخلدمات البحرية

خدمات دعم السفن
تقدّم وحدة «ناقالت» لدعم ال�سفن ( )VSUجمموعة متكاملة من خدمات الدعم
جلميع ال�سفن العاملة يف املياه القطرية على مدار اليوم وطوال �أيام الأ�سبوع .وت�سعى وحدة
«� »VSUإىل تغطية النطاق الأو�سع من احتياجات العمالء.
وتقدّم وحدة « »VSUالقدرة على �إدارة ،وتخزين و�صيانة �أي مواد يف ال�سفينة وتوفري
جمموعة وا�سعة من م�ستلزمات املواد ،وتن�سيق خدمات الإ�صالح وال�صيانة يف را�س لفان
واملنطقة .متتلك وحدة « »VSUمرافق التخزين اخلا�صة بها ،مبا يف ذلك التخزين اجلاف
واملعتدل املناخ مع خيارات التربيد والتجميد ،وخدمات �إدارة املوجودات ،والقدرة على تخزين
قطع غيار ال�سفن على املدى الق�صري والطويل وتقدمي خدمات الت�سليم على مدار اليوم .وتهتم
وحدة « »VSUبكافة خدمات اال�سترياد والت�صدير املرتبطة بال�سلطات اجلمركية القطرية
والهيئات احلكومية القطرية الأخرى لت�سهيل �إجراءات حركة املواد.

٣٥
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إنجـــــــازات ٢٠١٣
اخلا�صة ب�شركة «ناقالت» عقد �شحن مع �شركة «اخلليج للمخازن».
•و ّقعت وحدة «»VSU
ّ
•و ّفرت وحدة « »VSUخدمات لنحو � 200سفينة خالل العام .2013
•و ّفرت وحدة « »VSUامل�ساعدة �إىل �شركات « »N-KOMو « »NDSQو « »NSWو «،»NAC
و�سفن �أ�سطول �شركة «ناقالت» وحو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن خالل العام .2013
تو�سعت خدمات دعم ال�سفن لت�شمل ميناء م�سيعيد.
• ّ
•عزّزت وحدة « »VSUا�ستخدامها لربجميات « »SAPلتلبية م�ستلزمات الأعمال.
•مت و�ضع �إجراء للحفاظ على املخزون على املدى الطويل لق�سم م�ستودع قطع الغيار يف وحدة «.»VSU
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٣٦

التنمية امل�ستدامة
التنمية امل�ستدامة هي مبادىء جوهرية عملت على توجيه منو و جناح �شركة «ناقالت» منذ ت�أ�سي�س ال�شركة يف العام  .2004ت�ش ّكل التنمية امل�ستدامة الأولوية يف جميع �أن�شطتنا،
وهي توا�صل ر�سم معامل ثقافة �شركتنا.
يف العام  ،2013ن�شرت �شركة «ناقالت» تقريرها ال�سنوي الثالث عن التنمية امل�ستدامة و�شاركت لل�سنة الثالثة على التوايل يف �إعداد تقرير التنمية امل�ستدامة
لقطاع ال�صناعة يف قطر الذي ن�شرته �إدارة التق ّيد ب�ش�ؤون نظم ال�صحة وال�سالمة والبيئة وهو ّ
يلخ�ص �أولو ّيات وم�سار تقدّم قطاع الطاقة وال�صناعة يف دولة قطر.
كما تلتزم �شركة «ناقالت» مبواءمة �أهدافها مع تلك اخلا�صة بدولة قطر ،كما هو مذكور يف ر�ؤية قطر الوطنية  .2030وميكن تلخي�ص �إجنازات ناقالت للتنمية امل�ستدامة للعام
 2013ومواءمتها حتت ركائز التنمية الأربع لر�ؤية قطر الوطنية  :2030التنمية االقت�صادية والب�شرية واالجتماعية والبيئية.

التنمية البشر ّية

التنمية االقتصادية
المؤشرات الرئيسية:

�إدارة اقت�صادية �سليمة؛ وا�ستغالل م�س�ؤول للنفط والغاز؛ وتن ّوع اقت�صادي مالئم.

إنجـــــــازات ٢٠١٣

إنجـــــــازات ٢٠١٣

•الرتكيز املتوا�صل على التن ّوع من خالل منو حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن وجمموعة اخلدمات البحرية
التي تقدّمها �شركة «ناقالت» ،مبا فيها:
 �شركة « »NDSQتربم عقد لت�صنيع �سبع �سفن ل�صالح �شركة «.»NSW قطر للبرتول تختار �شركة « »NSWلت�شغيل ال�سفن ال�سبع اجلديدة يف ميناء را�س لفان وفق ًا لعقد مدته  14عام ًا. �شركة « »NDSQتربم عقد لت�صنيع �سفينة فاخرة �سريعة بطول  69مرت ًا. �شركة « »NDSQتطلق � 10سفن �ضمن طلب ّية م�سيعيد املك ّونة من � 19سفينة. �شركة « »N-KOMتو ّقع عقد ًا مع �شركة « »Technipل�صالح م�شروع كبري مع قطر للبرتول.•توحيد �أن�شطة �إدارة �سفن �شركة «ناقالت».
•اتفاقيات متويلية ت�شمل:
 تنظيم ال�شركة التابعة واململوكة بالكامل من قبل �شركة «ناقالت» �إعادة متويل مع بنك قطر الوطني بقيمة  917مليون دوالر �أمريكي. �شركة «ناقالت» تزيد ملكيتها يف �شركة «ماران ناقالت املحدودة» مع توقيع امل�شروع امل�شرتك على �إعادة متويل بقيمة 662.4مليون دوالر �أمريكي مع بنك قطر الإ�سالمي وبنك بروة.
 �أجنزت �شركة «ناقالت» �صفقة بقيمة  160مليون دوالر �أمريكي لتمويل ل�صالح �شركة « 120( »N-KOMمليون دوالر �أمريكي)و�شركة « 40( »NDSQمليون دوالر �أمريكي) مع البنك اخلليجي.
•�أعيد الت�أكيد على ت�صنيفات ديون �شركة «ناقالت» الأ�سا�سية بدرجة  AA-و  Aa3من قبل وكالتي الت�صنيف «�ستاندرد �أند بورز»
و «موديز» ودرجة  A+من قبل «فيت�ش» للعام  2013بنظرة م�ستقبلية م�ستقرة.

٣٧

المؤشرات الرئيسية:

تعيني املوظفني امل�ؤهلني؛ قوى عاملة تتمتع بال�صحة وال�سالمة  -ج�سد ًيا وذهني ًا؛ موظفني على درجة كبرية من احلما�س.
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•احتفلت �شركة «ناقالت» ب�إجنازات برناجمها للطالب البحريني القطريني ،الذين ان�ضموا �إىل الربنامج يف العام  ،2012وا�ستقبلت ّ
موظفني
قطرييني جدد يف برنامج العام  ،2013مع �سعي �إىل تعيني �ضباط ومهند�سيني بحريني م�ؤهلني من اجلن�سية القطرية يف مراكز ا�سرتاتيجية
على منت �أ�سطول �شركة «ناقالت» و�ضمن عمليات ال�شركة.
لاّ
•عام ّ ،2013مت تعزيز موقع �شركة «ناقالت» يف �أذهان الط ب القطريني واملوظفني الوطنيني املحتملني ،مما رفع مكانة ال�شركة باعتبارها
خيار ًا للقطريني .و�شملت املبادرات امل�شاركة الف ّعالة يف معر�ض قطر املهني والتمثيل يف احلرم اجلامعي لإبراز الفر�ص املهنية� .إنّ انخراط
الطالب البحريني يف برنامج �شركة «ناقالت» للمنح الدرا�سية عام  2013هو نتيجة مبا�شرة لربنامج الزيارات املدر�سية يف ال�شركة.
•زادت �شركة «ناقالت» عدد املوظفني القطريني بن�سبة  63باملئة باملقارنة مع العام  ،2012م�ضيفة  32موظف ًا قطري ًا �إىل قواها العاملة مبا
فيها طلاّ ب بحريني جدد.
•كجزء من التطوير املهني للموظفني القطريني يف �شركة «ناقالت» ،مت تطبيق برامج التدريب اخلارجية .و�شارك املوظفون القطريون يف 37
برنامج تدريب مهني يف العام � 2013شملت موا�ضيع مثل اللغة الإجنليزية ،واملهارات التقنية والأ�سا�س ّية والإ�شراف.
•�أقامت �شركة «ناقالت» دورات توعوية �صحية لكافة ّ
موظفي ال�شركة يف مقر ال�شركة الرئي�سي وحو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء
و�إ�صالح ال�سفن .وكان الهدف من الدورتني زيادة الوعي حول امل�سائل املتعلقة بال�سرطان وال�سكري .فقد �أجريت هذه الربامج بالتعاون
مع م� ّؤ�س�سة حمد الطبية واجلمعية القطرية ملكافحة ال�سرطان .وقد و ّفرت الدورتني عرو�ض ًا قدّمها خرباء يف املوا�ضيع ،وكت ّيبات واختبارات
ربع بالدم يف العام .2013
ذات �صلة للم�شاركني املهتمني .كما �أقامت �شركة «ناقالت» حملة ت ّ
•يف نوفمرب  ،2013وكجزءٍ من التزام ال�شركة بالتح�سني املتوا�صل للتوا�صل بني ّ
املوظفني والعمليات� ،أقامت �شركة «ناقالت» املنتدى
الأ ّول للموظفني الذي ح�ضره �أكرث من  200موظف.
• ّ
نظم ق�سم العالقات العامة يف �شركة «ناقالت» بنجاح التدريب يف جمال االت�صاالت خالل الأزمات للإدارة العليا ل�شركة «ناقالت»
ّ
وم�شاريعها امل�شرتكة ،ومت تدريب فريق داخلي من املتحدثني على الهاتف قادر على التوا�صل مع و�سائل الإعالم باللغتني العربية والإجنليزية.
•و ّفرت �شركة «ناقالت» التدريب لكافة ّ
املوظفني يف امل�سائل املتعلقة بال�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة من خالل ت�أمني تدريب القيادة
الدفاعية للطاقم ،ودورات التوعية اخلا�صة بال�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة وتدريب نظام الإدارة املتكامل.
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٣٨

التنمية امل�ستدامة
التنمية االجتماع ّية

التنمية البيئية

المؤشرات الرئيسية:

المؤشرات الرئيسية:

الرعاية واحلماية االجتماع ّية؛ الهيكل االجتماعي ال�سليم ،والتعاون الدويل.

احلفاظ على توازن �سليم بني احتياجات التنمية وحماية البيئة.

إنجـــــــازات ٢٠١٣

إنجـــــــازات ٢٠١٣

•توقيع مذكرة تفاهم مع �شركة الطاقة احلكومية اجلزائرية �سوناطراك للتعاون يف جماالت ذات االهتمام امل�شرتك.
•وا�صلت �شركة «ناقالت» حت�سني قدرتها على اال�ستجابة حلاالت الطوارئ مع التدريبات والتمارين املنتظمة للحاالت الطارئة� .شاركت
�شركة «ناقالت» بفعالية يف التدريب الوطني «ح�سم العقبان» الذي عقد يف �أوائل العام  .2013وقد ا�ستخدمت التدريبات كاختبار ملدى
ا�ستعداد القوى القطرية واملتعدّدة اجلن�سيات ل�سيناريوهات تهديد مع ّينة.
•النجاح املتوا�صل ل�شراكات ناقالت الدولية مثل �شركات « ،»N-KOMو« ،»NDSQو« »NSWوم�شاريعها امل�شرتكة
المتالك ال�سفن.
•م�شاركة االحتفاالت القطرية التقليدية مثل اليوم الوطني والقرنقعوه يف مكاتب �شركة «ناقالت» مع املوظفني املحليني والوافدين.
•م�شاركة �شركات « ،»N-KOMو« ،»NDSQو« »NSWبانتظام يف فعاليات املدار�س والكليات واجلامعات واملجتمع
لزيادة الوعي حول �أن�شطة �شركتنا ،والوظائف وفر�ص التدريب املتاحة للمواطنني القطريني.
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• ّ
نظمت �شركة « »N-KOMعملية تنظيف �ساحلية على ال�شاطئ ال�شمايل لرا�س لفان ل�ضمان وجود �أر�ض خ�صبة �آمنة خالل مو�سم تزاوج ال�سالحف.
ب�شكل
•�أجنزت �شركة «ناقالت» فرتات �إ�صالح رئي�سية من توفري خدمات الأحو�ض اجلافة لناقلتي غاز البرتول امل�سال اخلا�ضعتني لإدارة �شركة «ناقالت» ٍ
�آمن وناجح وبدون وقوع حوادث.
•�أجنزت �شركة «ناقالت» بنجاح و�سال�سة انتقال جميع ناقالت غاز البرتول امل�سال التي تديرها �شركة «ناقالت» لتحمل علم «جزر مار�شال» .و�شمل االنتقال
�إجراء تدقيق خارجي للح�صول على وثيقة امتثال من جزر مار�شال .وقد خ�ضعت كافة ال�سفن �إىل التدقيق الداخلي واخلارجي ،وح�صلت على �شهادة �إدارة
ال�سالمة الدولية الكاملة « :»ISMوال�شهادة الدول ّية لقانون من�ش�آت ال�سفن واملوانئ « .»ISPSوقد حت ّقق كل هذا يف فرتة ق�صرية من الزمن ،ب�أمان
وبدون وقوع حوادث.
م�سجلة بلغت  ،0.37بينما ح ّقق �أ�سطول
•�أجنز �أ�سطول الغاز الطبيعي امل�سال ل�شركة «ناقالت» معدالت �إ�صابات هادرة للوقت بلغت  0.37و�إجمايل حاالت ّ
م�سجلة بلغت  ،1.37حيث تعترب جميع هذه املعدّالت �أدنى
غاز البرتول الطبيعي ل�شركة «ناقالت» معدالت �إ�صابات هادرة للوقت بلغت �صفر و�إجمايل حاالت ّ
امل�سجلة البالغة .2.22
متو�سط �إ�صابات هادرة للوقت البالغة  1.03و�إجمايل احلاالت ّ
من ّ
•وا�صلت �شركة «ناقالت» جهودها يف حتقيق �أداء متف ّوق لل�سالمة ،وال�صحة والبيئة .ومنذ العام املا�ضي� ،أن�ش�أت ال�شركة قاعدة م�شرتكة للإف�صاح جلميع
ال�شركات وامل�شاريع امل�شرتكة التابعة ل�شركة «ناقالت» .وقد و�ضعت �شركات «ناقالت» �أهداف ًا �صارمة مرتبطة بال�سالمة ،وال�صحة والبيئة يتم ر�صدها
م�شجع ًا باملقارنة مع متو�سط قطاع ال�صناعة.
وتقييمها ٍ
ب�شكل متك ّرر .وكان �أداء �شركة «ناقالت» وم�شاريعها امل�شرتكة ّ
ً
•خ�ضعت �شركة «ناقالت» م�ؤخرا لتدقيقات خارجية بهدف التح ّقق من االمتثال ملعايري  ISO 9001و  OHSAS 18001و�شهادة �إدارة ال�سالمة
الدولية للأ�سطول .كما نالت ال�شركة �شهادة  ISO 14001ملكتب �شركة «ناقالت» و�شركة ناقالت لل�شحن قطر املحدودة يف نوفمرب  2013بعد عمليات
ت�ضمني ال�سيا�سات والإجراءات ال�ضرورية يف �أنظمة �إدارة ال�شركة التي امتدّت لعام كامل.
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�شركة قطر لنقل الغاز املحدودة «ناقالت»(�ش.م.ق)
الدوحة  -قطر
البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2013

املحتويات
٤4-٤3

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

البيانات المالية الموحدة
٤6-٤5
٤٧
٤٨
50-49
٥2-٥1
87-53
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بيان املركز املايل املوحد
بيان الدخل املوحد
بيان الدخل ال�شامل الآخر املوحد
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
بيان التدفقات النقدية املوحد
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة /المساهمين

المحترمين

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

الدوحة – قطر

تقرير حول البيانات المالية الموحدة

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

(ويشار إليها معا بـ "المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  2113وكالً من بيان الدخل الموحد

وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ
وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وايضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات
قانون الشركات التجارية القطري  ،واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات

المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية  ،سواء كانت عن إحتيال أو عن خطأ.

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)

الرأي

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

الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق) كما في  31ديسمبر  2113وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة المنتهية بذلك

التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أمر آخر

تم تدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق) للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2112من

قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر رأي غير متحفظ حول البيانات المالية الموحدة بتاريخ  11مارس .2113
متطلبات قانونية وتشريعية أخرى

برأينا أيضاً  ،أن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن الجرد الفعلي للمخزون قد أجري وفق ًا لألصول المتبعة  ،وأنه قد
حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا .وحسب معرفتنا واعتقادنا وفي حدود المعلومات التي
توافرت لدينا  ،لم تقع خالل السنة المالية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم ( )5لسنة  2112والنظام األساسي

للمجموعة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري على نشاط المجموعة أو مركزها المالي الموحد كما في  31ديسمبر .2113

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستناداً إلى تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق،
وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا

كانت البيانات المالية الموحدة خالية من اخطاء جوهرية.

في الدوحة – قطر

 32فبراير 3132

عن ديلويت آند توش

فرع قطر

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة .تستند اإلجراءات

المختارة إلى التقدير المهني لمدقق الحسابات  ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة  ،سواء كانت
ناشئة عن إحتيال أو عن خط أ .وعند القيام بتقييم تلك المخاطر ،يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية

للمجموعة والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية الموحدة  ،وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب
الظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المجموعة .يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات

سامر حسين الجاغوب
الشريـــــــك المدير

سجل مراقبي الحسابات رقم ()88

المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة ،وكذلك تقييم العرض الجمالي للبيانات المالية الموحدة.
نعتقد أن ابينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)

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

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

بيان المركز المالي الموحد (تتمة)

بيان المركز المالي الموحد
(المبالغ باأللف ريـال قطري)

كما في  31ديسمبر 2113

إيضاح

 13ديسمبر
3131

(المبالغ باأللف ريـال قطري)

كما في  31ديسمبر 2113
 13ديسمبر

 31ديسمبر
2112

الموجودات

إيضاح

4

ممتلكات ومعدات

إستثمارات في شركات المشاريع المشتركة

5

إستثمارات متاحة للبيع

7

6

قروض لشركات مشاريع مشتركة

3288558138

384238211
8128453
3658845

3882668316

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

المخزون

8

ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

(17ب)

المطلوب من شركات المشاريع المشتركة

9

نقد وأرصدة لدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

358611
3168726

318771

2511921156
211181819

111841733
1451136
2814411644

251152

3211716
91516

387118764

211951928

383358424

214521212

1184738881

3118921846

2112

3131

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

الموجودات غير المتداولة

 31ديسمبر

11

رأس المال

11

إحتياطي قانوني

إحتياطي القيمة العادلة

515381456

585188258

3311554

2128256

981568

337,176

إحتياطي تحويل عمالت

1/11

توزيعات أرباح نقدية مقترحة

281626

38,434

5541126

417,231

أرباح مدورة

3,163,471

111441219

حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط واألسهم غير المسيطرة

6,681,152

715951449

تحوط
إحتياطي ّ
حقوق الملكية بعد إحتياطي التحوط وقبل األسهم غير المسيطرة

()182218238

()518361454

2,117,434

117581995

األسهم غير المسيطرة

4,823

51836

المطلوبات غير المتداولة

قروض

12

13

14

القيمة العادلة لمبادلت أسعار الفائدة

2311171915

33,361,611

418141759

3,832,315

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

38,322

141665

مجموع المطلوبات غير المتداولة

35,334,133

2719471329

المطلوبات المتداولة

13

قروض

15

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

(17ب)

مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

8221213

821,742

3561783

183,432
2,835

11691

3,311,211

111811686

1184738881

3118921846

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  24فبراير  2114وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس
من قبل:

سعادة الدكتور  /محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس اإلدارة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  25جزء ًا جوهري ًا من هذه البيانات املالية املوحدة
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءاً جوهرياً من هذه البيانات المالية الموحدة
-1-

خالد بن خليفة آل ثانى

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل فضالة السليطي
المدير العام

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  25جزء ًا جوهري ًا من هذه البيانات املالية املوحدة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءاً جوهرياً من هذه البيانات المالية الموحدة
-2-
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)

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

بيان الدخل الموحد

بيان الدخل الشامل الاخر الموحد

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف ريـال قطري)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

إيضاح
اإليرادات

إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
5

حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة

إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالت

17

إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية

للسنة المنتهية فى

للسنة المنتهية فى

3131

2112

 13ديسمبر

1,135,318
1118651

26,318

37,486

36,357

2531654

391441
241344

241116

إيرادات سفن مؤجرة وايرادات أخرى
مجموع اإليرادات

182338367

314211255

مصاريف تشغيلية
مصاريف إدارية وعمومية
إهالك ممتلكات ومعدات

25
4

)(414,337

()311,216

()6211657
()711231

()5931861

مصاريف التمويل

)(3,115,576

()113861977

مجموع المصاريف

)(3,445,212

()216731725

ربح التشغيل

655,625

7461531

(خسائر)  /أرباح من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك

5

ربح السنة
موزع على:

مالكي الشركة األم

)(35,631

191512

611,113

7661132

637,134

أسهم ل تتمتع بالسيطرة

3,114

المجموع

611,113

7661132

3,13

1،38

19

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  25جزء ًا جوهري ًا من هذه البيانات املالية املوحدة
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءاً جوهرياً من هذه البيانات المالية الموحدة
-3-

إيضاح
ربح السنة

للسنة المنتهية فى

للسنة المنتهية فى

3131

2112

 13ديسمبر

611,113

 31ديسمبر

7661132

بنود الدخل الشامل األخرى

البنود المتوقع تحويلها الى بيان الدخل في الفترات الالحقة

7

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية

حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات
النقدية في المشاريع المشتركة

إجمالي الدخل الشامل للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة موزع على:

مالكي الشركة األم

أسهم ل تتمتع بالسيطرة
المجموع

11,837

3,753,473

181361

551115

2238115

()481283

1,351,886

7911115

1,353,883

7911582

3,114

533

1,351,886

7911115

7651499
533

المعدل على السهم (بالريـال القطري)
العائد األساسي و ا
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311151871

33,312

)(451,113

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

 31ديسمبر

721931

المصاريف

(المبالغ باأللف ريـال قطري)

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  25جزء ًا جوهري ًا من هذه البيانات املالية املوحدة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءاً جوهرياً من هذه البيانات المالية الموحدة
-4-
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الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

رأس المال

قانوني

إحتياطي

إحتياطي

القيمة العادلة

إحتياطي

العمالت

أسعار صرف

حقوق الملكية قبل

(المبالغ باأللف ريـال قطري)

ربح سنة 2112

 -التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

نقدية مقترحة

-----

توزيعات أرباح

-----

أرباح مدورة
81,217
-18,361
---

التي ال تتمتع بالسيطرة

إحتياطي التحوط واألسهم

28,626
-----

إحتياطي تحوط
471,922
----18,361

بالسيطرة
928,433
765,499
-----

أسهم ال تتمتع

7,311,641
765,499
18,361
----

تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
ا
إجمالي الدخل الشامل لسنة 2112

 -حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات

النقدية

 -التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات

الدخل الشامل الاخر لسنة 2112

الرصيد كما في  1يناير 2112

)(5,843,176
--55,115
)(48,283
765,499

255,114 5,538,449

5,313
533
---783,861

--

6,722

--

--

533

--

المحول لإلحتياطي القانوني

--

والرياضية ( 2112إيضاح )16

توزيعات أرباح مقررة لسنة 2111

--

--

76,551

)(76,551
--

--

-)(19,137

--

-)(19,137

--

---

مساهمة في صندوق دعم األنشطة الجتماعية

-توزيعات أرباح مقترحة لسنة 2112

مساهمة في رأس المال

--

-7

--

---

الرصيد كما في  31ديسمبر 2112

331,554 5,538,456

--

--98,568

--

--28,626

)(471,922
554,126

-554,126

--

)(554,126
-1,144,219

)(471,922
--

7
7,595,449

--

--)(5,836,454

--

--5,836
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املوحدةالمرفقة من  1إلى  25جزءاً جوهرياً من هذه البيانات المالية الموحدة
اإليضاحات
تشكلاملالية
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  25جزء ًا جوهري ًا من هذه البيانات

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

الموحد (تتمة)
الملكيةالموحد
حقوقالملكية
فيفيحقوق
التغير
اترات
التغي
بيانبيان
2113
فيفي
المنتهية
للسنةللسنة
ديسمبر3131
3113ديسمبر
المنتهية
إحتياطي

ي)
ـال قطر
(المبالغ باأللف ريريـال
ي)
قطر
(المبالغ
إحتياطي

توزيعات

رأس المال

ربح سنة 2113

 -التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

حقوق الملكية قبل

قانوني

585188254
---

إحتياطي
العادلة

113,552
---

القيمة
العمالت

78,548
-11,837

أسعار صرف

مقترحة

38,434
---

أرباح نقدية

أرباح مدورة

552,134
---

إحتياطي التحوط واألسهم
التي ال تتمتع بالسيطرة
3,122,337
637,134
--

الدخل الشامل الاخر لسنة 2113

--637,134

-----

-----

--11,837
--

---63,711

----

 حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوطا
التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل لسنة 2113

أسهم ال تتمتع
إحتياطي تحوط
6,575,227
637,134
11,837
--657,855

()63,711

بالسيطرة

---

الرصيد كما في  3يناير 3131

)5,814 (5,814,252
3,114
-3,753,473
2238115
381718134

--

النقدية

 -التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات

--3,114
--

المحول لإلحتياطي القانوني

---

()38,334

()38,334

--

--

--

--

--

( 2113إيضاح )16

مساهمة في صندوق دعم األنشطة الجتماعية والرياضية

--

توزيعات أرباح مقترحة لسنة 2113

توزيعات أرباح مقررة لسنة 2112
--

---

---

---

-417,231

)-- (552,134
)(417,231

مساهمة في رأس المال

)(552,134

--

3

--

--

--

--

--

--

5,518,258

--

212,256

--

337,176

--

38,434

3

417,231

--

3,163,471

(4,823 )182218238

--

الرصيد كما في  13ديسمبر 3131

6,681,152
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املوحدةالمرفقة من  1إلى  25جزءاً جوهرياً من هذه البيانات المالية الموحدة
اإليضاحات
تشكلاملالية
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  25جزء ًا جوهري ًا من هذه البيانات

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

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

بيان التدفقات النقدية الموحد

بيان التدفقات النقدية الموحد (تتمة)

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف ريـال قطري)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

إيضاح

للسنة المنتهية فى

للسنة المنتهية فى

3131

2112

 13ديسمبر

ربح السنة

تعديالت:

 31ديسمبر

611,113

7661132

414,337

5931861

إهالك ممتلكات ومعدات

4

حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة

5

خسائر ( /أرباح) من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك

5

()1118651

17

)(37,486

مصاريف تمويل

إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية

3,115,576
35,631

)(36,357

إيرادات أخرى

)(6,375

مخصص لألرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها

351

مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين
التغيرات في رأس المال العامل:

المخزون

النقد الناتج من التشغيل

مصاريف تمويل مدفوعة

()241344
()241116

()251541
--

3,136,221

)(6,142

المستحق إلى شركات المشاريع المشتركة

()191512

2,413,964

33,811

المطلوب من شركات المشاريع المشتركة

()2531654

2,631

81,863

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

113861977

41151

)(468

ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

إيضاح

()231973
181911

()121617
91119

(إستثمار)  /إسترداد إستثمار في شركة مشروع مشترك
توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
شراء ممتلكات ومعدات

للسنة المنتهية فى

للسنة المنتهية فى

3131

2112

 13ديسمبر

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

متحصالت إصدار أسهم رأس المال

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

3,331,531

1,119,141

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءاً جوهرياً من هذه البيانات المالية الموحدة

3

توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

)(524,771

توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل

)(34,256

المقبوض من القروض

1,117,521

المدفوع لتسديد القروض

)(2,316,332

تكلفة الصفقات من إعادة التمويل

)(37,362

 31ديسمبر

()371661
151964

1111467

()341751
78,572
132,592

7

()4331397
()431474

113831781

()212151666
--

التكاليف المتكبدة من تمويل إسالمي

--

()111619

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)(3,211,311

()113191368

صافي النقص في النقد وما يعادله

)(363,168

()1771636

3,237,316

مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

)(347,173

صافي النقد الناتج من األنشطة اإلستثمارية

2,397,184

)(3,312

4

373,117

315,135

النقد وما يعادله في نهاية السنة

()11187

5

)(351,331

إيرادات استثمارات مقبوضة

1,315

()113861757

374,822

17,644

11691

)(3,112,271

-7-

قروض لشركات المشاريع المشتركة  -بالصافى

النقد وما يعادله في بداية السنة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  25جزء ًا جوهري ًا من هذه البيانات املالية املوحدة
51

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

التقـريـر السنـوي٢٠١٣

(المبالغ باأللف ريـال قطري)

)1(9

3,117,114

211861672

3,816,458

211191136

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  25جزء ًا جوهري ًا من هذه البيانات املالية املوحدة
التقـريـر السنـوي٢٠١٣

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءاً جوهرياً من هذه البيانات المالية الموحدة

52

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

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

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.3

قطرى)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

تأسيس الشركة ونشاطها

.3

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)

تم تأسيس شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق) ("ناقالت" أو "الشركة") كشركة مساهمة عامة في دولة قطر

3,3

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لها تأثير على البيانات المالية الموحدة (تتمة)

وسجلت تحت السجل التجاري رقم ( )28566بموجب المادة رقم ( )68من قانون الشركات التجارية
بتاريخ  9يونيو  2114ا
وزرة األعمال و التجارة رقم ( .)71ويحكم
القطري رقم ( )5لسنة  .2112تم إصدار الموافقة بتأسيس الشركة بموجب قرار ا

المعدلة (تتمة)
(ب) المعايير
ّ

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير .2113

الشركة عقد تأسيسها ونظامها األساسي والقانون الخاص بالشركات التجارية رقم ( )5لسنة  . 2112بدأ تداول أسهم الشركة
في بورصة قطر بتاريخ  7إبريل .2115



إن الهدف األساسي للشركة هو العمل في مجال نقل الغاز من خالل إستحواذ مباشر على ناقالت عابرة للمحيطات أو
تمارس الشركة عملياتها إما مباشرة أو عن طريق شركاتها التابعة وشركات المشاريع المشتركة (يشار إليها مجتمعة بـ



(المعدل) "األدوات المالية  :اإلفصاحات"  -تعديالت تحسن عملية عرض األصول
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()7
ا



(المعدل) " منافع الموظفين "  -معيار معدل ناتج من منافع ما بعد التوظيف ومشاريع
معيار المحاسبة الدولي رقم ()19
ا



معيار المحاسبة الدولي رقم (" )27البيانات المالية الموحدة والمنفصلة " (مع إمكانية التطبيق المبكر) تم إعادة إصداره

المالية واإللتزامات المالية.

" المجموعة " ) .تزاول المجموعة عملياتها في حدود البيئة القتصادية في دولة قطر.

بالرغم من أن معظم شركات المشاريع المشتركة تعمل خارج دولة قطر ،إل أن نشاطاتها التجارية ناتجة بشكل رئيسي من

عقود مع شركات محلية داخل قطر وبالتالي فإنه يمكن القول بأن المجموعة تقدم خدمات ضمن نفس البيئة القتصادية
وتتعرض لنفس المخاطر القتصادية.

3,3

إنهاء المنافع.

كاآلتي :معيار المحاسبة الدولي رقم (" )27البيانات المالية المنفصلة".

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لها تأثير على البيانات المالية الموحدة
في تاريخ إعداد هذه البيانات المالية الموحدة  ،كانت المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية سارية المفعول

للسنة الحالية ،و قد تم تطبيقها فى إعداد هذه البيانات المالية الموحدة:



معيار المحاسبة الدولي رقم (" )28اإلستثمارات في شركات زميلة" (مع إمكانية التطبيق المبكر) تم إعادة إصداره كاآلتي:



المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( 11و  11و ( ) 12تعديالت  )تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم



التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية  : 2111 – 2119تعديالت إلصدار توضيحات على خمسة

معيار المحاسبة الدولي رقم (" )28اإلستثمار في شركة زميلة والمشاريع المشتركة".

( 11و  11و  )12بعد إصدار هذه المعايير وذلك لتوضيح بعض التوجيهات عند التطبيق المبدئي للمعايير.

(أ) المعايير الجديدة

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير .2113

معايير دولية للتقارير المالية – المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )1ومعايير المحاسبة الدولية رقم ( 1و  16و  32و



المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( " )11البيانات المالية الموحدة ".



المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( " )11ترتيبات تعاقدية ".



المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( " )12إفصاح الحصص في الشركات األخرى ".



المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )13قياس القيمة العادلة".

.)34







في مايو  ، 2111تم إصدار خمسة معايير لتوحيد البيانات واإلتفاقيات المشتركة والشركات الزميلة وافصاحات متضمنة
معدل في  )2111ورقم
المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( 11و  11و  )12ومعايير محاسبية دولية رقم (( )27كما هو ا



معدل في  .)2111تلك الخمسة معايير تكون قيد التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2113
(( )28كما هو ا
كما تم عمل تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( 11و  11و  )12بعد إصدار هذه المعايير وذلك لتوضيح

المعدلة
(ب) المعايير
ّ

بعض التوجيهات عند التطبيق المبدئي للمعايير.

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو .2112


(المعدل) " تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى " .تعديالت
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()1
ا
للسماح بالتطبيق المستقبلي لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9والفقرة ( 11أ) من

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )21للقروض الحكومية المعلقة بتاريخ اإلنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية.

اإلستثمار في شركات مشاريع مشتركة مع أطراف أخرى.

.3

(المبالغ باأللف لاير

قطرى)

(المعدل) " عرض البيانات المالية "  -تعديالت إلدخال مصطلحات جديدة لبيان الدخل وبنود
معيار المحاسبة الدولي رقم ()1
ا
الدخل الشامل األخرى.

(جـ) التفسيرات الجديدة

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2113


تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (" )21تكاليف الفصل في عملية إنتاج المعادن".
إن تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في

 31ديسمبر  2113بإستثناء بعض التغيرات في عرض البيانات المالية الموحدة واإليضاحات.
53

التقـريـر السنـوي٢٠١٣
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التقـريـر السنـوي٢٠١٣

54

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.3

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)

3,3

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول (يسمح بالتطبيق المبكر)

قطرى)

لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول التالية:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.1

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة:

3/1

أسس اإلعداد

(أ)

بيان التطبيق

(أ) المعايير الجديدة

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2117


(ب)




(المعدل)  :تعديالت ناتجة من إيضاح المبالغ المحصلة للموجودات غير المالية.
معيار المحاسبة الدولي رقم ()36
ا
(المعدل) تعديل معيار المحاسبة رقم ( )39األدوات المالية  :اإلعتراف والقياس لتوضيح أنه
معيار المحاسبة الدولي رقم ()39
ا

المشاركين في السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كانت تلك القيمة يمكن قياسها بشكل مباشر أو عن طريق

استخدام تقنية اخرى في التقييم.

(ج)

من المتطلبات لتوحيد اإلستثمار من الشركات التابعة .



(د)

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2117
(المعدل) إيضاح األدوات المالية " -تعديالت تتطلب إفصاحات حول التطبيق األولي
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()7
ا

تتم مراجعة التقديرات والفتراضات بشكل مستمر .يتم العتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي تتم



(المعدل)  :تعديل لتوضيح المتطلبات المتعلقة في كيفية ربط المساهمات من الموظفين أو
معيار المحاسبة الدولي رقم ()19
ا
األطراف األخرى إلى فترة الخدمة المرتبطة بها.



تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية  : 2112 – 2111تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير



تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية  : 2113 – 2111تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير

الدولية للتقارير المالية رقم ( 2و  3و  8و  )13ومعايير المحاسبة الدولية رقم ( 16و  38و .)24

فيها مراجعة التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأثر بتلك المراجعة.
إن المجالت التي تحتوي على درجة عالية من األحكام أو التعقيدات أو المجالت التي تعتبر فيها الفتراضات والتقديرات
هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم ( )23من هذه البيانات المالية الموحدة.

3/1
(أ)

(جـ) التفسيرات الجديدة

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2114
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (" )21الضرائب".
تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات في الفترات الالحقة لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة

للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي  ،فيما عدا بعض التغيرات في العرض واإلفصاح.
- 11 -

السياسات المحاسبية الهامة

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

أساس توحيد البيانات المالية

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة والشركات التي تسيطر عليها (شركاتها التابعة) وحصتها في

الحركة على حقوق ملكية شركات المشاريع المشتركة والتي يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة" .راجع اإليضاحين رقمي ()5

الدولية للتقارير المالية رقم ( 1و  3و  )13ومعيار المحاسبة الدولي رقم (.)41

55

استخدام التقديرات واألحكام

التقرير .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو .2114

التقـريـر السنـوي٢٠١٣

تم عرض البيانات المالية الموحدة بالريـال القطري ،وهي العملة الوظيفية للشركة .تم تقريب كافة المعلومات المالية

وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها

للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.")9



العملة الوظيفية وعملة العرض

المعروضة بالريـال القطري إلى أقرب ألف ريـال قطري ،ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

ل توجد حاجة إليقاف حسابات التحوط إذا كانت مشتقات التحوط مستبدلة  ،وذلك عند إستيفاء معايير معينة.



تم إعداد البيانات المالية المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا اإلستثمارات المتاحة للبيع ومشتقات التحوط للتدفقات
القيمة العادلة هو القيمة التي يتم استالمها عند بيع أحد األصول أو القيمة المدفوعة لنقل اللتزام في معاملة منتظمة بين

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2114

(المعدل)  :تعديالت لتقديم إستثناءات
المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( 11و  )12ومعيار المحاسبة الدولي رقم ()27
ا

أسس القياس

النقدية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.

(ب) المعايير المعدلة


تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )9األدوات المالية.

(المعدل) "األدوات المالية  :العرض – تعديالت لتوضيح التطبيقات المتعلقة بتسوية
معيار المحاسبة الدولي رقم ()32
ا
المتطلبات.

(المبالغ باأللف لاير

قطرى)

و ( )18للتفاصيل.
[]3

إستثمارات في شركات تابعة

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

 للشركة األم القدرة على التحكم في الشركات التابعة

 أن تكون الشركة معرضة أو لها الحق أولً فى عائدات متنوعة نتيجة لتأثيرها على الشركات التابعة.

 للشركة القدرة على إستخدام نفوذها للتأثير على العوائد.
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56

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

قطرى)

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

.1

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

.1

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

3/1

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

3/1

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

[]3

إستثمارات في شركات تابعة (تتمة)

(ب)

ينسب الربح أو الخسارة وعناصر الدخل الشامل األخرى ألصحاب الشركة والى الحصص غير المسيطرة .وينسب إجمالي

تتم رسملة المصروفات المتكبدة بغرض استبدال أحد بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم
المستقبلية للبند ذي الصلة من الممتلكات والمعدات .يتم اإلعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان الدخل الموحد عند

عجز في الحصص غير المسيطرة.

تكبدها.

عند الضرورة  ،يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياستها المحاسبية مع تلك

يتم إلغاء إعتراف بند الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ل يكون هناك توقع بتوفر منافع اقتصادية مستقبلية من

المستخدمة من قبل الشركات األخرى في المجموعة.

استخدامه أو استبعاده .يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة من إلغاء اإلعتراف عن األصل في بيان الدخل الموحد في السنة

يتم إلغاء جميع الموجودات و المطلوبات و حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف و التدفقات النقدية المتعلقة بالتعامالت بين

التي يتم إلغاء العتراف فيها.

شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات لتحديد خسائر اإلنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغييرات في

الظروف على أن القيمة الدفترية لألصل قد ل تكون قابلة لإلسترداد .في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزيد القيمة

استثمارات في شركات مشاريع مشتركة

الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لإلسترداد  ،يتم تخفيض قيمة األصل إلى قيمته القابلة لإلسترداد.

شركات المشروع المشترك هي ترتيبات تعاقدية تخضع لسيطرة مشتركة بين عدة أطراف و لهم الحق في صافي الموجودات

وتتطلب الق اررات التشغيلية واإلستراتيجية إجماع تلك األطراف.

تتم رسملة تكاليف الحوض الجاف على السفن المستأجرة و يتم إطفاؤها على فترة خمس سنوات.
يتم احتساب اإلهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات الصلة على النحو التالي:

أدرجت نتائج و موجودات و مطلوبات شركات المشاريع المشتركة في هذه البيانات المالية الموحدة بإستخدام طريقة حقوق

سفن

الملكية.

%2،5

أجهزة كمبيوتر

%33،33

تجهيزات مكتبية

%15

طويلة األجل والتي في الشكل تمثل جزء من صافي إستثمار المجموعة في شركات المشروع المشترك  ،فإن الشركة تتوقف

أثاث وتجهيزات

%15

عن شركة المشروع المشتركة.

برامج حاسب آلي (ساب)

وفقاً لمبدأ حقوق الملكية ،يتم اإلعتراف المبدئي باإلستثمار في شركات المشاريع المشتركة في بيان المركز المالي الموحد

معدات مصنع

بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك لإلعتراف بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر هذه الشركات.

عندما تتجاوز حصة المجموعة من خسائر شركات المشروع المشترك حصتها في هذه الشركات  ،والمتضمنة أية حصة

أجهزة اتصالت

عن اإلعتراف بحصتها بالمزيد من الخسائر إل إذا كان هناك إلتزام قانونى أو تعاقدى أو سداد مترتب على المجموعة نيابة

سيارات

تكاليف خدمات األحواض الجافة

عند الضرورة ،يتم فحص القيمة الدفترية لإلستثمار لمعرفة ما إذا كان هناك تدني في القيمة بما يتماشى مع معيار المحاسبة

الدولي رقم (" )36تدني قيمة الموجودات" كوحدة واحدة من خالل مقارنة القيمة القابلة لإلسترداد (وهي األعلى بين القيمة في

(ج)

اإلستخدام و القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع) بالقيمة الدفترية.

(ب)

الممتلكات والمعدات (تتمة)

شطب القيمة الدفترية لذلك الجزء المستبدل .تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع اإلقتصادية

الدخل الشامل الاخر للشركات التابعة ألصحاب الشركة والى الحصص غير المسيطرة  ،حتى لو كانت هذه النتائج تمثل

[.]3

قطرى)

%21
%21
%21
%21

%21

تكاليف اإلقتراض

تكاليف اإل قتراض هي تكاليف الحصول على تمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بإقتراض األموال.

تتم رسملة تكاليف اإلقتراض التي تنسب بصورة مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج أصول مؤهلة والتي تستغرق فترة طويلة
من الزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات اإلستخدام  ،حيث تتم إضافتها إلى تكلفة هذه الموجودات .تخفض إيرادات

الممتلكات والمعدات

الفوائد المحققة من اإلستثمارات المؤقتة بأموال القروض ،والتي سيتم صرفها على األصول المؤهلة ،من تكاليف اإلقتراض

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر النخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تتضمن

المؤهلة للرسملة .يتم اإلعتراف بإجمالى تكاليف اإلقتراض األخرى في بيان الدخل الموحد.

التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل .تتضمن تكلفة األصول المكونة ذاتيا تكلفة المواد والعمالة

المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل األصول في حالة عمل في الغرض المنشود منها ويتضمن ذلك تكاليف

اإلقتراض المرسملة .تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزء مهما فى تشغيل المعدات ذات الصلة كجزء من تلك

المعدات.

(د)

األدوات المالية

تمثل األدوات المالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة .يتم اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان

المركز المالي الموحد للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفاً في النصوص التعاقدية لألداة .كما تتضمن األدوات المالية

أيضاً إرتباطات غير معترف بها ولكن مفصح عنها بصورة كافية في اإليضاحات ذات الصلة ضمن البيانات المالية
الموحدة.
57
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

قطرى)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

.1

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

.1

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

3/1

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

3/1

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

(د)

األدوات المالية (تتمة)

(د)

األدوات المالية (تتمة)
إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية

الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة

يتم إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية عند:

تتضمن الموجودات المالية غير المشتقة إستثمارات متاحة للبيع و قروض لشركات المشاريع المشتركة وذمم تجارية وأرصدة



مدينة أخرى والمطلوب من شركات مشاريع مشتركة ونقد وأرصدة لدى البنوك .تشتمل المطلوبات المالية غير المشتقة على
ذمم دائنة وقروض والمستحق ألطراف ذات عالقة.

[]3

إستثمارات متاحة للبيع

اإل ستثمارات المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع ولم يتم تصنيفها على أنها

يتم إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو إنتهاء سريان اإللتزام .عند إستبدال إلتزام مالي حالي بآخر

باألرباح والخسائر غير المحققة فى بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد ويتم عرضها كبند منفصل

من نفس المقرض بشروط جوهرية مختلفة  ،أو بنفس شروط المطلوبات الحالية بتعديالت جوهرية  ،يتم معاملة هذا التبديل

أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقاً ضمن حقوق الملكية إلى بيان الدخل الموحد للسنة.

في بيان الدخل الموحد.

ضمن حقوق الملكية إلى أن يتم إستبعاد اإلستثمار أو يحدد على أنه قد انخفضت قيمته ففي ذلك الوقت يتم تحويل األرباح

يتم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات المتداولة في األسواق المالية النشطة بالرجوع إلى أسعارها المعلنة بالسوق في تاريخ

بيان المركز المالي.

أو التعديل على أنه إلغاء اإلعتراف باإللتزام األصلي واإلعتراف باإللتزام الجديد ،ويتم اإلعتراف بالفرق في القيمة الدفترية

(هـ)

المخزون

يتم إثبات المخزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقيق ،أيهما أقل .يتم إحتساب تكلفة المخزون بإستخدام طريقة المتوسط

المرجح ويستند صافي القيمة القابلة للتحقيق على تكلفة الستبدال المقدرة.

ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

يتم إظهار الذمم التجارية واألرصدة المدينة األخرى بالمبلغ األصلي للفاتورة بعد خصم مخصص ديون الذمم المدينة

المشكوك في تحصيلها .يتم تقدير مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما ل يكون محتمالً تحصيل المبلغ بالكامل.

(و)

تشطب الديون المعدومة عندما ل يوجد إحتمال لتحصيلها.

النقد وما يعادله

يتكون النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق وحسابات بنكية جارية وتحت الطلب وودائع بنكية تستحق خالل أقل من 91

يوماً.

المخصصات

يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة إلتزام قانوني أو فعلي وذلك نتيجة أحداث سابقة على أن تكون

تكاليف تسوية هذه اإللتزامات محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوق.

(ز)

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومساهمات صندوق التقاعد

تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مكافأة نهائية ويتم دفعها مقابل الخدمات التي قام الموظف بتقديمها على أساس

المستحقات المنصوص عليها في عقد التوظيف وعلى أساس فترة الخدمة ،ويرتبط ذلك بإكمال الحد األدنى المطلوب من

فترة الخدمة .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف ،كما ل تتوقع المجموعة سداد التزامات

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

يتم اإلعتراف باإللتزامات مستحقة الدفع مقابل البضائع المستلمة أو الخدمات التي تم الحصول عليها بغض النظر عن
إستالم أو عدم إستالم الفواتير المؤيدة لها.

[]5



عند تحويل جميع المخاطر والعوائد من الموجود أو عدم تحويل جميع المخاطر والعوائد من الموجود ولكن تم التنازل

إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية

مضافاً إليها التكاليف التي تنسب مباشرة إلى المعاملة .بعد اإلعتراف المبدئي يتم قياسها بالقيمة العادلة .يتم اإلعتراف

[]2



قيام المجموعة بالتنازل عن حقوقها فى إستالم التدفقات النقدية من الموجودات أو تكبدها إلتزام بدفع تلك التدفقات

عن السيطرة على الموجود.

اإلستثمارات المتاحة للبيع هي أسهم حقوق ملكية ويتم اإلعتراف بها مبدئيا بالتكلفة كونها القيمة العادلة للمقابل المدفوع

[]1

إنتهاء الحق فى الحصول على تدفقات نقدية من الموجودات؛ أو

النقدية المستلمة بالكامل وبدون أي تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيبات التمرير.

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة أو يتم اإلحتفاظ بها لتاريخ استحقاقها أو قروض أو ذمم مدينة.

[]3

(المبالغ باأللف لاير

قطرى)

مكافآت نهاية الخدمة على المدى القريب وبالتالي فقد قامت بتصنيفها على أنها مطلوب غير متداول.

بموجب قانون رقم ( )24لسنة  2112الخاص بالتقاعد والمعاشات ،تلتزم المجموعة بالمساهمة في برنامج الصندوق
الحكومي للموظفين القطريين وتحتسب هذه المساهمة كنسبة من رواتب الموظفين القطريين .إن إلتزام المجموعة محدود بهذه

قروض وتسهيالت تحتسب عنها فوائد

يتم اإلعتراف مبدئياً بالقروض والتسهيالت التي تحمل فوائد بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصاً التكاليف المباشرة

المساهمات والتي تحتسب كمصروف عند استحقاقها  ،وتدفع إلى هيئة التقاعد والمعاشات على أساس شهري.

المرتبطة بالمعاملة .بعد اإلعتراف المبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة

الفعال ،ويتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعال .تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة
المطفأة كمطلوبات متداولة.
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

قطرى)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

.1

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

.1

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

3/1

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

3/1

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

(ح)

اإليرادات واإليرادات األخرى

(ي)

العمالت األجنبية

يتم اإلعتراف بإيرادات النقل على أساس اإلستحقاق وطبقاً لإلتفاقيات المبرمة مع األطراف المتعاقد معها بموجب عقود

يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريـال القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل معاملة .يتم

تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريـال القطري بأسعار الصرف السائدة في نهاية

إيجار التشغيل ،حيث أن المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية السفن لم تُنقل للمستأجر.

السنة وتدرج فروق العملة الناتجة من عمليات التحويل إلى بيان الدخل الموحد.

يتم اإلعتراف بإيرادات الخدمات البحرية والوكالت عندما يتم تقديم الخدمة.

تم عرض البيانات المالية الفردية للشركات التابعة وشركات المشاريع المشتركة بعملة اإلقتصاد الرئيسية الذي تعمل فيه

يتم اإلعتراف بإيراد تأجير السفن على أساس مبدأ الستحقاق.

(عملة النشاط) .ولغرض إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ،تم إظهار بيانات المركز المالي وبيانات الدخل لتلك الشركات

يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد على أساس مبدأ الستحقاق ،مع األخذ في اإلعتبار معدل الفائدة المطبق والمبلغ األصلي

بعملة العرض للشركة األم.

القائم.

تم عرض موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية بالريـال القطري حسب أسعار صرف العمالت السائد في تاريخ التقرير.

يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من اإلستثمارات عند نشوء حق المساهمين في إستالم تلك الدفعات.

(ط)

(المبالغ باأللف لاير

قطرى)

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.

اإل نخفاض في القيمة

يتم تصنيف فروق أسعار صرف العمالت األجنبية كبند ضمن بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد

إنخفاض قيمة الموجودات المالية

وتضاف إلى إحتياطي تحويل العمالت األجنبية فى حقوق الملكية .يتم قيد هذه الفروق في بيان الدخل الموحد كربح أو

يتم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمته .تعتبر قيمة

خسارة في الفترة التي يتم فيها استبعاد تلك العمليات الخارجية.

الموجودات المالية قد انخفضت فقط إذا وجد دليل موضوعي لالنخفاض في القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر يؤثر سلباً

على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية لهذه الموجودات المالية .يتم اإلعتراف بجميع خسائر اإلنخفاض في بيان الدخل

الموحد .أية خسائر تراكمية فيما يتعلق باإلستثمارات المتاحة للبيع المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل األخر يتم تحويلها

(ك)

إلى بيان الدخل الموحد.

األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط

دخلت المجموعة في أدوات مالية مشتقة مختلفة إلدارة تعرضها للتغيرات السلبية في أسعار الفائدة.
مبدئيا تسجل األدوات المالية المشتقة بقيمتها العادلة ،وذلك في تاريخ الدخول في عقود المشتقات ويعاد قياسها لحقا بقيمتها

يتم رد خسارة اإلنخفاض في إذا دل الرد بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمة.

العادلة .تعتمد طريقة اإلعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات على ما إذا كانت المشتقات مصنفة كأداة

بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية مدينة ،يتم اإلعتراف

تحوط ،وعلى طبيعة البند المتحوط له .قامت المجموعة بتخصيص عقود تبادل أسعار الفائدة كأداة تحوط لتعرضها للتغير

بالرد في بيان الدخل الموحد .بالنسب ة للموجودات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية لحقوق الملكية ،يتم العتراف بالرد

في التدفقات النقدية (تحوط للتدفقات النقدية).

مباشرة في حقوق الملكية.

تقوم المجموعة منذ بدء المعاملة بتوثيق العالقة بين األدوات المالية والبند المتحوط له  ،وأهداف إدارة المخاطر واستراتيجية

إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية

القيام بمختلف معامالت التحوط .كما تقوم المجموعة أيضا بتوثيق تقييمها ،عند بدء التحوط وعلى أساس مستمر ،وذلك إذا

المتحوط له.
كانت المشتقات المستخدمة في حركات التحوط فعالة بدرجة كبيرة على تقليل التغيرات في التدفقات النقدية للبند
ا

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة بخالف المخزون في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك

أي دليل موضوعي على إنخفاض في قيمتها .في حالة وجود هذا الدليل يتم تقدير قيمة الموجودات القابلة لالسترداد .يتم

تحوط فعال ،فإنه يتم تعديل قيمتها إلى القيمة
في الظروف التي ل تكون فيها مشتقات األدوات المالية مؤهلة كأدوات ا
السوقية في نهاية كل فترة وتسجل الفروق في القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد.

اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما تزيد القيمة الدفترية للموجودات عن قيمتها

القابلة لإلسترداد.

في تاريخ كل تقرير يتم تقييم خسائر اإلنخفاض في القيمة المعترف بها في فترات سابقة ،وذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك

أية مؤشرات على إنخفاض الخسارة أو عدم وجودها .يتم رد خسارة اإلنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات

المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لإلسترداد .يتم رد خسائر اإلنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذى ل تتجاوز فيه القيمة
الدفترية للموجودات قيمتها الدفترية التي تم تحديدها سابقا ،بالصافي من اإلهالك أو اإلطفاء ،فيما لو لم يتم اإلعتراف

(ل)

سفن قيد اإلنشاء

السفن قيد اإلنشاء ،والتي تتضمن تكاليف شركات بناء الناقالت والفوائد المرسملة والمصاريف األخرى المتعلقة بالسفن يتم

تسجيلها مبدئيا بالتكلفة .عند وضع الناقالت موضع الخدمة ،يتم تحويل جميع تلك التكاليف إلى الممتلكات والمعدات ويبدأ
إحتساب إستهالكها إلى أن تصل إلى قيمة الخردة باستخدام القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها.

بخسائر اإلنخفاض في القيمة.
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62

قطرى)

أخرى

(المبالغ باأللف لاير

المجموع
أثاث وتجهيزات
معدات
نظام الحاسب

اآللي (ساب)

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

الدوحة  -قطر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

.2

ممتلكات ومعدات

كما في  1يناير 2112

األحوض الجافة

2618981132

إضافات خالل سنة 2112

التكلفة

--

--

كما في  31ديسمبر 2112

441111

51658

983

2781769

2712271552

261225

2618981132

إضافات خالل سنة 2113

--

537

--

71988

341751

261225

--

كما في  13ديسمبر 3131

441111

61195

983

2861757

2712621312

354,321

34,878,313

--

713

--

33,351

347,173

383,245

كما في  1يناير 2112

22,131

6,174

781

377,116

36,513,471

114181955

اإلهالك خالل سنة 2112

اإلهالك المتراكم

--

5751177

كما في  31ديسمبر 2112

241751

41238

441

281111

11348

119941132

81812

595

142

114761385

5931861

11348

اإلهالك خالل سنة 2113

331553

41833

71897

351897

211711246

561,516

6,147

583

321

8,321
636

5,541

631

414,337

3,464,165
22,321

352,846

32,855,138

34,321

السفن
63
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كما في  13ديسمبر 3131

الدفترية للموجودات المؤجرة و يتم إحتساب اإليراد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

3,546,517

يتم إثبات ايراد اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .تضاف التكاليف المباشرة االمتكبدة على القيمة

368273

المجموعة كمؤجر

218733

(ج) أو (د) و على أن تكون في تاريخ تجديد أو تمديد الفترة للبند (ب) .

صافي القيمة الدفترية

عند إعادة التقييم 1يتم احتساب عقد اإليجار من تاريخ التغير إذا كانت الظروف المؤدية إلى إعادة التقييم هى البنود (أ) أو

كما في  13ديسمبر 3131

د)

هناك تغيير جوهري في االموجود.

32,111,571

ج)

هناك تغير في تحديد ما إذا كان تنفيذ العقد يعتمد على موجود محدد.

ب) إذا تم منح خيار التجديد أو التمديد ،إل إذا كانت شروط التجديد أو التمديد متضمنة في بداية عقد اإليجار.

342,762

أ)

إذا كان هناك تغيير في الشروط التعاقدية  ،غير تجديد أو تمديداإلتفاقية.

1,188

يتم إجراء إعادة تقييم بعد بداية عقد اإليجار إذا انطبق أحد البنود التالية فقط:

3,514

الموجود.

341

إنشائه :إذا ما كان تنفيذ العقد يعتمد على استخدام موجود أو موجودات محددة و أن محتوى العقد ينص على حق استخدام

كما في  31ديسمبر 2112

لتحديد ما إذا كان الترتيب التعاقدى يتضمن عقد ايجار ،فإنه يجب اإلستناد على جوهر هذا الترتيب التعاقدى فى تاريخ

2419141111

(م)

عقود اإليجار

241877

3/1

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

111457

.1

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

11362

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

411

(المبالغ باأللف لاير

قطرى)
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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الدوحة  -قطر

2511921156

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

التقـريـر السنـوي٢٠١٣
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.5

إستثمار في شركات المشاريع المشتركة (تتمة)

ألف ريـال قطري

الرصيد كما في  1يناير 2112

118191991

استرداد إستثمار في شركة مشروع مشترك

()151964

الربح من أدوات مالية مشتقة من شركة مشروع مشترك

191512

حصة من أرباح السنة

2531654

خسارة تم تعديلها مقابل قروض لمشاريع مشتركة

 5 Jناقالت رقم ( )7المحدودة

جزر المارشال

% 41

شركة بينينسيول للنقل ( )4المحدودة

جزر المارشال

% 31

تأجير الناقالت

الرصيد كما في  31ديسمبر 2112

211181819

إستثمار إضافي في شركة مشروع مشترك

351,331

جوليا

خسارة من أدوات مالية مشتقة من شركة مشروع مشترك

1118651

جبريال

)(35,631

شركة تيكاي ناقالت ()( )III

أرباح تم تعديلها مقابل قروض لمشاريع مشتركة
حصة من إحتياطي التحوط للسنة

)(373,117

383238211

الرصيد كما في  13ديسمبر 3131

يستبعد من هذا البند الحصة من أرباح إحتياطي التحوط للمشاريع المشتركة بإجمالي قيمة  11،4مليون ريـال قطري

( : 2112خسارة بمبلغ  1،5مليون ريـال قطري) والذي تم تسويته مقابل القرض الممنوح لتلك المشاريع المشتركة ،ومبلغ

 38،9مليون ريـال قطري ( 38،9 : 2112مليون ريـال قطري) تم تسويته مقابل القيمة العادلة لتبادل معدل الفائدةتتمثل



أسماء شركات المشاريع المشتركة

مكان التأسيس

نسبة التملك

شركة ماران ناقالت المحدودة

جزر الكايمان

% 41

تأجير الناقالت

 5 Jناقالت رقم ( )2المحدودة

جزر المارشال

% 41

تأجير الناقالت

 5 Jناقالت رقم ( )4المحدودة

جزر المارشال

% 41

تأجير الناقالت

 5 Jناقالت رقم ( )6المحدودة

جزر المارشال

% 41

تأجير الناقالت

جزر المارشال

 5 Jناقالت رقم ( )1المحدودة

جزر المارشال

 5 Jناقالت رقم ( )3المحدودة

جزر المارشال

 5 Jناقالت رقم ( )5المحدودة

% 41

% 41
% 41

تأجير الناقالت

% 45

جزر المارشال

% 45

تأجير الناقالت

جزر المارشال

% 61

ليبيريا

% 45

% 45

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

جزر المارشال

%51،1

تأجير الناقالت

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

قطر

% 71

تأجير الناقالت

قطر

%81

تشغيل وصيانة حوض

ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة ()

قطر

%71

تصميم وانشاء وتشغيل حوض

مالطا
قطر

%21

%51

تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
إصالح السفن

بناء الناقالت

بالرغم من أن المجموعة تمتلك أكثر من نصف أسهم حقوق الملكية في هذه المنشآت ،إل أنها ل تمارس سيطرة كاملة
المجموعة كإستثمار في المشاريع المشتركة.

1/5

ملخص المعلومات المالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة كما يلي:
 13ديسمبر
3131

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

% 31

تأجير الناقالت

عليها .تحتاج الق اررات إلى موافقات كاملة من جميع األطراف .وتبعاً لذلك  ،فإنه يتم تسجيل هذه الستثمارات في سجالت

تفاصيل إستثمارات المجموعة في شركات المشاريع المشتركة كما في  31ديسمبر  2113فيما يلي:

النشاط األساسي

% 41

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

هولندا

المسال رقم  3المحدودة
الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي ُ
ناقالت سفيتزويجزميولير (ذ.م.م) ()

1738736

توزيعات أرباح مستلمة

ألمانيا

شركة ناقالت )( O.S.G

()38136



جزر المارشال

ألكساند ار

بريتا

حصة من أرباح السنة

جزر المارشال

شركة بروناف:

()1111467

نسبة التملك

النشاط األساسي
تأجير الناقالت

شركة تيكاي ناقالت

()81813



أسماء شركات المشاريع المشتركة

مكان التأسيس

 5 Jناقالت رقم ( )8المحدودة

711916

توزيعات أرباح مستلمة



للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.5

إستثمار في شركات المشاريع المشتركة

حصة من إحتياطي التحوط للسنة

قطرى)

(المبالغ باأللف لاير

قطرى)

 31ديسمبر
2112

مجموع الموجودات

37,313,811

2813741491

مجموع المطلوبات

)(31,153,133

()2317191147

صافي الموجودات

5,681,537

416551444

حصة المجموعة في صافي موجودات شركات المشروع المشترك

3,323,211

211181819
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.5

1/5

إستثمار في شركات المشاريع المشتركة (تتمة)

 13ديسمبر
3131

 31ديسمبر

الرصيد في  1يناير

2112

اإليرادات

1,336,671

أرباح السنة

581,338

7121524

365,121

2731156

حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات المشروع المشترك للسنة

إستثمارات متاحة للبيع

للسنة المنتهية فى

312611461



للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.6

ملخص المعلومات المالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة كما يلي (تتمة):
للسنة المنتهية فى



قطرى)

(المبالغ باأللف لاير

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

التغيرات في القيمة العادلة

11,837

الرصيد في  13ديسمبر

365,835

المسال رقم  3المحدودة ()3
الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي ُ
شركة تيكاي ناقالت ()3
ناقالت سفيتزويجزميولير (ذ.م.م) ()3

المسال (ذ.م.م) ()3
شركة الخليج لنقل الغاز البترولي ُ
ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة ( 3و )3
ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة ()3

23,158
28,136

53,637

358,611
211,618

.8

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
 13ديسمبر

ذمم تجارية مدينة

 31ديسمبر

إيرادات مستحقة

311842

ذمم مدينة أخرى

481367

()1

تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر السيولة لدى شركات

()2

تحصل المشروع المشترك على قروض من شركاء المشروع المشترك حتى  31ديسمبر  2113وذلك لإلنتهاء من أعمال



221574

)(3,275

33,786

211229

21697

338,338

2971791

316,726

3211716

تشتمل الذمم المدينة األخرى على مبلغ  53،6مليون ريـال قطري ( 11،5 :2112مليون ريـال قطري) والتي تمثل الزيادة
إلسترداد هذا المبلغ ،مع وجود نسبة عالية من الثقة فى إسترداد هذا المبلغ من المستأجرين.

فيما يلى أعمار الذمم التجارية المدينة والحركة فى مخصص الذمم المدينة المشكوك فى تحصيلها كما فى  31ديسمبر

:2113

()3

أعمار الذمم التجارية المدينة غير مستحقة وغير متدنية القيمة:

ومازال المشروع المشترك فى المراحل التشغيلية األولى وبالتالي فإنه ل يوجد أى إنخفاض أو مؤشر على إنخفاض قيمة

 13ديسمبر
3131

القرض الممنوح من "ناقالت" للمشروع المشترك.

33,351

أقل من  61يوما

- 23 -

2112

فى تكاليف خدمات األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة لها بالموازنة .تقوم المجموعة حالياً بالتفاوض مع المستأجرين

المشاريع المشتركة .في  31ديسمبر  2113كان المتوسط المرجح لمعدل الفائدة بنسبة .)%2،13 : 2112( %2

البنية التحتية لحوض إصالح السفن األحدث تقنياً فى المنطقة ،ويعتبر حوض إصالح السفن جزءاً من رؤية دولة قطر،



 31ديسمبر

 61يوماً تقريبا.

3561588

812,353

1451136

قامت المجموعة بتكوين مخصص بكامل قيمة الذمم المدينة والتي من غير المحتمل تحصيلها .متوسط فترة الئتمان هو

4861442

111841733

181361

()11345

3,823

المجمــوع

691721

311,153

38,283

يطرح  :مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

2112

921773

1261675

تمثل الستثمارات المتاحة للبيع استثمارات مدرجة في بورصة قطر.

قروض لشركات المشاريع المشتركة
3131

67

3131

2112

3131

 13ديسمبر

التقـريـر السنـوي٢٠١٣

 13ديسمبر

 31ديسمبر

325,113

للمجموعة.

.3

قطرى)

 31ديسمبر
2112
181132
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.7

.8

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى (تتمة)

()3

أعمار الذمم التجارية المدينة المستحقة وغير متدنية القيمة:



 13ديسمبر

من  61إلى  91يوماً

3,251

من  91إلى  121يوماً

273

أكثر من  121يوماً
المجموع

أعمار الذمم التجارية المدينة المتدنية القيمة

2112

3/7

()2

الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

الرصيد في بداية السنة

2,112

31197

 13ديسمبر

 31ديسمبر

3131

2112

المضاف إلى المخصص خالل السنة

.7

الرصيد في نهاية السنة

نقد لدى البنوك  -ودائع ألجل

11345

3131

2112

233,331

33,356

251
114471787
5611999

221866

أرصدة بنكية أخرى (ب)

63,133

641126

المجموع

3,711,763

211951928
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أرصدة بنكية أخرى (أ)

)(33,356

()221866

أرصدة بنكية أخرى (ب)

)(63,133

()641126

3,816,358

211191136

المبالغ النقدية المستحقة الدفع للمساهمين عن أسهمهم التي تم بيعها بالمزايدة والمتعلقة بتحصيل القسط الثاني المستدعى من
رأس المال.

المبالغ النقدية المستحقة للمساهمين عن توزيعات األرباح غير المطالب بها.

رأس المال

 13ديسمبر

--

 13ديسمبر

3,231,633

أرصدة بنكية أخرى (أ)

نقد وأرصدة لدى البنوك

11816

 31ديسمبر

362



.31

2112

3,711,763

يطرح :

(ب)

 31ديسمبر

211951928

()471

3,275

نقد لدى البنوك – حسابات تحت الطلب وجارية

69

3131

2112

استرداد ذمم مشكوك في تحصيلها خالل السنة

نقد في الصندوق

التقـريـر السنـوي٢٠١٣

 13ديسمبر

--

نقد وأرصدة لدى البنوك

11345

 31ديسمبر

351

 13ديسمبر

53

3,173

3,125

النقد وما يعادله

567

(أ)
أكثر من  121يوماً

حسابات الودائع ألجل تستحق خالل أو أقل من  91يوماً .تتراوح نسبة الفائدة الفعالة  /الربح على الودائع ألجل ما بين

3131

21477

3,275

نقد وأرصدة لدى البنوك (تتمة)
 %1،13إلى  %1،17 : 2112( %1،6إلى .)%2،2

 31ديسمبر

3131

()1

قطرى)

(المبالغ باأللف لاير

قطرى)

 31ديسمبر

3131

2112

عدد األسهم

عدد األسهم

رأس المال المصرح به

531,111,111

56111111111

رأس المال المصدر

552,133,131

55411261361

المبلغ
رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة أسمية قدرها  31ريـال قطري

للسهم الواحد

5,518,258

المبلغ

515381456

بتاريخ  31ديسمبر  2113كان هناك إجمالي  3611181سهما مصد ار ومدفوعا بنسبة  3611566 : 2112( %51سهما
مصد ار ومدفوعا بنسبة .)%51
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.31

قطرى)

رأس المال (تتمة)

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.31

قروض
تتكون هذه القروض مما يلي:

 3/31توزيعات أرباح نقدية مقترحة

 13ديسمبر

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع  619مليون ريـال قطري للعام الحالي ( 554 : 2112مليون ريـال قطري) وهي
تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية .إعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي

عقد بتاريخ  27مارس  2113توزيعات األرباح النقدية لسنة .2112
.33

قرض (إيضاح أ)

3131

3,338,256

113831781

تسهيالت بنكية رئيسية (إيضاح ب )
سندات رئيسية فئة (أ) (إيضاح د )

1,175,377

األساسي.

تسهيالت كيكسم ( KEXIMإيضاح و)

3,318,373

إحتياطي التحوط

ناقصا :تكاليف إصدار سندات

التحوط حصة المجموعة في الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي تم تصنيفها كأداة
يمثل إحتياطي
ا
التحوط لشركات مشاريع
تحوط للتدفقات النقدية المسجلة من قبل إحدى الشركات التابعة وحصة المجموعة من إحتياطي
ا

إحتياطي قانوني

هذا اإلحتياطي  %51من قيمة رأس المال المدفوع وهو إحتياطي غير قابل للتوزيع إل في الحالت التي حددها النظام

مشتركة.

إن إحتياطي التحوط الذي يظهر بقيمة سالبة يمثل قيد محاسبي من إعادة التقييم إلى القيمة العادلة لمبادلت أسعار الفائدة.

يتوقع أن ينخفض إحتياطي التحوط مع مرور الوقت وذلك مع سداد القروض وانخفاض المبلغ األساسي لمبادلت أسعار

تسهيالت بنكية ثانوية (إيضاح ج )

3,512,131

سندات ثانوية فئة (أ) (إيضاح هـ)

3,133,336

تسهيالت كي شور ( KSUREإيضاح ز)

3,318,388

ناقصا :تكاليف تمويل إسالمي

)(8,133

)(38,133

أسعار الفائدة أو أسعار النقل.

115611398

311951299
111361525
112661619

118521431
()291423

()111191

ناقصا :تكلفة الصفقات من إعادة التمويل

)(38,116

المجموع

31,336,376

2319411118

وهي مصنفة كالتالي:
 13ديسمبر
3131

السالبة لإلحتياطي نشأت من مبادلت أسعار الفائدة التي تعود إلى قروض تحمل فوائد متغيرة الحصول عليها من أجل بناء

السفن .يتوقع أن ينتج عن هذه اإلستراتيجية تدفقات نقدية أكثر ثباتاً في المستقبل وتقليل عدم التأكد الذي يالزم التقلبات في

1317841581

--

الفائدة .ل يتوقع أن يؤثر اإلحتياطي الذي يخص هذا التحوط على الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح المدورة .إن القيمة
سفن .تدخل المجموعة أيضا في اتفاقيات تأجير سفن طويلة األجل وذلك لتثبيت التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من

 31ديسمبر
2112

31,535,333

ينص النظام األساسي للشركة على أن يتم تحويل ما نسبته  %11من صافي ربح كل سنة لالحتياطي القانوني إلى أن يبلغ

.33

قطرى)

 31ديسمبر
2112

قروض تستحق خالل سنة

821,732

8221213

قروض تستحق بعد سنة

33,361,611

2311171915

(إيضاح أ)

يمثل هذا القرض تسهيالت تمويل إسالمي بقيمة  348،3مليون دولر أمريكي .بدأ سداد هذه التسهيالت في مارس 2113
وستنتهي في سبتمبر .2118

(إيضاح ب)

يمثل هذا القرض مبلغ  2،171مليون دولر أمريكي من اتفاقية التسهيالت البنكية الرئيسية للمرحلة األولى ومبلغ 876،2
مليون دولر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  767،8مليون دولر أمريكي للمرحلة الرابعة .بدأ سداد الدفعة األولى من
التسهيالت البنكية الرئيسية األولى في ديسمبر  2111وستنتهي في ديسمبر  .2125كما بدأ سداد التسهيالت البنكية

الرئيسية الثانية في يونيو  2111وستنتهي في ديسمبر  .2125كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الرئيسية الرابعة في ديسمبر

 2113وستنتهي في ديسمبر  .2125خالل السنة ،تم استبدال التسهيالت البنكية الرئيسية الثالثة بقيمة  769،5مليون
دولر أمريكي بالتسهيالت البنكية الرئيسية الرابعة.
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.31

قطرى)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.32

قروض (تتمة)
(إيضاح ج)

مليون دولر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  141،6مليون دولر أمريكي للمرحلة الرابعة .بدأ سداد الدفعة األولى من

صافي قيمتها العادلة سالبا بقيمة  21824مليون ريـال قطري ( 2112قيمة عادلة سالبة  41815 :مليون ريـال قطري).

التسهيالت البنكية الثانوية األولى في ديسمبر  2111وستنتهي في ديسمبر  ،2125كما بدأت الدفعة األولى من التسهيالت

الثانوية الرابعة في ديسمبر  2113وستنتهي في ديسمبر  .2125خالل السنة  ،تم استبدال التسهيالت البنكية الرئيسية

القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة
وقاعت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية .وبتاريخ  31ديسمبر  2113بلغ مجموع
المبالغ األساسية لعقود تبادل أسعار الفائدة  131653مليون ريـال قطري ( 141241 : 2112مليون ريـال قطري) وكان

يمثل هذا القرض مبلغ  162،5مليون دولر أمريكي من اتفاقية التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة األولى ومبلغ 118،1

البنكية الثانوية الثانية في يونيو  2111وستنتهي في ديسمبر  .2125كما بدأت الدفعة األولى من التسهيالت البنكية

(المبالغ باأللف لاير

.35

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 13ديسمبر

الثالثة بمبلغ  141،7مليون دولر أمريكي بالتسهيالت البنكية الثانوية الرابعة.

3131

(إيضاح د)

ذمم دائنة

يمثل هذا القرض السندات الرئيسية المصدرة ضمن المرحلة األولى من برنامج التمويل  ،وسوف يبدأ سداد الدفعة األولى في

313,165

دفعات مستلمة مقدماً من العمالء

يونيو  2121وينتهي السداد في ديسمبر.2133
(إيضاح هـ)

35,533

مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين (أ)

33,356

إيرادات مؤجلة (ب)

27,823

مستحقات أخرى

يمثل هذا القرض السندات الثانوية المصدرة ضمن المرحلة األولى من برنامج التمويل ،وقد بدأ سداد الدفعة األولى في

ديسمبر  2111وستنتهي في ديسمبر .2133

53,311

مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية
(إيضاح )16

(إيضاح و)

يمثل هذا القرض القيمة المسحوبة من اتفاقية تسهيالت  KEXIMاألولى  ،وقد بدأ سداد الدفعة األولى في ديسمبر 2119
وستنتهي في ديسمبر .2121

(أ)

(إيضاح ز)

يمثل هذا القرض مبلغ  137مليون دولر أمريكي من اتفاقية تسهيالت  KSUREللمرحلة األولى ،ومبلغ  313مليون دولر

أمريكي للمرحلة الثانية .بدأ سداد الدفعة األولى من تسهيالت  KSUREاألولى في ديسمبر  2119وستنتهي في ديسمبر

 ،2121كما بدأ سداد الدفعة األولى من تسهيالت  KSUREالثانية في ديسمبر  2111وستنتهي في ديسمبر .2121

لقد تم استخدام التسهيالت البنكية والسندات لتمويل بناء الناقالت.

تم ضمان التزام المجموعة مقابل هذه التسهيالت برهن الناقالت وضمانات مقدمة من كل الشركات التابعة والتي ضمنت
تسدد المبالغ المستحقة في موعد استحقاقها.
بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض أن ا

األولية
التسهيالت البنكية والسندات مضمونة بكافة الحسابات واإلستثمارات المسموح بها والتي تم شراؤها عن طريق المبالغ
ا

المستخدمة من القروض  ،وأيضاً فهي مضمونة بأسهم في كل شركة من الشركات التابعة  ،كما أنها مضمونة أيضاً بعقود

التأمين التي وقعتها الشركة أو أي من الشركات التابعة وبالمبالغ المحصلة من عقود التأمين تلك ،وهي مضمونة أيضاً بحق

38,333

 31ديسمبر
2112
971333
821719

221866

591615
111117

191137

توزيعات أرباح مستحقة

63,133

641126

المجموع

183,332

3561783

تمثل المبالغ النقدية المستحقة الدفع للمساهمين المتحصالت غير المطالب بها لألسهم التي تمت المزايدة عليها والمتعلقة
بتحصيل القسط الثاني من رأس المال.

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

إن متوسط معدل الفائدة المرجح على التسهيالت قصيرة وطويلة األجل (بإستثناء التحوط) والقروض والسندات كما هو
موضح أعاله بتاريخ  31ديسمبر  2113هو .)%2،6499 : 2112( %2،3438

قطرى)

.33

المساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية
يطلب القانون القطري رقم  13لعام  2118من جميع شركات المساهمة العامة القطرية التي طرحت أسهمها لإلكتتاب العام

المدرجة دفع نسبة  %2،5من صافي الربح إلى صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية .واستنادا إلى هذا القانون

واإليضاحات اإلضافية للقانون الصادرة في سنة  2111قامت المجموعة بإقتطاع مبلغ  18,226ألف ريـال قطري تمثل

نسبة  %2،5من صافي الربح الموحد للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  191137 : 2112( 2113ألف ريـال
قطري) .تم عرض المخصص المستقطع في بيان التغيرات فى حقوق الملكية الموحدة.

الشركة وحصتها في أي من العقود  ،أو القروض بين شركاتها ذات العالقة .وتمتد هذه الضمانات إلى الموجودات األخرى

للشركة  ،وأي عقد آخر يكون أي من الضامنين طرفاً فيه.

وتكون األولوية في هذه الضمانات لصالح سداد دفعات الدين والسندات الرئيسية ،ومن ثم لصالح سداد دفعات الدين

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.36

قطرى)

معامالت مع أطراف ذات عالقة
للسنة المنتهية فى

للسنة المنتهية فى

3131

2112

 13ديسمبر

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.38

 31ديسمبر

قروض لشركات مشاريع مشتركة (بالصافي)

3738822

إيرادات فوائد من قروض لشركات مشاريع مشتركة

378386

241344

المطلوب من شركات مشاريع مشتركة

318771

المستحق لشركات مشاريع مشتركة

28835

11691

.38

رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين

18113

21711

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

1,851

11551

(أو التسجيل)
قطر

شركة ناقالت لوكالة المالحة المحدودة (ش.م.ق)
شركة ناقالت إنك

وحق التصويت
% 95

-

-

شركة ناقالت إس إتش آي  1751إنك

جزر مارشال

-

-

-

-

شركة ناقالت أم صالل إنك

جزر مارشال

%111

تأجير الناقالت

شركة ناقالت إس إتش آي  1694إنك

جزر مارشال

%111

تأجير الناقالت

شركة ناقالت إس إتش آي  1696إنك

جزر مارشال

جزر مارشال

شركة ناقالت حالول إنك

جزر مارشال

شركة ناقالت أبو سمرة إنك

جزر مارشال

شركة ناقالت إس إتش آي  1695إنك

جزر مارشال

شركة ناقالت إس إتش آي  1697إنك

جزر مارشال

شركة ناقالت إتش إتش آي  1918إنك

جزر مارشال

شركة ناقالت إتش إتش آي  1919إنك
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%111

%111

%111

%111

%111

%111

%111

شركة ناقالت إس إتش آي  1726إنك

شركة ناقالت إس إتش آي  1752إنك

شركة ناقالت إس إتش آي  1753إنك

شركة ناقالت دي إس إم إيه  2285إنك

جزر مارشال

جزر مارشال

جزر مارشال



شركة ناقالت للنقل البحري (قطر) المحدودة

جزر مارشال

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

%111

تأجير الناقالت

%111

تأجير الناقالت

%111

%111

%111

%111

%111

%111
%111
%111

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت
شركة قابضة

شركة قابضة

جزر مارشال

%111

شركة قابضة

جزر مارشال

%111

شركة شحن

قطر

شركة ناقالت للشحن (إم آي) إنك



جزر مارشال


%111

جزر مارشال

شركة ناقالت دي إس إم إيه  2283إنك



%111

%111

جزر مارشال

شركة ناقالت دي إس إم إيه  2286إنك

%111

جزر مارشال

جزر مارشال

شركة ناقالت دي إس إم إيه  2284إنك

%111

%111

جزر مارشال

شركة ناقالت إس إتش آي  1754إنك

شركة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2265إنك

شركة قطر لنقل الغاز (ناقالت)( )2245-8لالستثمار المحدودة

خدمات الوكالت

جزر مارشال

جزر مارشال

شركة قطر لنقل الغاز(ناقالت) ( )1643 -6شركة قابضة

النشاط األساسي

%111

شركة ناقالت السامرية إنك

شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2266إنك

-

شركة قابضة

جزر مارشال

جزر مارشال

مكان التأسيس

شركة ناقالت الغويرية إنك

شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2264إنك

-

نسبة التملك

جزر مارشال

جزر مارشال

-

إسم الشركة التابعة

75

-

شركة ناقالت الجميلية إنك

جزر مارشال

%111

تأجير الناقالت

-

تتمثل تفاصيل الشركات التابعة كما في  31ديسمبر  2113فيما يلي:

التقـريـر السنـوي٢٠١٣

-

شركة ناقالت إتش إتش آي  1911إنك

جزر مارشال

-

الشركات التابعة

(أو التسجيل)

وحق التصويت

النشاط األساسي

%111

-

91516

مكان التأسيس

نسبة التملك

تأجير الناقالت

-

(ب) تمثل األرصدة مع األطراف ذات العالقة ما يلي:

(ج) مكافآت إالدارة العليا

الشركات التابعة (تتمة)

إسم الشركة التابعة

(أ) كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كما يلي:
()371661

(المبالغ باأللف لاير

قطرى)

%111

إدارة النقل البحري

تم إصدار رأس مال هذه الشركات التابعة بدون قيمة إسمية.

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

تأجير الناقالت

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

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

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.37

قطرى)

المعدل المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
يتم احتساب العائد على السهم بقسمة ربح السنة على ا
للسنة المنتهية فى

للسنة المنتهية فى

3131

2112

 13ديسمبر

 31ديسمبر

637,133

7651499

المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (سهم)

55188258831

55318451577

المعدل) (ريـال قطري)
العائد على السهم (األساسي و ّ

3,13

1،38

ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة

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

مع العائد األساسي على السهم.

.31

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.31

العائد على السهم

(المبالغ باأللف لاير

()3

قطرى)

إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر معدالت الفائدة (تتمة)

تسعى المجموعة إلى تقليل تأثير هذه المخاطر عن طريق استخدام مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد مخاطر التعرض

لتقلبات أسعار الفائدة .تحكم سياسات المجموعة والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة استخدام مشتقات األدوات المالية والتي

توفر مبادئ مكتوبة لمخاطر أسعار الفائدة ولمخاطر الئتمان ولستخدام المشتقات المالية .ل تدخل المجموعة ول تتعامل

باألدوات المالية  -والتي تتضمن مشتقات األدوات المالية  -ألغراض المضاربة.

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

وذلك للتقليل من المخاطر.

[ ]3/3تحليل حساسية معدالت الفائدة

تتعرض المجموعة إلى مخاطر معدلت الفائدة على األرصدة لدى البنوك والقروض لشركات المشاريع المشتركة والقروض.
بناء
ويوضح الجدول التالي حساسية ربح المجموعة للتغيرات الطبيعية المتوقعة على ربح المجموعة خالل سنة واحدة ،وذلك ً
على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في  31ديسمبر .2113

إدارة المخاطر المالية
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:

(أ)

مخاطر السوق

(ب) مخاطر السيولة

(ج) مخاطر اإلئتمان
يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل خطر من المخاطر السابقة وأهداف وسياسات ومعالجات

المجموعة لقياس وادارة الخطر وادارة المجموعة لرأس المال.

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

(أ)

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في األسعار بالسوق مثل معدلت الفائدة وأسعار األسهم ومعدلت صرف العمالت

األجنبية التي تؤثر على إيراد المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية.

()3

مخاطر معدالت الفائدة

تتعرض المجموعة لمخاطر معدلت الفائدة وذلك كنتيجة للمبالغ التي تقترضها المجموعة والتي تحمل معدلت فائدة ثابتة

ومتغيرة .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق عقود تبادل أسعار الفائدة  ،وتتبع المجموعة سياسة استخدام أدوات

تبادل معدلت الفائدة على بعض من قروضها .وتتم تسوية الفروق بين تكلفة الفائدة بالسعر الثابت (المدفوعة) وتكلفة الفائدة

بالسعر المتغير (المستلمة) بشكل دوري.

 - 3377
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78

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

الدوحة  -قطر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

.31

(أ)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113

(المبالغ باأللف لاير

قطرى)
إدارة المخاطر المالية (تتمة)

()3

مخاطر السوق (تتمة)

مخاطر معدالت الفائدة (تتمة)

معدل

 13ديسمبر 3131

ال تحتسب عنه

الموجودات المالية

نقد وأرصدة لدى البنوك

--

قروض إلى شركات مشاريع مشتركة

[ ]3/3تحليل حساسية معدالت الفائدة (تتمة)

معدل

--

فائدة ثابت

368,325

812,353

--

معدل فائدة متغير

3,353,813

--

3,283,673

المطلوبات المالية

قروض وسلف تحتسب عنها فوائد

فائدة

3,711,763

812,353

3,353,813

5,233,336

المجموع

--

--

3,615,336

-2,123,565

مبادلت معدلت الفائدة

باستثناء بعض القروض والبالغة قيمتها  131653مليون ريـال قطري ( 141241 : 2112مليون ريـال قطري) وهي متحوط لها باستخدام عقود تبادل أسعار الفائدة (إيضاح  )14حيث يتعرض جزء

31,353,755

36,375,511

من الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  31ديسمبر  2113للتقلبات في أسعار الفائدة .فيما يلي عرض ملخص لمدى تعرض المجموعة لمخاطر معدلت الفائدة ،ومعدلت الفائدة
ا
الفعالة على هذه الموجودات والمطلوبات المالية:

--

5,233,336

 31ديسمبر 2112

7,232,623

--

--

معدل فائدة

31,353,755

31,336,376

ل تحتسب عنه

--

411921311

1412411314

1813321614

)(36,375,511

فائدة ثابت

7931785

111841733

118781518

516171514

--

516171514

)(1,717,163

متغير

113121143

--

113121143

--

--

--

3,353,813

فائدة

211951928

111841733

311811661

916991814

1412411314

2319411118

)(31,183,161

صافي الموجودات( /المطلوبات) المالية

()1813321614

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
إذا ارتفعت  /انخفضت معدلت الفائدة بمقدار  51نقطة أساسية مع بقاء العوامل األخرى دون تغيير  ،فإن صافي التأثير على الربح للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2113سيكون زيادةً /

()317281986

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

نقصاً بقيمة  19،7مليون ريـال قطري ( 18،6 : 2112مليون ريـال قطري).

113121143

الدوحة  -قطر

.31

(أ)

قطرى)

إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر السوق (تتمة)

()3

مخاطر معدالت الفائدة (تتمة)

[]3

عقود تبادل معدالت الفائدة

اتفقت المجموعة مع مؤسسات مالية على مقايضة الفرق بين معدلت الفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على مبالغ أساسية

متفق عليها ،وذلك تحت عقود تبادل معدلت الفائدة .تمكن مثل هذه العقود المجموعة من تقليل مخاطر تغير معدلت
الفائدة وتأثيرها على التدفقات النقدية للديون التي تحتسب عنها فوائد متغيرة .تحتسب القيمة العادلة لمبادلت معدلت الفائدة

على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل األطراف األخرى لعقود التبادل.

يبين الجدول التالي المبالغ األساسية والفترات المتبقية لعقود تبادل أسعار الفائدة القائمة كما في تاريخ التقرير:
ا
تحوط التدفقات النقدية

متوسط أسعار الفائدة
الثابتة المتفق عليه

3131

العقود القائمة ألسعار الفائدة المتغيرة (يتم
- 35 -
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()2117591457

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

%

قبضها) وأسعار الفائدة الثابتة (يتم دفعها)
أقل من سنة واحدة
من سنة إلى سنتين

من سنتين إلى خمس سنوات

أكثر من خمس سنوات

2112

--

--

--

5,58

%

المبلغ األساسي القائم
3131

2112

3131

2112

مليون ريـال

مليون ريـال

مليون ريـال

مليون ريـال

قطري

--

--

--

--

--

5،58

القيمة العادلة

--

318351

قطري

قطري

--

--

--

--

--

141241

--

()38832

قطري
---

--

()41815

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،قامت المجموعة باحتساب حصتها من القيمة العادلة السالبة لمبادلت أسعار الفائدة والمتعلقة

بالمشاريع المشتركة والتي تبلغ  619مليون ريـال قطري كما في  31ديسمبر  2112( 2113قيمة عادلة سالبة 11161 :
مليون ريـال قطري).

تتم تسوية فروق تبادل أسعار الفائدة كل ستة أشهر .إن سعر الفائدة المتغيرة على عقود تبادل أسعار الفائدة هو سعر
الليبور ( )LIBORوسوف تقوم المجموعة بتسوية الفروق بين سعر الفائدة الثابتة وسعر الفائدة المتغيرة بالصافي.

تم تصميم معظم عقود التبادل بأسعار الفائدة المتغيرة إلى أسعار الفائدة الثابتة كتحوط للتدفقات النقدية بغرض تقليل مدى
تعرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن اختالف أسعار الفائدة على القروض .إن تبادل أسعار الفائدة وسداد
ا
الفائدة على القرض تتم بشكل متزامن.

- 36 -
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80

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.31

إدارة المخاطر المالية (تتمة)

(أ)

مخاطر السوق (تتمة)

()3

مخاطر سعر السهم

قطرى)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.31

(ب)

تتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق بإستثماراتها المتاحة للبيع .تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية الحالية

مخاطر السيولة (تتمة)

إن  %11زيادة أو نقص في القيمة السوقية لمحفظة المجموعة لإلستثمارات المتاحة للبيع في تاريخ التقرير يتوقع أن تكون

بالزيادة أو النقص بمبلغ  17،5مليون ريـال قطري ( 14،5 : 2112مليون ريـال قطري) في موجودات وحقوق ملكية

مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدلت صرف العمالت األجنبية .التعامالت

الهامة بعمالت أجنبية تتم بالدولر األمريكي وهو مربوط بالعملة الرئيسية للمجموعة  ،لذا ترى اإلدارة أن تعرض المجموعة

لمخاطر العمالت فى أدنى حدوده.

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .إن النهج

المتبع من قبل المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو التأكيد بقدر األماكن على أنه يتوفر لديها على الدوام سيولة كافية
للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ،سواء في الظروف العادية أو الصعبة ،بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة

المجموعة.

تقع مسؤولية مراقبة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة  ،والذي قام بوضع إطار عمل مناسب للسيطرة على مخاطر

السيولة لدى المجموعة بالنسبة لحتياجاته من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل وبحسب متطلبات إدارة

السيـولة النـقدية .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق اإلحتفاظ باحتياطيات مناسبة وتسهيالت مصرفية

وتسهيالت قروض مستقبلية وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة وعمل جداول لمواعيد استحقاق

الموجودات والمطلوبات المالية.

فيما يلي الستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية غير المشتقة متضمنة مدفوعات تكاليف التمويل وباستبعاد أثر اتفاقيات

المقاصة ،إن وجدت:

 13ديسمبر 3131

أقل من سنة

قروض

2319411118

8221213

315221149

ذمم دائنة

2971178

2971178

--

--

2412371296

111191391

315221149

1915951756

مخاطر اإل ئتمان

مخاطر اإلئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة نتيجة لعدم مقدرة عميل أو طرف مقابل للمجموعة في

أداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة من العمالء والقروض والذمم المدينة من

شركات المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.

مخاطر السيولة

المطلوبات المالية الغير مشتقة

(ج)

تسعى المجموعة للحد من مخاطر اإلئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود لإلئتمان للعمالء الفرديين ورصد الذمم المدينة
القائمة .يتم إجراء تقييمات لالئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باإلئتمان ويتم اعتماد ذلك من جانب إدارة

المجموعة.

مخاطر اإل ئتمان على األرصدة لدى بنوك محدودة إذ أن األطراف المقابلة هم بنوك ذات تصنيفات ائتمانية عالية مسندة لهم

من قبل وكالت تصنيف إئتمان عالمية .األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك ذات سمعة جيدة داخل وخارج دولة قطر،

وبالنظر لهذا ل تتوقع اإلدارة فشل هذه البنوك في الوفاء بالتزاماتها.

تحتفظ المجموعة بمخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها وتتم مراجعة تقدير هذا المخصص على نحو دوري ويتم

وضعه على أساس كل حالة على حدة .يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  8بخصوص أعمار الذمم التجارية المدينة.
التعرض لمخاطر اإل ئتمان

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر الئتمان .كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر

اإلئتمان في تاريخ التقرير على النحو التالي:

القيمة الدفترية
القيمة الدفترية

أقل من سنة

 5-3سنوات

إيضاح

أكثر من  5سنوات

قروض

3183368376

8218732

2,137,323

36,752,186

ذمم دائنة

138,783

138,783

--

--

31,223,368

3,363,725

2,137,323

36,752,186

6

قروض لشركات المشاريع المشتركة
المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
ذمم تجارية وأخرى مدينة
المجموع

81
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 5-1سنوات

أكثر من  5سنوات
1915951756

المجموعة.

مخاطر العمالت

القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2112

مخاطر السوق.

(ب)

إدارة المخاطر المالية (تتمة)

المطلوبات المالية الغير مشتقة (تتمة)

وعوامل أخرى متضمنة التغيرات العتيادية في سعر السهم لألسهم المدرجة والعوامل األخرى ذات الصلة بغرض إدارة

()1

(المبالغ باأللف لاير

قطرى)
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 31ديسمبر
2112

812,353

111841733

31,771
8

91516

316,726

9

3211716

387118613

211951678

387728371

315111633
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ق)

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.31

(ج)

قطرى)

إدارة المخاطر المالية (تتمة)

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.33

مخاطر اإل ئتمان (تتمة)

إدارة رأس المال (تتمة)

معدل الدين إلى حقوق الملكية

تقوم إدارة المجموعة بمراجعة هيكل رأس المال بشكل دوري .فيما يلي معدل الدين الى حقوق الملكية في نهاية السنة:

القيمة العادلة لألدوات المالية

يتم احتساب القيمة العادلة لتبادل أسعار الفائدة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة و المدرجة فى اتفاقية

مستويات ترتيب القيمة العادلة

كما في  31ديسمبر ،قامت المجموعة بتصنيف األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة.

قامت المجموعة بتطبيق األدوات المالية في الجدول أدناه بالقيمة العادلة باستخدام طريقة و أسلوب التقييم كما يلي:



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



المستوى الثاني :مدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى األول التي يمكن مالحظتها بالنسبة للموجود أو



المستوى الثالث :مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ل تستند إلى بيانات سوقية يمكن مالحظتها (المدخالت التي ل

المطلوب إما بشكل مباشر (كاألسعار) أو غير مباشر (مشتق من األسعار).

يمكن مالحظتها).

 13ديسمبر 3131
موجودات مالية بالقيمة العادلة
الستثمارات المتاحة للبيع
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
عقود مبادلت معدل فائدة مستخدمة للتحوط

المستوى األول

365,835

المستوى الثاني

-3,832,315

--

المستوى الثالث

إيضاح

3131

إجمالي الديون (قروض)

13

31,336,376

2319411118

النقد وما يعادله

1/9

)(3,816,358

()211191136

صافي الديون

33,381,117

2119311182

حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط وأسهم ل تتمتع بالسيطرة

6,681,152

715951449

---

الستثمارات المتاحة للبيع

1451136

--

--

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
عقود مبادلت معدل فائدة مستخدمة للتحوط
.33

(أ)

ارتباطات تبادل معدالت فائدة

--

418141759

--

418141759

إدارة رأس المال
تدير المجموعة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الستم اررية وضمان أفضل عائد على الستثمار للمساهمين من خالل

الستخدام األمثل لرأس المال المستثمر .إن هيكل رأسمال المجموعة يتكون من القروض وحقوق الملكية والتي تشمل رأس

دخلت المجموعة في عدد من عقود تبادل معدلت الفائدة فيما يتعلق بالفوائد المستحقة الدفع عن القروض التي تحتسب

عنها معدلت فائدة متغيرة.
[]1

1451136

معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية المعدلة

%361

%288

.33

(ب)

موجودات مالية بالقيمة العادلة

حقوق الملكية المعدلة (أ)

6,687,873

716111285

تعهدات والتزامات طارئة

3,832,315

 31ديسمبر 2112

يضاف  :أسهم ل تتمتع بالسيطرة

3,823

51836

التحوط للتدفقات النقدية للمجموعة.
المعدلة من جميع حقوق الملكية فيما عدا العجز فى إحتياطي
(أ) تتكون حقوق الملكية
ا
ا

اإلجمالي

365,835

 13ديسمبر

 31ديسمبر
2112

التبادل بين األطراف المتعاقدة فيما بينها .إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية.

القيمة العادلة لألدوات المالية

قطرى)

ضمانات وخطابات اعتماد
ضمانات متبادلة

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

[]2

بلغت قيمة الضمانات البنكية  1،85مليون ريـال قطري كما في  31ديسمبر  1،7 : 2112( 2113مليون ريـال قطري).

[]3

بلغت خطابات الضمان  6،5مليون ريـال قطري كما في  31ديسمبر  6،5 : 2112( 2113مليون ريـال قطري).

(ج)

عقود اإليجار الخاصة بالسفن

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

المال المصدر واإلحتياطي القانوني واحتياطي القيمة العادلة ومساهمات ل تتمتع بسيطرة حقوق األقلية واحتياطي التحوط
واحتياطي تحويل العمالت األجنبية واألرباح المدورة.
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84

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.33

تعهدات والتزامات طارئة (تتمة)

(د)

التزامات ضريبة طارئة

قطرى)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.31

يوجد لدى إحدى شركات المشاريع المشتركة للمجموعة سفن نقل الغاز الطبيعي المسال مستأجرة بموجب ترتيبات إيجار

[]3

تمويلي .طلب مؤجر هذه السفن من شركة المشروع المشترك الدخول في مفاوضات إلنهاء هذه اإليجارات بالتفاق حيث أن

()1

[]3

العتماد (بنك خطاب العتماد) بخصوص ضريبة المشروع المشترك .نتيجة لذلك فقد طالب المؤجر بزيادة في القيمة

()2

ليست لدى المجموعة مخاوف بخصوص تحصيل تلك المبالغ إذ أنها مستحقة من أطراف ذات عالقة.

[]1

استأجرت "ناقالت" سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال من المالك الرئيسى ألغراض أعمال اإليجار ثم تم إبرام عقد تأجير
لتلك السفينة إلى مستأجر والذي دخل بدوره في اتفاقية تأجير من الباطن مع مستأجر آخر .خالل السنة ُرفضت السفينة من
قبل سلطة ميناء التحميل وعقب ذلك تم سحب السفينة من قبل المالك الرئيسى مما إلى أدى إلى نزاعات بموجب اتفاقيات
اإليجارات .يطالب المستأجر من الباطن مبلغ  2313مليون دولر أمريكي تقريبا و في المقابل يطالب المستأجر بهذا المبلغ

مضافا إليه مبلغ فقدان الربح من "ناقالت" بينما تطالب "ناقالت" بهذا المبلغ مضافا إليه خسارتهم للربح من مالك السفينة .ل

التحوط
فعالية عمليات
ّ

التحوط بكل من مبادلت أسعار الفائدة والقروض الخاضعة لتلك المبادلت بشكل دوري .وقد
تقوم اإلدارة بمراجعة عالقة
ا
التحوط (إجمالي مبلغ العجز 21824
التحوط فعالة بشكل جيد ،نتيجة لذلك فإن القيمة العادلة لعمليات
وجد أن عمليات
ا
ا

التحوط.
مليون ريـال قطري) قد تم تسجيلها في حقوق الملكية ضمن بند إحتياطي
ا

[]2

انخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

تعامل المجموعة اإلستثمارات المتاحة للبيع في األسهم بأنها قد انخفضت قيمتها عندما يكون هناك انخفاض حاد أو مستمر

تزال عملية التحكيم بين جميع األطراف مستمرة .في هذه المرحلة المبكرة فإنه من السابق ألوانه إجراء تقييم كامل للوضع

في القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى لالنخفاض في قيمتها .يتطلب تحديد ما هو " هام

يواجهونها إلى طلب تدفقات خارجة للموارد .بالرغم من تقدير "ناقالت" بأن العقود المتقابلة ل تعتبر ضمانة بأن الطرف

التقلبات العادية في سعر السهم بالنسبة لألسهم المتداولة.

ولكنه وبناء على المعلومات الحالية فإن "ناقالت" تعتبر أن ل تؤدي المطالبات والمطالبات المقابلة المحتملة التي قد

" أو " مستمر" اتخاذ قرار واجراء تقديرات .تقدر المجموعة قيمة هذه الستثمارات لكل حالة على حدة باألخذ في العتبار

الذي يقع في منتصف سلسلة التعاقدات سيكون محصنا إل أنه من المرجح أن يتحمل مالك السفينة في أعلى السلسلة أو

المستأجر األخير من الباطن في أسفل السلسلة تلك اللتزامات.
.31

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للذمم التجارية المدينة والمطلوب من أطراف ذات عالقة عندما يصبح من غير

في تاريخ التقرير لم يكن هناك مخصص إلنخفاض قيمة المطلوب من أطراف ذات عالقة أو الذمم المدينة األخرى حيث أنه

اإليجارية على مدى الفترة المتبقية من اإليجارات .ل زالت شركة المشروع المشترك في المرحلة األولية لالعتراض على هذه

هذه التكاليف اإلضافية المحتملة بمبلغ  13144مليون ريـال قطري.

انخفاض قيمة الذمم المدينة

المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل .بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة يتم هذا التقدير على أساس فردي.

تلقت إحدى شركات المشاريع المشتركة للمجموعة إشعا ار من المؤجر عن تخفيض درجة الئتمان للبنك المقدم لخطاب

المطالبة .كما تدرس شركة المشروع المشترك خيارات أخرى لتخفيف أثر تخفيض درجة الئتمان .تقدر الشركة حصتها في

كما هو مذكور في اإليضاح رقم ( 2/3ب) تقوم إدارة المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات في

مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

حالة نجاح السلطات الضريبية فى إنهاء التعاقد بين الطرفين فقد تخضع شركة المشروع المشترك لتكاليف إضافية ،و تقدر

(هـ)

األعمار اإلنتاجية للمتلكات والمعدات

تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية لبواخر المجموعة استنادا إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ،متضمنة توقعات أحداث

المشروع المشترك أن الموضوع في مرحلته األولية ولن تنجح السلطات الضريبية في إنهاء هذا الموضوع لصالحها ،أما في

التزامات طارئة أخرى

التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية (تتمة)

نهاية كل فترة تقرير سنوي.

السلطات الضريبية بالمملكة المتحدة قد طلبت من المؤجر إنهاء هذه الترتيبات المتعلقة باإليجار التمويلي .ترى شركة

الشركة حصتها في التكاليف اإلضافية المحتملة بمبلغ  52198مليون ريـال قطري.

(المبالغ باأللف لاير

قطرى)

[]5

التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

تصنيف اإليجارات

يتم تصنيف اإليجار عن طريق اإلدارة عند بدء عقد اإليجار .يتم تغير تصنيف اإليجار في حالة إن تم تجديده أو تغير عقد

اإلتفاق للمدة المتبقية من العقد ذاته .واذا كان الحال كذلك ،يعتبر أثر أي من هذه التغييرات على انه حدث في بداية عقد

اإليجار.

قامت إدارة المجموعة بإستخدام مجموعة من التقديرات المتعلقة بتطبيق المبادئ المحاسبية المبينة في اإليضاح رقم ()3

إن اإلدارة قامت بوضع تقديرات لتصنيف العقود التجارية بناءاً على عدة أسس أولية:

واالمتعلقة بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ل يمكن تقييمها عن طريق أطراف أخرى .تعتمد هذه التقديرات على

الخبرات السابقة وعوامل أخرى ذات عالقة  ،وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .يتم مراجعة هذه التقييمات

واإلفتراضات األساسية بصورة دورية.



العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية األصل إلى المستأجر في نهاية مدة عقد اإليجار؛



عندما يكون للمستأجر حق شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل إلى حد كاف من القيمة العادلة لألصل في

تاريخ الشراء؛

تم وضع األحكام الهامة التالية من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي كان لها أثر جوهري على
المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية الموحدة.



عندما تكون مدة عقد اإليجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر اإلقتصادي لألصل حتى وان لم يتم تحويل حق
الملكية؛
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86

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(المبالغ باأللف لاير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2113
.31

التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية (تتمة)

[]5

تصنيف اإليجارات (تتمة)

قطرى)



إذا بلغت عند بدء عقد اإليجار القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار فعلياً على األقل كامل القيمة العادلة



إذا كانت األصول المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط إستخدامها بدون إجراء تعديالت رسمية.

لألصل المؤجر؛ و

إن التقديرات المستخدمة من قبل اإلدارة تتضمن عملية إحتساب معدل العائد على الفوائد ( ، )IRRالعمر اإلنتاجي وقيمة

الخردة.
.32

التأجير التشغيلي
التأجير التشغيلي يتضمن قيمة تشغيل و صيانة السفن.
الشركة لديها عقود ايجار لسفن مملوكة بالكامل لنقل الغاز الطبيعي المسال .يتم احتساب إيرادات إستئجار هذه السفن كعقود
إيجار تشغيلية .اليجارات مستحقة التحصيل بموجب الحد األدنى لعقود اإليجار التشغيلية غير قابلة لإللغاء في  31ديسمبر

هي كما يلي:

 13ديسمبر
3131

اإليجارات مستحقة التحصيل
أقل من سنة

.35

3,253,683

2,456,782

أكثر من سنة و أقل من  5سنوات
أكثر من  5سنوات

18,377,633

41,656,498

المجموع

51,271,151

52,947,135

المصاريف التشغيلية

 - 4387

2112

7,811,855

تتضمن المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي على تكاليف صيانة وتشغيل السفن.
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 31ديسمبر

9,833,855

