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صاحب السمو
الشيــخ حمــد بن خليفــة آل ثــــاين

األمري الوالد

 حضرة صاحب السمو
الشيــخ متيــم بن حمــد آل ثــــاين

أمري البالد املفدى

بسم الّله الّرحمن الّرحيم



يف ناقالت، نحن نقّدر قيمة موّظفينا وشركاءنا ومساهمينا وعمالءنا وموّردينا وجمتمعنا وبيئتنا.
ونحن نؤمن ونلتزم بتأسيس شركة ذات مستوى عاملي من خالل:

وضع السالمة والصحة والبيئة واجلودة يف أولوية جدول أعمالنا، والسعي إىل عدم التسبب بأي ضرر على اجملتمع والبيئة.  •

وضع أهداف لتحسني السالمة والصحة والبيئة واجلودة، وقياس وتقييم ورفع تقارير حول األداء من أجل التطور املستمر.  •
توفري البيئة املالئمة لتنفيذ نظام إدارة السالمة والصحة والبيئة واجلودة يف الشركة بشكٍل فّعال وحتقيق أهدافها.  •

احلفاظ على أعلى مستوى من النزاهة مع جميع أصحاب العالقة بالشركة.  •
معاملة املوظفني والشركاء والعمالء باحرتام وتقدير.  •

تشجيع العمل اجلماعي والتعاون بهدف دعم حتقيق أهداف رسالتنا.  •
تقدير اإلجنازات ومكافأتها.  •

السعي إىل االبتكار وحتسني األداء بشكٍل متواصل، عرب مشاركة أفضل املمارسات وتطبيق املعرفة املكتسبة.  •
تشجيع روح املبادرة ومتكني األفراد من القيادة وحتّمل املسؤولية.  •

شفافية التواصل وتبادل املعلومات ذات الصلة داخل الشركة.  •
االمتثال ملتطلبات و قوانني السالمة والصحة والبيئة واجلودة املتعلقة بأنشطتنا.  •

ــل  ــفن نق ــال وس ــي املس ــاز الطبيع ــالت الغ ــغيل ناق ــالك وتش ــامل يف امت ــتوى الع ــى مس ــدة عل ــون الرائ ــأن تك ــالت« ب ــة »ناق ــل رؤي تتمّث
املنتجــات املصاحبــة للغــاز وأن تكــون املــزّود امُلفّضــل خلدمــات إصــالح وبنــاء الســفن قياســً مبــدى رضــى العمــالء والربحيــة والنمــو 

ــودة. ــة واجل ــة والبيئ ــالمة والصح ــة بالس ــري اخلاص ــى املعاي ــع أعل ــغيل، م ــاءة التش وكف

حتقيق أعلى عائد على استثمارات املساهمني من خالل:
تفعيل االستثمار يف جوهر أعمالنا التجارية اخلاصة بنقل الغاز الطبيعي املسال واملنتجات املصاحبة  •

للغاز من خالل الرقابة الدقيقة للتكلفة واإلدارة الفّعالة للمخاطر واالبتكار يف عمليات التمويل.  
إنشاء »مراكز تّتسم بالتفّوق واإلمتياز« إلصالح وصيانة ناقالت الغاز الطبيعي املسال العمالقة والسفن  •

األخرى، وبناء السفن الصغرية ذات القيمة العالية، وبالتايل إضافة أصول هامة لدولة قطر.  
توفري اخلدمات اللوجستّية املتكاملة للسفن واملراكب البحرية.  •

معرفة وحتديد أساليب العمل الفّعالة ذات القيمة املضافة وتطبيقها.  •
توظيف وتطوير العاملني الذين يتمتعون بالكفاءة يف أداء عملهم واحملافظة عليهم.  •
االمتثال التام جلميع التشريعات السارية واللوائح ذات الصلة ومعايري الصناعة البحرية.  •

التقّيد بأعلى املعايري األخالقية للنزاهة يف جميع العالقات التجارية.  •

الرؤية

األهداف

سياسة السالمة
والصحــة والبيئــة

واجلـــودة
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رئيس جملس اإلدارة
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 عضو جملس إدارة

الشيخ علي بن جاسم آل ثاين
 عضو جملس إدارة

السيد مبارك عويضة الهاجري
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تقــريـــر
جملـس اإلدارة

سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة
وزير الطاقـة والصناعة

رئيس جملس إدارة شركة ناقالت

إن الهــدف الرئيســي لشــركة )ناقــالت( هــو الرتكيــز علــى القيمــة األساســية 
التــي متنحهــا لعمالئهــا ومســاهميها، ولتحقيــق هــذا الهــدف فقــد قمنــا 
بتحديــد أهــداف الشــركة الرئيســية لعــام 2٠١6، والتــي تشــمل تعزيــز التطويــر 
االســرتاتيجي لبنيــة تنظيــم األعمــال الرئيســية باإلضافــة لتنفيــذ خطــط تطويــر 
األعمــال والنمــو وزيــادة اإلســتفادة من رأس املال البشــري يف حتقيق أهداف 

الشركة.

وقــد أعلنــت شــركة )ناقــالت( عــن نتائجهــا املاليــة لعــام 2٠١5 ، حيــث حققــت  
أرباحــً بلغــت )984( مليــون ريــال قطــري بزيــادة بلغــت نســبة )١٠%(  عــن  العــام 
املــايل 2٠١4.  وتعكــس تلــك النتائــج املاليــة املتميــزة لشــركة )ناقــالت( جنــاح 
اســرتاتيجية التطوير والتشــغيل يف املشــاريع املشــرتكة وقوة أداء الشــركة 
يف  ظــل التحديــات االقتصاديــة احلاليــة. ويســر جملــس إدارة شــركة )ناقــالت( 
أن يوصــي للجمعيــة العامــة للموافقــة على توزيــع أرباح نقدية مبا يعادل )ريال 

واحــد وخمــس وعشــرون درهمــً( لــكل ســهم عــن العــام املــايل 2٠١5.

ويف اخلتــام، نــود التأكيــد بأنــه علــى الرغــم مــن األوضــاع اإلقتصاديــة احلاليــة 
وتقلبــات  ســوق النفــط والغــاز ، فــإن جملــس إدارة الشــركة علــى يقــني بــأن 
شــركة )ناقالت( يف وضع مايل وتشــغيلي وإداري قوي، ســُيمكنها من حتقيق 
أهدافهــا االســرتاتيجية املرســومة، وأنهــا يف وضــع فعــال يؤهلهــا إلقتنــاص 

فرصــً جديــدة.

ويف ضــوء الرؤيــة املســتنرية لدولــة قطــر، واملتمثلــة يف بنــاء وتعزيــز صناعــة 
بحرّيــة قويــة ومتقّدمــة، وفــى أن يكون لشــركة )ناقالت( دور أساســي يف هذا 
القطــاع،  فــإن جملــس إدارة شــركة )ناقــالت( يتشــرف بتقــدمي أســمى آيــات 
الشكر والتقدير حلضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين، أمري دولة 
قطر، ولصاحب السمو األمري الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين "حفظهما 
اهلل"، على القيادة الرشيدة والتوجيهات احلكيمة والدعم املستمر الذي مكن 
شركة )ناقالت( والصناعة البحرية يف قطر من النمو والتنويع ومن امُلشاركة 

يف النهــوض بهــذا الوطــن وتوفــري التنمية املســتدامة ألجيالنا القادمة.

كمــا يتقــــدم جملــس اإلدارة أيًضــا بالشــكر والتقديــر إىل قطــــر للبتــــرول علــــى 
دعمهــــا املتواصل ألنشــــطة شــــركة )ناقـــالت(،  وللمــــدن الصناعيــة التابعــة 
لقطــــر للبتــــرول علــــى تعاونهــــا مــــع الشــركات املشــرتكة التابعــة لشــركة 
)ناقالت( يف حــــوض "إرحمــــة بــــن جابــــر اجلالهمة". كما نــــود أن ُنعــــرب عــن 
إمتناننــــا لشــــركاء شــركة )ناقالت( ومســــاهميها وإدارتهــا وموظفيهــا على 

دعمهــم املتواصــل الــذي ســاهم بشــكل كبــري يف جناح الشــركة.

كمــا اســتضافت –يف الدوحــة- املنتــدى النصــف ســنوي ملــالك الســفن 
التــي تعمــل بالوقــود الثنائــي، ومنتــدى مــالك الســفن مبشــاركة )ناقــالت( 
وشركائها، والشركات العاملية الرائدة يف هذه الصناعة، بهدف التعريف 
وتبــادل اخلــربات واملعلومــات التقنيــة واألفكار اجلديــدة التي تتعلق مبجال 
النقــل البحــري وكيفيــة اإلســهام يف حتســني معــدالت الســالمة وتطويــر 

العمليــات البحرية.

وفيمــا تواصــل شــركة )ناقــالت( حتقيــق جنــاح ومنــّو عملياتهــا،  يبقــى 
التزامهــا الراســخ بالتنميــة املســتدامة واضحــً.  ففــي عــام 2015 مّت 
حتقيــق إجنــازات هاّمــة علــى صعيــد توظيــف وتطويــر القــوى العاملــة 
الوطنّيــة لدينــا.  فقــد  وضعــت شــركة )ناقــالت( دليــاًل هامــً عــن تقطــري 
الوظائــف يتضمــن السياســات واالجــراءات الالزمــة لتعزيــز عمليــة التقطــري 
يف هيــكل الوظائــف لديهــا مبــا يحقــق أهــداف رؤيــة دولــة قطــر الوطنيــة 
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ــة قطــر، فقــد  ــز البنيــة التحتيــة يف قطــاع النقــل البحــري يف دول ولتعزي
باشــرت شــركة )ناقــالت( بإعــداد دراســة جــدوى إلقامــة مركــز متقــدم 
للمحــاكاة والتدريــب ليبــدأ يف املرحلــة األوىل بتقــدمي جمموعــة مــن برامــج 
التدريــب عاليــة املســتوى ملوظفــي شــركة )ناقــالت( العاملــني يف البحــر 
وغريهــم يف قطــر علــى عمليــات الطــوارىء البحريــة واملهــارات املالحيــة 

لرفــع مســتوى الكفــاءة. 

كمــا تواصــل شــركة )ناقــالت( يف حتقيــق عائــدات قويــة ملســاهميها 
مــن خــالل تنفيــذ اســرتاتيجية األعمــال بشــكل ثابــت ومنتظــم. فقــد قامت 
شــركة )ناقــالت( بالتوســع يف مشــروعها املشــرتك مــع شــركة النقــل 
البحــري اليونانيــة "مــاران غــاز"، بإضافــة ســفينتني جديدتــني لنقــل الغــاز 
الطبيعي امُلسال إىل أسطولها. إذ مبوجب هذا االتفاق زاد  عدد السفن 
اململوكة لشركة )ناقالت( وماران غاز ليصبح  )١٣( سفينة، وهو ما يؤكد 
حقيقــة أن أســطول شــركة )ناقــالت( – ســواء اململــوك لهــا بالكامــل أو 
بالشــراكة - هــو أكــرب أســطول لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال يف العــامل.

ولدعــم عمليــات تشــغيل الشــركات التابعــة لهــا يف حــوض "ارحمــة بــن 
جابــر اجلالهمــة"، وّقعــت شــركة )ناقــالت( مذكــرة تفاهــم مــع "بنــك قطر 
للتنميــة"، للتعــاون يف عــدد مــن اجملــاالت التــي تتعلــق بصناعــة النقــل 

البحــري كخدمــات ضمــان االئتمــان ومتويــل الصــادرات البحريــة.

ويف شــهر ســبتمرب 2٠١5، إنعقــدت اجلمعيــة العموميــة غــري العاديــة 
لشركة )ناقالت(، للتصديق على عدد من التعديالت على النظام األساسي 
للشــركة،  وقــد شــهد هــذا االجتمــاع املوافقــة علــى رفــع احلــد األقصــى 
مُللكيــة غــري القطريــني ألســهم الشــركة من نســبة 25% إىل 49%.  والذي 
بدوره ســاعد يف أن  دخلت شــركة )ناقالت( يف مؤشــر مورجان ســتانلي 

لألســواق الناشــئة يف ديســمرب 2٠١5.  

لقــد كان العــام 2٠١5 مليئــً بالتطــورات اإليجابيــة حلــوض إرحمــه بــن جابــر 
اجلالهمــة لبنــاء وإصــالح الســفن، وذلــك عندمــا قامــت شــركة "ناقــالت 
كيبيــل لألعمــال البحريــة احملــدودة" )NKOM(  ،وهــي أحــد املشــاريع 
املشــرتكة لشــركة )ناقالت(،  ببناء منصة "الســافلية" وهي  أول منصة 
بحريــة ذاتيــة الرفــع يتــم بنائهــا بالكامــل يف قطــر لصالــح شــركة اخلليــج 

 .)GDI(  العامليــة للحفــر

ومل تكن شــركة "ناقالت دامن شـــيبياردز قطر " )NDSQ( أقل نشــاطً 
يف عــام 2٠١5،  فقــد جنحــت الشــركة يف تســليم أربــع ســفن خمتلفــة 

ــواع واألحجــام.  األن

إنه ملن دواعي سروري العميـق أن أقدم لكم نيابة عن جملس إدارة شركة 
)ناقالت( تقرير جملس اإلدارة الســنوي عن أعمال الشــركة خالل العام 2٠١5،  
وهــو عــام ملــيء بالفــرص التــي كان لهــا انعكاســاتها اإليجابيــة علــى جنــاح 
الشــركة يف قطــع خطــوات كبــرية نحــو النمــو والتقــدم والتطــور يف جميــع  
اجملــاالت.  فقــد اســتطاعت شــركة )ناقــالت(  أن ُتحقق العديــد من اإلجنازات 
ــة  ــم مكان ــاهمت يف تدعي ــي س ــة،  الت ــركة الواضح ــداف الش ــالل أه ــن خ م
الشــركة دوليــً،  ممــا يعــزز مكانــة دولــة قطــر وســمعتها كدولــة رائــدة علــى 
الصعيــد العاملــي يف صناعــة ونقــل الغــاز الطبيعــي املســال ويف جمــال 

الصناعــة البحريــة. 

إن شركة )ناقالت( ُتثبت متيزها عامً بعد عام يف حتقيق اإلجنازات اخملتلفة 
يف جمــاالت الصحــة والســالمة والبيئــة واجلــودة، مــن خــالل احملافظــة على 
أعلــى معايــري الســالمة امُلعتمــدة يف عــامل الصناعــة البحريــة واملتعلقــة 
بعمليــات تشــغيل األســطول البحــري.  فقــد مت تدشــني وإطــالق برنامــج 
"جتنــب اإلصابــات واحلــوادث يف أوقــات العمــل"، وتطبيقــه علــى ســفن 
األســطول البحري التابع لشــركة )ناقالت(. وقد أدى اســتمرار شــركة )ناقالت( 
يف الرتكيــز علــى هــذه الربامــج إىل احملافظــة علــى ســجل الشــركة ُمميــزًا 
فيمــا يتعلــق بســالمة الســفن التابعــة لهــا.  وحتــرص الشــركة على تشــجيع 
عامليهــا علــى األخــذ بأســس الصحــة والبيئــة واجلــودة مــن خــالل املشــاركة 

ــاق. ــع نط ــى أوس ــق عل والتطبي

ويف الوقــت ذاتــه، واصلــت شــركة )ناقــالت( تكثيــف جهودهــا لتعزيــز قدراتهــا 
يف عمليــات التشــغيل وخفــض التكلفــة وتعزيــز الكفــاءة اســتعدادًا للقيــام 
باملزيد من األدوار واملســؤوليات يف إدارة الســفن.  فعملت الشــركة على 
زيــادة عــدد موظفيهــا  مــن الضبــاط البحريــني، حيث بلغت نســبتهم أكرث من 

6٠% يف نهايــة عــام 2٠١5. 

أمــا أبــرز وأكــرث إجنازاتنــا متيــزًا يف عــام 2٠١5،  كان جنــاح الشــركة يف حتقيــق 
إجنــازًا رائــدًا  يعــد األول مــن نوعــه عامليــً،  وهــو اســتخدام التقنّيــة املبتكــرة 
والقابلــة للتكّيــف "ME-GI"، التــي تعنــي )حقــن الغــاز كوقــود حملــركات 
الديــزل الرئيســية(،  والــذي مت تنفيــذه علــى الناقلــة "رشــيدة"، مــن طــراز 
كيوماكــس  اململوكــة لشــركة )ناقــالت( وهــى تعمــل مبحــركات الديــزل 
للسرعة البطيئة، وذلك الستخدام الغاز الطبيعي املسال عوضً عن أو مع 

زيــت الوقــود البحــري الثقيل.

كمــا قامــت شــركة )ناقــالت( بإجــراء عــدة تعديــالت يف ســفنها الســتخدام 
وقــود منخفــض الكربيــت مــن أجــل اإلمتثــال ألنظمــة التحكــم باالنبعاثــات يف 
املناطق اجلديدة . كما قامت )ناقالت( بتحديث الناقلة"العامرة"، من طراز 
كيوماكــس، وزودتهــا بنظــام معاجلــة مياه البحر, وذلك يف شــهر مايو 2٠١5. 

وتواصــل )ناقــالت( لعــب دور رائــد بــني األطــراف والهيئــات الدوليــة املعنيــة 
بالصناعــة البحريــة، فهــي عضــو يف جملــس إدارة "جمعيــة مشــغلي 
ناقــالت الغــاز واحملطــات الدوليــة"، وعضــوًا مؤسســً يف "جمعيــة تنظيــم 
الغــاز كوقــود بحــري"، كمــا ُتشــارك يف العديــد مــن اللجــان الفنيــة لهيئــات 

التصنيــف الدوليــة. 

7  •  التقرير السنوي



وباإلضافــة لإلجنــازات الهامــة علــى مســتوى أعمــال التشــغيل ويف جمــاالت 
بالتأكيــد  ســرورنا  دواعــي  مــن  فإنــه  واجلــودة،  والبيئــة  والصحــة  الســالمة 
 أن نطلعكــم علــى اإلجنــازات املاليــة البــارزة لشــركة ناقــالت يف عــام 2٠١5.

• بلغ صايف أرباح الشــركة عام 2٠١5 مبلغ 984 مليون ريال قطري مقارنة مع 
صايف أرباح 895 مليون ريال قطري عن عام 2٠١4، أي بزيادة قدرها ١٠%، وترجع 
الزيــادة بصــورة أساســية إىل ارتفــاع أربــاح عمليــات التشــغيل بعــد إضافــة ثــالث 
سفن جديدة إىل أسطول نقل الغاز الطبيعي املسال التابع للشركة خالل العام 
2٠١5، والتشــغيل الكامــل للســفن املنضمــة ألســطول "ناقــالت" خــالل العــام 
 2٠١4. وكذلــك الرتشــيد يف املصروفــات التشــغيلية وإنخفــاض تكلفــة التمويــل.

• بلغــت إجمــايل املوجــودات لناقــالت ٣٠.7 مليــار ريــال قطــري كمــا يف ٣١ 
ديســمرب   ٣١ يف  كمــا  قطــري  ريــال  ٣١.١ مليــار  مــع  مقارنــة   2٠١5 ديســمرب 
2٠١4. بلغــت املوجــودات املتداولــة مبــا يف ذلــك النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك 
٣ مليــار ريــال قطــرى كمــا يف ٣١ ديســمرب 2٠١5. بينمــا بلغــت املوجــودات غــري 
املتداولــة والتــي تتألــف أساســً مــن اإلســتثمارات يف ناقــالت الغــاز الطبيعــي 
املســال واملمتلــكات واملعــدات واملوجــودات اآلخــرى قيمــة 27.7 مليــار ريــال 
ــك  ــا يف ذل ــركة مب ــول الش ــايل أص ــمرب 2٠١5. إن إجم ــا يف ٣١ ديس ــري كم قط
حصــة ناقــالت يف مشــاريعها املشــرتكة قــد بلغــت أكــرث مــن 45 مليــار ريــال 
ــؤولية  ــة و مبس ــة إقتصادي ــالت مبصلح ــع ناق ــك، تتمت ــة إىل ذل ــري. باإلضاف قط
ــاء  ــة لبن ــر اجلالهم ــن جاب ــه ب ــوض إرحم ــغيل يف ح ــات التش ــة إلدارة عملي كامل
مت  و  قطــرى،  ريــال  بنــاؤه ١٠.6 مليــار  تكلفــة  بلغــت  والــذي  الســفن  واصــالح 
متويلــه عــن طريــق قطــر للبــرتول يف مينــاء راس لفــان، وبذلــك تكــون إجمــاىل 
 األصــول املــدارة بواســطة "ناقــالت" قــد بلغــت 55.6 مليــار ريــال قطــرى. 

• بلغ إجمايل القروض 22.2 مليار ريال قطري كما يف ٣١ ديسمرب 2٠١5 مقارنة 
مــع 22.9 مليــار ريــال قطــري كمــا يف ٣١ ديســمرب 2٠١4 ، ويعكس النقص ســداد 

القروض. 

• بلــغ إجمــايل حقــوق امللكيــة قبــل احتياطــي التحوط واألســهم غري املســيطرة 
8.٣ مليــار ريــال قطــرى كمــا يف ٣١ ديســمرب 2٠١5 مقارنــة مــع 8 مليــار ريــال 
قطري كما يف ٣١ ديســمرب 2٠١4. إنخفض احتياطي التحوط الســلبي ليصل إىل 
قيمــة ٣.8 مليــار ريــال قطــري كمــا يف ٣١ ديســمرب 2٠١5 مقارنــة مــع 4.2 مليــار 
ريــال قطــري كمــا يف ٣١ ديســمرب 2٠١4، ويرجع ذلك بصفة أساســية لإلنخفاض 
يف القيمــة الســوقية لعقــود مبادلــة أســعار الفائــدة )SWAP( يف نهايــة العام، 
لينتــج عنهــا إنخفــاض يف اإللتزامــات والتــي تعكــس الزيــادة فــى مبــادالت أســعار 

الفائدة.

ومبناسبة اإلحتفاء بإجنازات شركة "ناقالت" يف عام 2٠١5 يف هذا التقرير، نود 
يف شــركة ناقالت أن نعرب عن امتننانا حلضرة صاحب الســمو الشــيخ متيم بن 
حمد آل ثاين، أمري دولة قطر، ولصاحب السمو األمري الوالد الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثــاين "حفظهمــا اهلل" علــى الدعــم املتواصــل، والــذي مكــن شــركة "ناقالت" 
من لعب دور حموري يف حتقيق الرؤية املتمثلة بإنشاء صناعة بحرية متكاملة 
 توفر جمموعة كاملة من اخلدمات البحرية على مستوى عاملي يف دولة قطر. 

وباإلنابــة عــن شــركة "ناقــالت" أود أن أعــرب عن تقديرنا العميق لســعادة الدكتور 
حممــد بــن صالــح الســادة – وزيــر الطاقــة الصناعة، على دعمه القوي ألنشــطة 
الشــركة وإشــرافه القيــم علــى الصناعــة البحريــة يف دولــة قطــر. كمــا نغتنــم 
هــذه الفرصــة لشــكر جملس إدارة شــركة "ناقالت" علــى توجيهاتهم املميزة 

لشركتنا. 

نحــن أيضــً ممتنون ملســتأجري ســفننا شــركتي قطرغــاز وراس غــاز. كما نعرب 
عــن امتنانــا إلدارة وموظفــي قطــر للبــرتول علــى دعمهــم ألنشــطة الشــركة.  

يســعدين أن أقــدم هــذا التقريــر والــذي يبــني اإلجنــازات والتطــورات الهامــة التــي مت 
حتقيقهــا خــالل عــام 2٠١5.

ــالل  ــن خ ــا م ــيخ هويته ــى ترس ــوة عل ــل بق ــالت بالعم ــركة ناق ــتمرت ش ــد اس لق
األهداف الواضحة واملرســومة من قبل إدارة الشــركة. وكان النمو والتوســع يف 
حجم األعمال واإلستقرار يف األداء أهم السمات التي حددت هوية شركة ناقالت 

منــذ تأسيســها وخــالل عــام 2٠١5.

أعمــال  مســتوى  علــى  حتقيقهــا  مت  التــي  الهامــة  باإلجنــازات  ســعداء  إننــا 
التشــغيل، والتــي بــال شــك تبعــث لدينــا احساســً بالرضــى الكبــري، ولكــن يجــب أن 
نؤكــد بــأن حجــر األســاس الــذي تســتند عليــه أنشــطة شــركة ناقــالت وشــركات 
املشــاريع املشــرتكة التابعــة لهــا هــو االلتــزام التــام بجميــع أوجــه الســالمة يف 
جميــع مراحــل أعمــال التشــغيل، والعمــل بطريقــة آمنــة ومضمونــة. وذلــك جنبــً 
 إىل جنــب مــع اإلهتمــام بتوفــري مســتويات عاليــة مــن الرفاهية واإلحــرتام ملوظفينا. 

تعترب شركة ناقالت حديثة العهد وقادرة على اإلستمرار يف حتقيق معدالت منو 
قوية يف جميع نواحي أعمال التشغيل. وسوف تالحظون ذلك يف تقرير إجنازاتنا 
وأنشــطة عملياتنــا لعــام 2٠١5. وكان اللتــزام الشــركة بتنويــع أعمــال الشــركة القوة 

احملركة لهذا النمو. 

أمــا أبــرز وأكــرث اجنازاتنــا متيــزًا يف عــام 2٠١5، فــكان مــن خــالل جنــاح شــركة ناقــالت 
يف اجناز مشروع يعد األول من نوعه عامليً من خالل استخدام التقنّية املبتكرة 
والقابلة للتكّيف "ME-GI" )حقن الغاز كوقود حملركات الديزل الرئيسية(، والذي 
ميتاز مبنافع كبرية على البيئة.  فقد مت اجراء التجارب البحرية وجتارب املرحلة األوىل 
لعمليات الغاز والتشغيل يف يوليو 2٠١5. ومت اإلنتهاء من جتارب املرحلة الثانية يف 
سبتمرب، والتي كانت عالمة هامة يف تاريخ شركة ناقالت. وتشمل مزايا مشروع 
"ME-GI" القــدرة علــى زيــادة معــدل فــرتات الوقــت بــني أعمــال الصيانــة، وتوفري 
املرونــة يف إمــداد الوقــود ملواجهــة تغيــريات الســوق وخفــض عمليــات التمويــن، 
 والتــي بدورهــا ستســهم يف خفــض اخملاطــر يف عمليــات التشــغيل البحريــة.

ــركة  ــع ش ــرتك م ــروعنا املش ــع يف مش ــا بالتوس ــطس، قمن ــهر أغس  ويف ش
جديدتــني  ســفينتني  بإضافــة  فينتشــرز"  "مــاران  اليونانيــة  البحــري  النقــل 
الســفينتني  هاتــني  وبإضافــة  أســطولنا.  إىل  املســال  الطبيعــي  لغــاز  لنقــل 
البــرتول  وغــاز  املســال  الطبيعــي  الغــاز  ناقــالت  عــدد  وصــل  احلديثتــني 
 املســال اململوكــة بالكامــل أو بالشــراكة لشــركة "ناقــالت" إىل 67 ســفينة.

مــن  البحــري  النقــل  جمــال  يف  عملياتهــا  تعزيــز  "ناقــالت"  شــركة  وتواصــل 
خــالل  تقويــة قدراتهــا الذاتيــة يف إدارة الســفن وتوســعة طاقاتهــا يف هــذا 
 اجملــال اســتعدادا لالنتقــال إىل مرحلــة جديــدة يف إدارة الســفن بشــكل كامــل.

كمــا شــارك وفــد شــركة "ناقــالت" يف أعمــال مؤمتــر ومعــرض "غازتــك 2٠١5" 
الــذي انعقــد يف ســنغافورة، وذلــك إىل جانــب وفــود عــدد مــن الشــركات القطريــة 
الرائــدة يف صناعــة الغــاز الطبيعــي املســال وقــد حضــر هــذا املعــرض جمموعــة 
ــاح لفريــق عمــل ناقــالت  مــن أشــهر شــركات الغــاز الطبيعــي يف العــامل ممــا أت

فرصــة للتعــاون وتبــادل اخلــربات واملعرفــة مــع هــذه الشــركات.

رسالة
املدير العام

وشــهدت  العمليــات يف حــوض ارحمــة بــن جابــر اجلالهمــة منــوًا  قويــا وحتقيــق 
العديــد مــن اإلجنــازات الهامــة، حيــث اســتطاعت "شــركة ناقــالت كيبــل لألعمــال 
البحريــة احملــدودة" ) N-KOM( يف ســنة 2٠١5  تســليم اثنــني مــن األرصفــة 
العائمــة مت بناؤهمــا لصالــح الشــركة القطريــة للمــواد األوليــة  )QPMC( يف 
املوعــد احملــدد وبشــكل آمــن. كمــا قامت شــركة ناقــالت دامن شــيبياردز قطر 
 )NDSQ( بإجنــاز ١8 مشــروعً ألعمــال إصــالح وصيانــة وجتديــد اليخــوت الكبــرية.

ــي  ــباقني إىل تبن ــون س ــح ألن نك ــً نطم ــا دائم ــالت كن ــركة ناق ــيس ش ــذ تأس من
التقنيــات احلديثــة واالبتــكار واالبــداع يف اجملــاالت اخملتلفة. ومــن هذا املنطلق 
قامت الشركة  بتدشني برنامج "عوامل النجاح" الذي يحظى بشهرة عاملية 
يف جمــال إدارة املواهــب والكفــاءات لنصبــح بذلــك أول شــركة قطريــة تقــوم 
بتطبيق احلزمة الكاملة لربنامج حلول "إدارة رأس املال البشــري". وَيســتخِدم 
برنامج عوامل النجاح إلدارة رأس املال البشري التقنيات السحابية املستقبلية 
لزيــادة االنتاجيــة وتنظيــم وتيســري املهــام التــي تشــمل التوظيــف وإدارة األداء 
 والتعــاون يف شــركة "ناقــالت" وشــركات املشــاريع املشــرتكة التابعــة لهــا.

ولدعم وتقوية ممارســات احلوكمة وأمن املعلومات يف الشــركة قمنا بإنشــاء 
قسم متخصص بإدارة اخملاطر، والذي يربز التزامنا القوي وتوجهنا نحو حتقيق 
أعلــى مســتوى مــن اجلــودة يف ممارســات احلوكمــة والعمــل علــى اكتشــاف 
الفرص لتحقيق أهداف الشركة.  وستعمل الشركة يف السنوات القادمة على 
اعتمــاد معايــري عامليــة يف إدارة اخملاطــر وأمــن املعلومــات مــن أجــل تعزيــز 

مســتوى الوعــي باخملاطــر واألمــن بني العاملني وحتســني أداء األعمال.

وحيــث أننــا نضــع التنميــة املســتدامة ومصلحة دولتنــا علــى رأس أولوياتنا، فإننا 
حريصون على اســتمرار تطور الشــركة مبا يعكس التطور يف العنصر البشــري 
واإلجتماعي واإلقتصادي والبيئي لدولة قطر. ويقوم موظفو الشركة والعاملون 
فيها سواء بشكل مباشر من خالل اجراء أعمال التدقيق أو من خالل التأكد من 
اإلمتثــال لألنظمــة اخملتلفــة، ممــا يســاعد يف حصــول الشــركة على شــهادات 
 معرتف بها عامليً يف جماالت الصحة والسالمة والبيئة واجلودة واحملافظة عليها. 

ويف ضوء التحديات االقتصادية الراهنة، تواصل شــركة "ناقالت" احلرص على 
حتقيــق املزيــد مــن النمــو اإلقتصــادي. وتعكــس األربــاح القويــة التــي حتققهــا 
شــركة "ناقــالت" اســرتاتيجية العمــل احلكيمــة التــي تنتهجهــا الشــركة، كمــا 
يشهد التوسع املدروس يف أنشطة الشركة مدى تطور الشركة وازدهارها. 

تعمــل شــركة "ناقــالت" جاهــدة علــى حتقيــق رؤيتهــا بــأن تكــون "الرائــدة علــى 
مســتوى العــامل" يف امتــالك وتشــغيل ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال 
وســفن نقــل املنتجــات املصاحبــة للغــاز وأن تكــون املــزود امُلفضــل خلدمــات 
"إصــالح وبنــاء الســفن" قياســً مبــدى رضــا العمــالء والربحيــة والنمــو وكفــاءة 
التشــغيل، مــع أعلــى املعايــري اخلاصــة بالســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة.

ومبجرد تطوير حجم األعمال يف مرافق احلوض اجلاف ونقل أنشــطة الشــحن 
لكــي تكــون حتــت إدارة شــركة ناقــالت، مل نعــد نســعى لتحقيــق رؤيــة الشــركة 
فحســب ، بــل إننــا نفخــر بــأن نكــون قد أســهمنا يف تقدم دولــة قطر نحو حتقيق 
هدفهــا يف أن تصبــح دولــة متقدمــة ذات اقتصــاد متنــوع قــادر علــى حتقيق ما 
تصبــو إليــه مــن تنميــة مســتدامة كمــا هــو مبــني يف رؤيــة قطــر الوطنيــة 2٠٣٠.

املهندس عبداهلل فضاله السليطي
املدير العام لشركة ناقالت

8  •  التقرير السنوي



ميكننــا أن نطلــق علــى عــام 2015 عــام التفــوق. حيــث شــهد 
هــذا العــام حتقيــق شــركة »ناقــالت« العديــد مــن اإلجنــازات 

واملبــادرات االســراتيجية التــي تشــمل مــا يلــي: 

وقوع االختيار على املهندس عبداهلل السليطي، مدير عام الشركة، لتكرميه   •
يف حفــل جوائــز أفضــل املديريــن التنفيذيــني يف منطقــة اخلليــج العربي.

حتـقـيـــق الشركــة صــايف أربـاح بلغ 984 مليـــون ريــاًلا قطــرًيا فـي   •
عـام 2٠١5 بزيادة قدرها ١٠% عن أرباح عام 2٠١4.

قامت شركة "ناقالت" بالتوسع يف مشروعها املشرتك مع شركة   •
النقل البحري اليونانية "ماران فينتشرز"، ليتضمن سفينتني جديدتني 
للغاز الطبيعي امُلسال. وهذا االتفاق يزيد من عدد السفن اململوكة 

 لناقالت وماران غاز إىل ١٣ سفينة. 

وّقعــت شــركة "ناقــالت" مذكــرة تفاهــم مــع "بنــك قطــر للتنميــة"، وهــو   •
مؤسسة مالية حكومية، للتعاون يف أوجه عدة من اجملاالت التي تتعلق 
بصناعــة النقــل البحــري كخدمات ضمان ائتمــان ومتويل الصادرات البحرية.

شركة "ناقالت" هي أول مؤسسة قطرية تدشن برنامج "عوامل   •
النجاح" الذي يحظى بشهرة عاملية يف جمال إدارة املواهب 

 والكفاءات لتطبيق حلول إدارة رأس املال البشري. 

ــز ألفضــل  شــركة "ناقــالت" تفــوز بجائــزة عامليــة يف منتــدى توزيــع اجلوائ  •
ــع  ــا يف وض ــك لنجاحه ــام 2٠١5، و ذل ــات لع ــا املعلوم ــم تكنولوجي ــة قس مئ
معايــري لإلبتــكار و اإلبــداع يف أنظمة وعمليــات تكنولوجيــا املعلومات لتطوير 
 بيئــة العمــل واألداء الداخلــي لتحقيــق قــدر أكــرب مــن الكفــاءة والفعاليــة.

يف يناير 2٠١5، حققت شركة ناقالت هدف مهم وذلك من خالل توليها   •
اإلدارة التجارية ألربع ناقالت غاز البرتول املسال الكبرية جدًا وهم سفن 

 مبلكية مشرتكة مع مالحة.

احتفــال  شــركة "ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة احملــدودة" يف شــهر   •
فربايــر بإصــالح ناقلــة الغــاز الطبيعي املســال رقــم ١٠٠ يف حوض "إرحمة 

بــن جابــر اجلالهمــة" بدولــة قطــر.

حصــدت شــركة "ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحرية احملــدودة" لقب أفضل   •
حــوض بحــري لبنــاء وإصــالح الســفن للعــام 2٠١5 وذلــك خــالل حفــل توزيــع 
جوائــز "ماريتــامي  ســتاندرد 2٠١5 "ملنطقــة الشــرق األوســط وشــبه القارة 

الهندية.

ــيبياردز قطــر" إحــدى املشــغلني يف حــوض  احتفلــت "ناقــالت دامــن ش  •
إرحمــة بــن جابــر اجلالهمــة مبــرور 5 ســنوات علــى انطالقهــا حيــث جنحــت 
الســفن  أثبــت حــوض  وقــد  بنــاء 27 ســفينة،  علــى  العمــل  خاللهــا يف 
ــه علــى دعــم اســرتاتيجية قطــر الوطنيــة املتمثلــة يف توفــري التنــوع  قدرت

االقتصــادي.

تكللــت جهــود شــركة "ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر" بالنجــاح يف إمتــام   •
١8 مشــروًعا مــن مشــاريع إصــالح وصيانــة اليخوت العمالقــة الفاخرة كما 
تعكــف الشــركة حالًيــا علــى بنــاء يختــني فاخريــن ســريعني بطــول 7١ مــرًتا.

قامت شــركة "ناقالت ســفيتزر ويسمولر" – إحدى املشاريع املشرتكة   •
لشــركة ناقالت - بتجديد عقد "حالول للخدمات البحرية" )خمس ســفن( 
ملــدة ثــالث ســنوات إضافيــة واســتالم أربع ســفن إضافية )ثــالث قاطرات 
وزورق إرشــاد( مبوجــب عقــد أبرمتــه مــع ميناء قطر للبــرتول براس لفان.  
كمــا جنحــت يف احلفــاظ علــى ســجلها خالًيــا مــن أيــة إصابــات يف وقــت 

العمل ملدة ١8 شــهًرا. 
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إجنـــــــازات 2015
التمويل

األسطول
تركيب نظام حقن الغاز املوجه الكرونيا

مت بنجاح تركيب نظام حقن الغاز املوجه إلكرتونيا يف الناقلة"رشيدة" من طراز كيو ماكس.  •
  )BWTS( نظام معاجلة مياه الصابورة 

مت تركيــب نظــام معاجلــة ميــاه الصابــورة  )BWTS(  علــى الناقلــة العامــرة يف فــرتة التجديــد والتصليــح   •
يف شــهر مــارس 2٠١5.

حتقيــق اجنــاز هــام مــن خــالل التعــاون اجليــد بــني شــركة ناقــالت و"شــركة ناقــالت كيبــل لألعمــال البحرية"   •
)N-KOM( وشــركة سامســونغ للصناعــات الثقيلــة.

ــتقبال  ــة مس ــة الدولي ــة البحري ــريعات املنظم ــات تش ــة متطلب ــتعدادا لتلبي ــدة اس ــة جدي ــتخدام تقني اس  •
الكبــح. إدارة ميــاه  بشــأن 

الكفاءة
مت حتسني كفاءة تشغيل االسطول بتطبيق طرق جديدة للتحكم بحرارة خزانات الغاز املسال خالل رحلة العودة ومبادرة تخفيف احتكاك بدن السفينة وبذلك 

تخفيض استهالك الوقود.
تقييم االمكانية

للتوسع يف إدارة االسطول بدأت ناقالت بتقييم اإلمكانيات إلدارة سفن جديدة عن طريق جهات متخصصة ومستقلة.
مركز تدريب بحري

بدأت ناقالت باملبادرة لتأسيس وتشغيل مركز للتدريب البحري واحملاكاة للسفن يف دولة قطر.
االلتزام بالقوانني

مت تطبيق اإلجراءات الالزمة لتخفيض انبعاث الغازات املضرة بالبيئة بإجراء التعديالت الالزمة الستخدام الوقود الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربيت مبا 
.)ECA( يضمن دخول السفن اىل املناطق التي تطبق شروط تخفيض إنبعاثات الغاز

ملتقى شركات الشحن 
ساهم التفاعل الكبري بني شركات الشحن ملشاريع قطر حول املسائل الفنية والتشغيلية يف حتقيق جناح ملحوظ للملتقى النصف سنوي.  •

قدمت شركة "ماران غاز" عرضا عن نظام إدارة مياه الكبح يف جمال حماية طبقة األوزون.  •
مت بحث املتطلبات اجلديدة جلمعية املقاولني الكهربائيني )ECA( بشكل مفصل.  •

جرى استعراض اجنازات ناقالت يف جمال املستودعات والتخزين.  •
مت استعراض مدى التقدم يف تطبيق نظام حقن الغاز الكرتونيا .  •

)N-KOM( شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة

)NDSQ( شركة ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة
أكملت شركة )NDSQ( ١8 مشروعً إلصالح اليخوت العمالقة وصيانتها وإعادة تأهيلها.   •
يجري بناء يختني عمالقني فاخرين بطول 7١ مرتًا لدى شركة )NDSQ( يف الوقت احلايل.  •

.)NSW( 4 سفن من طلبية السفن الست ملشروع شركة ناقالت املشرتك، شركة ناقالت سفيتزيرويسمولر )NDSQ( سّلمت شركة  •
.)NDSQ( قام  مشروع امليناء اجلديد يف قطر بإعطاء طلبية بناء ١١ سفينة من شركة  •

شاركت شركة )NDSQ( يف معرض قطر الدويل للقوارب.  •
 .)NDSQ( أعادت لويدز ريجسرت منح اعتماد األيزو 9٠٠١:2٠٠8 واأليزو ١4٠٠١:2٠٠4 ونظام إدارة السالمة والصحة املهنية ١8٠٠١:2٠٠7 لشركة  •

وقعت شركة )NDSQ( عقد لبناء سفينة دعم لليخوت من نوع »ستان تندر 26٠6«.  •

اخلدمات البحرية
استلمت شركة ناقالت سفيتزيرويسمولر )NSW( أول سفينتني من طلبية السفن السبعة ليتم تشغيلهم يف ميناء راس لفان.  •

جرى إضافة فريقني عمل لتوفري خدمات اإلرساء يف راس لفان.  •
تواصل شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة )NAC( تقدمي خدمات الوكالة جلميع السفن املتجهة من وإىل راس لفان وسفن املواد   • 

الهيدروكربونية املتجهة إىل ميناء مسيعيد دون أي تأخري أو إصابات هادرة للوقت. 
جتديد اتفاقيات الوكالة لراس لفان ومسيعيد.  •

.)NAC( تقدمي عمليات اخلدمات اللوجستية من جانب شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة  •
قامت شركة ناقالت بنجاح بتطبيق نظام »قطع غيار السفن العابرة« السترياد جميع قطع غيار السفن املستقبلية،  • 

وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر.

السالمة والصحة والبيئة واجلودة
تستمر ناقالت يف الرتكيز على شروط األمن والسالمة، حيث حققت سفن نقل الغاز البرتويل املسال بوسدرة وأم القهاب ولوبرة فرتة ٣ سنوات تشغيلية بدون   •

حوادث مسجلة وهي الفرتة التي تعادل أكرث من 2 مليون ساعة عمل.
اإلنتهاء من مشروع تقنية حقن الغاز إلكرتونيً لسفن نقل الغاز املسال بدون أي حوادث أو إصابات مسجلة.  •

وقــد بــدأت ناقــالت بتبنــي برنامــج )IIF( للحــد مــن احلــوادث واإلصابــات، وهــو برنامــج رائــد يف جمــال الســالمة، حيــث ُيمكــن الربنامــج املســؤولني الرئيســيني يف   •
املنظمــة مــن تعزيــز مهاراتهــم خللــق بيئــة عمــل آمنــة يف جميــع أنحــاء الشــركة، ويقــدم مهــارات التدخــل الفعــال لتمكــني األفــراد مــن التغلــب علــى األوضــاع 

ــة. ــة وفعال ــغيلية آمن ــات تش ــق عملي ــة لتحقي ــلبية يف حماول الس
أجــرت ناقــالت اإلســتبيان الثــاين لعوامــل الســالمة وذلــك ملتابعــة اإلســتبيان األول الــذي أجــري يف عــام 2٠١4. وأظهــرت النتائــج حتســنا عامــً يف ثقافــة الســالمة لــدى   •
 موظفــي الشــركة. ففــي عــام 2٠١5 أظهــرت نتائــج اإلســتبيان أن نســبة 84% مــن املشــرتكني أجمعــوا علــى تقييــم عوامــل الســالمة يف الشــركة بأنهــا جيــدة، وهــو
يعتــرب حتســن ملحــوظ يف النتيجــة عــن العــام 2٠١4، حيــث أظهــرت النتائــج أن نســبة 76% مــن املشــرتكني أجمعــوا علــى تقييــم عوامــل الســالمة يف الشــركة بأنهــا 
جيــدة. وجديــر بالذكــر، فــإن نتائــج اإلســتبيان الثــاين قــد أظهــرت التحســن امللحــوظ وجنــاح تدابــري الشــركة ملعاجلــة نقــاط الضعــف التــي مت حتديدهــا يف إســتبيان 

العــام 2٠١4.
أدارت ناقــالت برنامــج الســالمة اإلســتباقية لألعمــال اليدويــة عــرب أســطول ســفن شــركة ناقــالت املــدار مــن قبــل شــركة "ناقــالت للشــحن )قطــر( احملــدودة"   •
)NSQL(، وذلــك بهــدف زيــادة الوعــي علــى أفضــل ممارســات األمــن والســالمة، حيــث تعتــرب اإلصابــات الناجمــة عــن األعمــال اليدويــة هــي واحــدة مــن أكــرث احلــاالت 
الهــادرة للوقــت شــيوعً يف العديــد مــن بيئــات العمــل يف جميــع أنحــاء العــامل. وُتجــرى تلــك النوعيــة مــن برامــج الســالمة اإلســتباقية لزيــادة الكفــاءة واملعرفــة علي 

مــن أســطول ســفن شــركة ناقــالت ملنــع احلــوادث واإلصابــات.

نفذت بنجاح عملية التحويل األوىل لناقلة الغاز الطبيعي املسال كيو ماكس لشركة ناقالت باستخدام تقنية حقن الغاز املوجه الكرتونيا.  •
قامت للمرة الثانية برتكيب نظام إدارة مياه الكبح يف ناقلة الغاز الطبيعي املسال كيو ماكس التابعة لشركة ناقالت.  •

.)QPMC( أجنزت بناء وتسليم اثنني من األرصفة العائمة اللذين مت بناؤهما لصالح الشركة القطرية للمواد األولية  •
قامت ببناء ركائز وأعمدة بناء وجسر للرصيف العائم وذلك لشركة تكنيب يف مشروع FMB لصالح قطر للبرتول.  •

حصلــت علــى شــهادة تقديــر علــى اســهامها يف تطويــر الصناعــات احملليــة و على جائزة أفضل تطويــر ملعايري وثقافة الصحة والســالمة والبيئة ضمن جوائز   •
شــل الســنوية للنقــل البحــري واملقاولــني البحريــني.

•  فاز حوض "ارحمة بن جابر اجلالهمة" للسفن بجائزة "ابتكار إصالح السفن"، ضمن "جوائز سيرتيد ملنطقة الشرق األوسط، وشبه القارة الهندية وإفريقيا 
لعــام 2٠١5 "، تقديــرا للنجــاح الــذي حتقــق يف مشــروع التحويــل املطــور األول على مســتوى العامل باســتخدام تقنية حقن الغــاز املوجه الكرتونيا.

حصلــت علــى جائــزة العــام حلــوض بنــاء الســفن، ضمــن جوائــز "ســتاندرد البحريــة 2٠١5"، ملنطقــة الشــرق األوســط وشــبه القــارة الهنديــة علــى ســجلها يف   •
ــا. ــاريع يف موعده ــا املش ــالمة و اجنازه الس

تســليم منصــة جديــدة بالرفــع الذاتــي مت بناؤهــا بالكامــل يف حــوض إرحمــة بــن جابــر اجلالهمــة إىل شــركة اخلليــج العامليــة للحفــر احملــدودة بشــكل آمــن و وفقــً   •
للجــدول الزمنــي.

١٣  •  التقرير السنوي

أكــدت شــركة تصنيــف األوراق املاليــة )موديــز خلدمــات املســتثمرين( تصنيــف الســندات الرئيســية   •
.2٠١5 يونيــو  شــهر  يف  مســتقرة  رؤيــة  مــع  إنــك(  )ناقــالت  لشــركة 

أكــدت مؤسســة التصنيــف العامليــة "فيتــش" تصنيــف الســندات الرئيســية لشــركة "ناقــالت إنــك"   •
مســتقرة. رؤيــة  مــع  القطريــة 

إبراز مشاركة مؤسسات قطر املصرفية عامليً.  •
تقييم التحوط املايل للشركة.  •
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حملة عن الشركة

١5  •  التقرير السنوي١4  •  التقرير السنوي

شــركة ناقــالت هــي شــركة بحريــة قطريــة متثــل رابــط النقــل األساســي يف 
سلســلة إمــداد الغــاز الطبيعــي املســال لدولــة قطــر. وأســطول شــركة ناقــالت 
العــامل، حيــث يضــم 6٣ مــن ســفن الغــاز الطبيعــي  هــو األســطول األكــرب يف 
املســال. وباإلضافــة إىل ذلــك، تديــر شــركة ناقــالت وتشــّغل أربــع ســفن نقــل غــاز 
البــرتول املســال الكبــرية جــدًا عــن طريــق شــركة ناقــالت للشــحن قطــر احملدودة 
)NSQL(، باإلضافــة إىل أربــع ســفن لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال، وهــي شــركة 
مملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة ناقــالت. وتعــود ملكيــة ســفن نقــل غــاز البــرتول 

املســال الكبــرية جــدًا االربــع لشــركة ناقــالت باالشــرتاك مــع شــركة مالحــة.

ــن  ــة ب ــوض ارحم ــا يف ح ــفن وإصالحه ــاء الس ــق بن ــالت مراف ــركة ناق ــّغل ش وتش
جابــر اجلالهمــة لبنــاء الســفن يف مينــاء راس لفــان يف دولــة قطــر مــن خــالل 
مشــروعني مشــرتكني اســرتاتيجيني همــا شــركة ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة 
احملــدودة  قطــر  شــيبياردز  دامــن  ناقــالت  وشــركة   )N-KOM( احملــدودة 

.)NDSQ(
 

وتقــدم شــركة ناقــالت أيضــً خدمــات وكالــة املوانــئ مــن خــالل شــركة ناقــالت 
التخزيــن  خدمــات  وتوفــري  ومســيعيد،  لفــان  راس  ملينائــي   )NAC( للوكالــة 
للســفن يف امليــاه القطريــة مــن خــالل وحــدة دعــم الســفن التابعــة لشــركة 
 ،)NSW( ناقــالت. ويقدم املشــروع املشــرتك، شــركة ناقــالت سفيتزيرويســمولر
ــة  ــري لدول ــاط البح ــة النش ــان ومنطق ــاء راس لف ــة يف مين ــم البحري ــات الدع خدم

ــول. ــرة حال ــول جزي ــر ح قط
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تصنيفات ائتمانية قوية
منحــت أكــرب وكالتــني للتصنيــف االئتمــاين، وهمــا ســتاندارد آنــد بــورز وموديــز، الديــون 
 )Aa3(و ) -AA( ًاملمتــازة التــي تصدرهــا شــركة "ناقــالت إنــك" تصنيفــً ائتمانيــ
ومنحــت الديــون الثانويــة تصنيفــً ائتمانيــً )A+( وA1 علــى التــوايل، وهــو تصنيــف 

.Aa2و AA ائتمــاين يقــل بدرجــة واحــدة عــن تصنيــف دولة قطر عنــد

وأكــدت وكالــة ســتاندارد آنــد بــورز يف تقريــر نشــرته يف أكتوبــر 2015، بــأن قــوة 
الطبيعــي  الغــاز  الســرتاتيجية  أهميتهــا  بســبب  هــي  ناقــالت  شــركة  تصنيــف 
املســال يف دولــة قطــر كــون شــركة ناقــالت متلــك أكــرب اســطول يف العــامل. 
ــجل  ــكة وس ــالت املتماس ــركة ناق ــاح ش ــأن أرب ــر ب ــر التقري ــك، ذك ــى ذل ــالوة عل وع
عملياتهــا املعتمــدة همــا مــن العناصــر األساســية املتنوعــة لنجــاح الشــركة.

اسراتيجية التطوير منخفضة اخملاطر
ــاز يف ــاز وراس غ ــر غ ــع قط ــاون م ــاًل بالتع ــجاًل حاف ــالت س ــركة ناق ــت ش حقق
ــرتاتيجيات  ــالل اس ــن خ ــح م ــو ناج ــى نح ــة عل ــروعات طموح ــج مش ــق نتائ حتقي

التطوير املدروسة.

شركاء عامليون
ــحن ــة والش ــارة الدولي ــل للتج ــركة ش ــع ش ــرتاتيجي م ــف االس ــرف التحال ويش
احملــدودة، وهــي شــركة عامليــة لتشــغيل الناقــالت، متلــك خــربة واســعة
باإلشــراف  احلــايل  الوقــت  يف  وتقــوم  الغــاز.  ناقــالت  تشــغيل  يف  النطــاق 
ــل  ــة بالكام ــال اململوك ــي املس ــاز الطبيع ــالت الغ ــغيل ناق ــات تش ــى عملي عل

لشركة ناقالت.

وأسســت شــركة ناقــالت مشــروعني مشــرتكني مــع شــركة كيبيــل أوفشــور 
ــيبياردز ــن ش ــة دام ــفن وجمموع ــالح الس ــال إص ــدة يف جم ــن الرائ ــد ماري آن

الرائــدة يف جمــال بنــاء الســفن لتشــغيل حــوض ارحمــة بــن جابــر اجلالهمــة 
لبنــاء وإصــالح الســفن يف راس لفــان. وأبرمــت شــركة ناقــالت شــراكة مــع
شــركة ســفيتزر وهــي شــركة رائــدة عامليــة يف عمليــات الَقطــر وتوفــري 
اخلدمــات يف حــاالت الطــوارئ، وذلــك لتقــدمي نطــاق كامــل مــن اخلدمــات

البحرية يف املياه القطرية. 

 العنصر البشري
التزام »ناقالت« بتطويـر العنصــر البشـري هو اسرتاتيجيــة ثابتــة وراسـخــة 
فنحن ملتزمون متامً  برؤية قطر الوطنية 2٠٣٠، مبا يف ذلك الرتكيز على 

تطوير القوى العاملة يف شركتنا. 

ــني  ــر املوظف ــني، وتطوي ــار، وتعي ــى اختي ــركة عل ــري يف الش ــد التقط يعتم
واملوظفــات القطريني/القطريــات املوهوبــني. يتــم تعيــني املوظفــني 
القطريــني يف جميــع أقســام الشــركة اخملتلفــة وحتــى اإلدارة العليــا كمــا 

ــة.  يتــم إعدادهــم لتــويل الوظائــف القيادي

ويف هــذا اإلطــار مت تدشــني برنامــج »برنامــج تدريــب الطــالب البحريــني« يف 
عــام 2٠١١، وهــو برنامــج رعايــة فريــد مــن نوعــه يقــدم للقطريــني فرصــة أن 
يصبحــوا ضبــاط أو مهندســني بحريــني. وترعــى ناقــالت طالبهــا مــن خــالل 
تقــدمي منــح دراســية يف كليــات بحريــة عامليــة باإلضافــة للتدريــب العملــي 

علــى مــن بواخــر الشــركة.

ــر  ــم والتطوي ــائل الدع ــدم  وس ــة تق ــركة وطني ــا ش ــالت« بكونه ــر »ناق وتفتخ
ــني.  ــكل املوظفي ل

جزء مهم من سلسلة الغاز الطبيعي املسال القطري
ــدر  ــال و املص ــي املس ــاز الطبيع ــامل للغ ــتقل يف الع ــورد مس ــرب م ــي أك ــر ه قط
العــامل )املصــدر: إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة(. تقــوم دولــة  الرائــد يف 
قطــر بإنتــاج 77 مليــون طــن ســنويً مــن الغــاز الطبيعــي املســال مــن احتياطــي 
الغــاز يف حقــل الشــمال. وُيبــاع الغــاز الطبيعــي املســال املنتــج يف دولــة قطــر 
للعمــالء حــول العــامل برعايــة قطــر للبــرتول ومــن خــالل شــركتي قطــر غــاز وراس 
غــاز التابعتــني لهــا، وذلــك مــن خــالل عقــود طويلــة األجــل تقــدم إيــرادات مســتقرة. 
ــل  ــر. ومتث ــة قط ــن دول ــة م ــة قوي ــا برعاي ــاز بأكمله ــداد الغ ــة إم ــى منظوم وحتظ

شــركة ناقــالت رابــط النقــل األساســي يف هــذه املنظومــة.

إسراتيجية مستقرة على املدى البعيد
تســتند مبيعــات الغــاز الطبيعــي يف دولــة قطــر إىل عقــود طويلــة األجــل يف عــدة 
أســواق يف جميــع أنحــاء العــامل وتكــون للشــركات القطريــة حصــة ملكيــة أو 
صفــة تعاقديــة طويلــة األجــل يف حمطــات إعــادة التحويــل إىل الغــاز يف األســواق 

ــارة. ــية اخملت الرئيس

ــى  ــة العظم ــري األغلبي ــرًا لتأج ــتقرة نظ ــا مس ــالت بأنه ــركة ناق ــرادات ش ــز إي وتتمي
مــن ناقالتهــا بعقــود متتــد لفــرتة 25 ســنة وعقــود ملــدة حمــددة وســعر حمــدد 

مــع قطــر غــاز وراس غــاز.

نقــــاط القــــوة

١7  •  التقرير السنوي



تلتــزم شــركة ناقــالت التزامــً راســخً بإعطــاء األولويــة للســالمة والصحــة والبيئــة 
واجلــودة يف جميــع عملياتهــا وأنشــطتها. و بوصفهــا شــركة قطريــة لهــا وجــود 
عديــدة  والتزامــات  مبســؤوليات  ناقــالت  شــركة  تضطلــع  النطــاق  واســع  دويل 
ومتنوعــة. ممــا يتطلــب الوفــاء بواجباتنــا نحــو األطــراف ذات العالقــة واجملتمعــات 
باملوظفــني  االهتمــام  وضــع  خــالل  مــن  اخلــارج  أو  الداخــل  يف  ســواء  اخملتلفــة 

والبيئة على رأس قائمة أولوياتنا.

القوانني واملعايري الدولية
تلتــزم جميــع الســفن التــي تديرهــا شــركة ناقــالت التزامــً كامــاًل بجميــع القوانــني 
ألمــن  الــدويل  والقانــون  الدوليــة  الســالمة  إدارة  قانــون  مثــل  الدوليــة  واملعايــري 
لســالمة الدوليــة  واالتفاقيــة  البحــري  العمــل  واتفاقيــة  املينــاء  ومرافــق  الســفن 
الســفن.  عــن  الناجــم  البحــرى  التلــوث  ملنــع  الدوليــة  واالتفاقيــة  البحــار  يف  األرواح 
وحصلــت شــركة ناقــالت أيضــً علــى شــهادة األيــزو ١4٠٠١ لــإلدارة البيئيــة. ومنحــت 
"لويــدز ريجســرت كوالتــي أشــورانس" شــركة ناقــالت جميــع اعتمــادات األيــزو ونظــام

إدارة السالمة والصحة املهنية.
 

سياسة متخصصة 
ــق  ــا يتعل ــالت فيم ــركة ناق ــة ش ــدم سياس ــالتها تق ــركة ورس ــة الش ــع رؤي ــيً م متاش
ــه كل  ــادئ لتوجي ــات واملب ــن األولوي ــة م ــودة جمموع ــة واجل ــة والبيئ ــالمة والصح بالس
يف  ورد  كمــا  املطــاف،  نهايــة  يف  فأهدافنــا  بالشــركة.  يتعلــق  وإجــراء  قــرار 
أذى. أو  ضــرر  ألي  موظفينــا  تعــرض  وعــدم  البيئــة  حمايــة  هــي  سياســتنا، 

تدريب دوري وتدريبات ومشاركة
تشــارك شــركة ناقــالت يف برامــج تدريبــات اعتياديــة تشــمل التعــاون مــع الشــركات
ــن  ــٍع م ــتوًى مرتف ــى مس ــاظ عل ــى احلف ــركة عل ــاعد الش ــا يس ــة مم ــة والدولي احمللي
منتظــم وتدريــب  متكــررة  تدريبــات  تنظيــم  ويجــري  الطــوارئ.  حــاالت  يف  التأهــب 
ودورات توعيــة ملوظفينــا تشــمل جمــاالت مثــل الســالمة مــن احلرائــق والقيــادة
يف  نشــط  بشــكل  املشــرتكة  ومشــروعاتها  ناقــالت  شــركة  وتســاهم  اآلمنــة. 
مبــادرات لرفــع مســتوى التوعيــة بشــؤون الصحــة والســالمة والبيئــة واجلــودة يف 

دولة قطر.

إدارة اجلودة
يراقــب املراجعــون الداخليــون واخلارجيــون جــودة عمليــات شــركة ناقــالت وأنظمــة 
مــن  كل  بتأديتهــا  يقــوم  التــي  املنتظمــة  املراجعــة  جلســات  خــالل  مــن  إدارتهــا 
.9٠٠١ األيــزو  اعتمــاد  مــع  متاشــيً  وذلــك  واخلارجيــني،  الداخليــني  املراجعــني 

التنمية املستدامة
توجــه رؤيــة قطــر الوطنيــة 2٠٣٠ منــو شــركة ناقــالت وتطورهــا بأســلوب يتماشــى 
مــع األهــداف املســتقبلية لدولــة قطــر. وقدمــت الشــركة يف عــام 2٠١5 مســاهمتها 
ــره  ــذي تنش ــتدامة ال ــة املس ــة التنمي ــر صناع ــوايل يف تقري ــى الت ــة عل ــنوية الرابع الس
إدارة شــؤون نظــم الصحــة والســالمة والبيئــة لتســلط الضــوء علــى اإلجنــازات مقارنــة 

ألنشطة الشركات يف قطاع الطاقة والصناعة يف دولة قطر. 

شــاركت الشــركة يف منــاورات القــوات املســلحة القطريــة خــالل تدريبــات "الصقر   •
 اجلارح". وهذه هي املرة الثالثة التي تشارك فيها يف هذه املناورات الوطنية الهامة.

وقد ُمنـح أسطـول ناقـالت للغــاز الطبيعـي املســال شهــادة اجلائــزة اخلضـراء.  •
هذا االعتمـاد هو اعتـراف بقوة أنظمـة السالمـة والبيئة وإدارة اجلودة لألسطول. 
ومتنـح هذه اجلائزة لشركات النقل البحـري كربهـان على وجود معـايري عالية يف 

 السالمة وحماية البيئة. 

خضعت الشركة بنجـاح للتـدقيق اخلارجـي للتحقق من امتثالـها ملعـايري   •
 OHSAS ١8٠٠١ وشهادة ISM لألسطول البحري.

مت إصدار تقرير االستدامة السنوي اخلامس يف نوفمرب 2٠١5 ومت نشره على املوقع   •
 اإللكرتوين الرسمي للشركة.

شــاركت شــركة ناقــالت يف اليــوم العاملــي للبيئــة خــالل حملــة التوعيــة البيئية التي   •
اســتمرت ملــدة شــهر االمــر الــذي ســاعد املوظفــني علــى االلتــزام باملزيــد مــن 
الســلوكيات الصديقــة للبيئــة ســواء يف مــكان العمــل أو املنــزل. ممــا ســاهم يف 
ــادة  ــادل قي ــا يع ــو م ــاعة، وه ــو واط/س ــاء )١86.٣٠٠( كيل ــتخدام الكهرب ــيد اس ترش
ــا  ــة أي م ــاه العذب ــن املي ــب م ــرت مكع ــظ ١١5.2 م ــم و مت حف ــدة 5٠٠ ك ــيارة مل الس
يعادل جميع االحتياجات من املياه ل4٠ شخصً ملدة شهر واحد. شاركت شركة 
ناقــالت أيضــا يف ســاعة األرض حيــث طلــب مــن جميــع املوظفــني إيقــاف جميــع 
 املعــدات الكهربائيــة غــري الضروريــة ملــدة ســاعة واحــدة بتاريــخ 28 مــارس 2٠١5.

واجلــودة مــن  ،البيئــة،  الصحــة  الســالمة،  لضمــان  شــهرية  إختبــارات  وأجريــت   •
قبــل جميــع املوظفــني. وكانــت هــذه املبــادرة ناجحــة جــدا وجتــري حماكاتــه يف 
 جميــع أنحــاء ناقــالت كوســيلة لتشــجيع املوظفــني علــى املشــاركة الفعالــة.

لعبــت ناقــالت دورا نشــطا خــالل خميــم الربيع اآلمــن الرابع ونشــاطات أخرى خمتلفة   •
ممــا أعطــى الفرصــة للمشــاركة مــع اجملتمــع احمللــي لتعزيــز دور الشــركة يف 

اجملتمعيــة. املســؤولية 

 السالمة والصحة
والبيئة واجلودة
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اإلجنازات املتعلقة بالسالمة والصحة
والبيئة واجلودة يف عام 2٠١5



مت تسليم أول سفينتني لدى
الشركة للغاز الطبيعي املسال.

طرح أسهم شركة «ناقالت» للتداول 
فى بورصة قطر.

مت تأسيس شركة وكالة ناقالت
احملدودة (NAC) وامتالك ناقالت

95% من ا�سهم.

استالم شركة «ناقالت» عدد ١٨ سفينة 
لنقل الغاز الطبيعى املسال.

استالم سفن نقل غاز الب¡ول املسال 
ا�ربعة.

اتخذت شركة ناقالت قرار¤ بنقل ا£دارة 
التجارية لناقالت غاز الب¡ول املسال 

لتخضع £دارة الشركة.

جرى إبرام صفقة لزيادة توسيع 
املشروع املش¡ك بني ماران وناقالت 

عن طريق إضافة ناقالت غاز طبيعي 
مسال.

وقعت شركة ناقالت كيبيل ل´عمال 
البحرية احملدودة «N-KOM» عقد¤ مع 

مان ديزل آند تربو للتعاون بشأن 
مشروع تعديل ¹ركات ناقالت

الغاز الطبيعي املسال اخلاضعة 
للتحكم ا£لك¡و½ إ¼ ¹ركات حقن الغاز.

وقعت شركة «N-KOM» مذكرة تفاهم 
مع هيلني جي اجننÁجن لتعديل العبارات 

اليونانية.

فازت شركة «N-KOM» بعقدين بقيمة 
١١٠ مليون دوالر أمريكي من شركة 

.«GDI» اخلليج العاملية للحفر

وقعت شركة «N-KOM» عقد¤ بقيمة 
١٩ مليون دوالر أمريكي مع شركة قطر 

للمواد ا�ولية.

وقعت شركة «N-KOM» عقد� مع 
 «DNV GL» شركة دي.ان.. جي إل

للتعاون بشأن مشروعات حلول لتوف� 
الغاز الطبيعي املسال.

حصلت شركة «N-KOM» على اعتماد 
املعهد ا�مريكي للب�ول.

فازت شركة «N-KOM» بجائزة 
السالمة وا�من  حفل توزيع جوائز 

ماريتامي ستاندارد ٢٠١٤ للشرق ا�وسط 
وشبه القارة الهندية.

وقعت شركة ناقالت دامن شيبياردز 
قطر احملدودة «NDSQ» مذكرتي 

تفاهم مع القوات املسلحة القطرية.

سّلمت شركة ناقالت دامن شيبياردز 
قطر احملدودة «NDSQ»  أول سفينتي 

عمل إ³ شركة ناقالت 
. «NSW» سفيتزيرويسمولر

جرى حتويل إدارة أربع ناقالت غاز طبيعي 
مسال لتصبح خاضعة ¸دارة شركة 

ناقالت للشحن قطر احملدودة 
 .«NSQL»

استالم شركة «ناقالت » عدد ٢١ سفينة 
لنقل الغاز الطبيعى املسال.

استالم أّول سفينة من طراز 
«Q-Max» موزا.

تأسست شركة ناقالت كيبيل ل½عمال 
.«N-KOM» البحرية

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩

٢٠١٤

تأسست شركة ناقالت لتكون شركة 
النقل القطرية للغاز الطبيعي 

.(LNG) املسال

قامت شركة «ناقالت» بتأج� عدد ٦ 
سفن من طراز «Q-Max» إ� 

شركة قطر غاز ٢ ملدة ٢٥ سنة.

قامت شركة «ناقالت» بتأج� عدد ١٠ 
ناقالت للغاز الطبيعي املسال إ� 
شركة قطر غاز ٣ ملدة ٢٥ سنة.

بدء أعمال البناء فى حوض إرحمة بن 
جابر اجلالهمة لتصنيع وإصالح  

السفن فى راس لفان.

تأسيس مشروع مش»ك لناقالت 
لسحب السفن مع شركة سفيتزر، 

ومنحت عقد خدمة ملدة ٢٢ عاًما 
من قطر للب»ول مليناء راس لفان.

أبرمت ناقالت عقد إدارة سفن لعدد
٢٥ ناقلة غاز طبيعي مسال مملوكة

بالكامل مع شركة شل للشحن 
والتجارة احملدودة.

 ISO منح شركة «ناقالت» شهادتي
.١٨٠٠١:٢٠٠٧ OHSAS ٩٠٠١:٢٠٠٨ و

إجناز شركة «N-KOM» أّول مشروع 
صيانة � احلوض اجلاف لسفينة نقل 
الغاز الطبيعي املسال «سميسمة».

 «N-KOM» إبرام عقد رئيسى بني شركة
وشركة «اخلليج العاملية للحفر».

استقبلت شركة «N-KOM» أّول سفينة 
لشركة قطر غاز «الوكرة».

 ISO شهادة «NDSQ» منحت شركة
.٩٠٠١:٢٠٠٨

استالم شركة «ناقالت» عدد ٣ سفن 
لنقل الغاز الطبيعى املسال.

تأسيس شركة املشروع املش¦ك 
.«NDSQ» ناقالت دامن شيبياردز قطر

حفل تدشني حوض إرحمة بن جابر 
اجلالهمة لبناء وإصالح السفن.

 «N-KOM» بدء نشاط شركتي
.«NDSQ» و

٢٠١٠٢٠١١

استالم شركة «ناقالت» عدد ٨ سفن 
لنقل الغاز الطبيعى املسال.

قامت ناقالت باستالم أول سفينة من 
طراز «Q-Flex» القطارة.

قامت شركة «ناقالت» بتأج³ عدد ٨ 
ناقالت للغاز املسال إ´ شركة «قطر 

غاز» ٤ ملدة ٢٥ سنة.

بدأ العمل على تصنيع أول سفينة من 
.«Q-Max» طراز

أول سفينة من طراز «Q-Flex» مبيناء 
راس لفان حتمل شحنة لقطر غاز.

شركة «ناقالت» توّقع مذكرة تفاهم مع 
شركة الطاقة اجلزائرية «سوناطراك».

شركة «ناقالت» تزيد من حصة ملكيتها 
¢ شركة «ماران ناقالت احملدودة».

شركة «ناقالت» ترّتب عملية متويل 
١ مليون دوالر أم§كي لصالح  ٦٠ بقيمة

    .«NDSQ» و «N-KOM» كّل من شركتي

شركة «ناقالت إنك» تتم إعادة متويل 
بقيمة ٩١٧ مليون دوالر أم§كي.

شركة «NDSQ» توّقع عقد لبناء 
سفينتني فاخرتني سريعتني بطول ٧١ 

.µ¶م

شركتي «NDSQ» و «NSW» توّقعان 
على عقد لبناء سبع سفن جديدة 

لتشّغلها «NSW» عند التسليم.

شركة «NDSQ» حتصل على شهادات 
 OHSAS ١٤٠٠١:٢٠٠٤ و ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨ ،و ISO

.١٨٠٠١:٢٠٠٧

شركة «N-KOM» تفوز بجائزة «أفضل 
حوض بحري خلدمات صيانة السفن» 

للسنة الثانية على التواÄ خالل حفل 
توزيع جوائز «سي¶يد» الشرق اÇوسط 

وشبه القارة الهندّية ٢٠١٣.

شركة «ناقالت» تتوّلى اËدارة التقنية Çربع 
سفن لنقل الغاز الب¶ول املسال.

شركة «ناقالت» تتّم صفقة متويل 
إسالمي بقيمة ٣٨٠ مليون دوالر أمريكي.

شركة «NDSQ» تنجز بناء أوÌ سفنها 
وهي بارجة حتميل وإنزال بطول ١٤٠ م.

أّول Ïموعة من الطّلاب البحريني 
القطريني ينضّمون إÌ شركة «ناقالت».

شركة «NDSQ» تقوم بتسليم أّول ثالثة 
زوارق إرساء ضمن طلبية مكّونة من ١٩ 

سفينة.

شركة «ناقالت» تتّم صفقة متويل بقيمة 
٢٠٠ مليون دوالر أمريكي لصالح شركة 

اخلليج لنقل غاز الب¶ول املسال.

٢٠١٢

٢٠١٣

تــاريخ
الشــــركة

2٠  •  التقرير السنوي



قطر للبرول
أنشــئت قطــر للبــرتول مبوجــب املرســوم األمــريي رقــم )١٠( لعــام ١974، وهــي 
مؤسســة وطنيــة متلكهــا الدولــة، وتضطلــع بكافــة مراحــل صناعــة النفــط والغــاز 
التابعــة  وشــركاتها  للبــرتول  لقطــر  الرئيســية  النشــاطات  تشــمل  قطــر.  يف 
اخلــام،  النفــط  وبيــع  وإنتــاج،  االستكشــاف،  عمليــات  املشــرتكة  ومشــاريعها 
املكــررة،  البرتوليــة  واملنتجــات  الطبيعــي،  الغــاز  وســوائل  الطبيعــي،  والغــاز 
ــي  ــاز الطبيع ــة، والغ ــمدة الكيماوي ــة، واألس ــات البرتولي ــات، واإلضاف والبرتوكيماوي
يف  للبــرتول  قطــر  وعمليــات  نشــاطات  تتــم  واأللومنيــوم.  واحلديــد،  املســال، 
املناطــق الربيــة التــي تشــمل الدوحــة ومســيعيد ودخــان وراس لفــان، واملناطــق 
البحريــة التــي تشــمل جزيــرة حالــول وحمطــات اإلنتــاج البحريــة ومنصــات أجهــزة 
ــر  ــزم قط ــكار ، تلت ــز واالبت ــعيها للتمي ــمال. يف س ــاز الش ــل غ ــة وحق ــر القائم احلف
للبــرتول بأعلــى مســتويات التنميــة البشــرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، والتنميــة 

البيئية املستدامة يف قطر وما وراءها. 
 

الشركة القطرية للنقل البحري ش.ش.و
خدمــات  بتوفــري  وتقــوم  قطــر  دولــة  مقرهــا  البحــري  للنقــل  شــركة  وهــي 
املســال،  البــرتول  غــاز  بنقــل  اخلاصــة  االحتياجــات   لســد  وشــاملة  متنوعــة 
والغــاز الطبيعــي املســال، والنفــط اخلــام والنقــي.  وهــي مملوكــة حاليــا مــن 
يف  نشــاطاتها  احــدى  باعتبارهــا  )مالحــة(   القطريــة  املالحــة  شــركة  قبــل 

السوق احمللي والعاملي. 

املالحة القطرية "مالحة" ش.م.ق
ــة قطــر وذات اهتمامــات متنوعــة يف الشــحن والنقــل  وهــي شــركة مقرهــا دول
للغــاز  البحــري  النقــل  خدمــات  اخــرى  نشــاطات  جانــب  اىل  توفــر  حيــث  البحــري 
البحريــة وإدارة  الصلبــة والعمليــات  النفطيــة واحلاويــات واملــواد  واملشــتقات 
التجاريــة  والــوكاالت  الســفن  وتصليــح  وبنــاء  اللوجســتية  واخلدمــات  املوانــئ 
الســفن  مالحــة  توفــر  والعقاريــة.  املاليــة  االســتثمارات  إدارة  إىل  باإلضافــة 
البحريــة حيــث متلــك أســطوال كبــريا مــن ســفن احلاويــات وســفن  للخدمــات 

البضائع العامة والصنادل وزوارق القطر.  

مؤسسة قطر 
مؤسسـة قطـر للرتبيـة والعلـوم وتنميـة اجملتمـع مؤسسـة خـاصة غري ربحيــة 
تدعــم دولــة قطــر يف مســرية حتــول اقتصادهــا املعتمــد علــى الكربــون إىل 
اقتصــاد معــريف مــن خــالل إطــالق قــدرات اإلنســان، مبــا يعــود بالنفــع علــى دولــة 
ــٍة  ــادرٍة كرمي ــنة ١995 مبب ــر س ــة قط ــت مؤسس ــه. تأّسس ــامل بأكمل ــر والع قط
مــن صاحــب الســمو األمــري الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاين، وتتــوىل صاحبــة 
الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر رئاســة جملــس إدارتها.تلتــزم مؤسســة قطــر 
ــة  ــوم، وتنمي ــوث والعل ــم، والبح ــاملة للتعلي ــرتاتيجية الش ــا االس ــق مهمته بتحقي
اجملتمــع مــن خــالل إنشــاء قطــاع للتعليــم يجــذب ويســتقطب أرقــى اجلامعــات 
العامليــة إىل دولــة قطــر لتمكــني الشــباب مــن اكتســاب املهــارات والســلوكيات 
الضروريــة القتصــاٍد مبنــيٍّ علــى املعرفــة. كمــا تدعــم االبتــكار والتكنولوجيــا عــن 
األساســية.  العلميــة  اجملــاالت  مــن  املبتكــرة  احللــول  اســتخالص  طريــق 
وتســهم املؤسســة أيضــً يف إنشــاء جمتمــع متطــّور وتعزيــز احليــاة الثقافيــة 

واحلفاظ على الرتاث وتلبية االحتياجات املباشرة للمجتمع.

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية
الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة هــي كيــان قانــوين ذات شــخصية 
معنويــة لــه موازنــة مســتقلة تلحــق باملوازنــة العامــة للدولــة وتتبــع وزارة املالية.
وتهدف الهيئة إىل توفري احلياة الكرمية ألصحاب املعاش وأسرهم  وفقً ألحكام 

قانون التقاعد واملعاشات. 

قطر للوقود "وقود"
قطــر للوقــود "وقــود" هــي شــركة مســاهمة حمليــة مدرجــة يف ســوق 
الدوحــة لــألوراق املاليــة منــذ العام 2٠٠2. تعنى الشــركة بتوفــري وتوزيع كل أنواع 
الوقــود داخــل دولــة قطــر، ســواء كان ذلــك مــن الديــزل، واجلازولــني، أو وقــود 
الطائــرات، وذلــك مــن خــالل أســطول مؤلــف مــن أكــرث مــن ١5٠ ناقلــة للوقــود. 
وتقــوم أيضــً بأنشــطة تزويــد الســفن بالوقــود، واســترياد مــادة البيتومــني 
وتســويقها، وتوفــري الزيــوت وإنشــاء حمطــات بــرتول حديثة. كما تقــوم "وقود" 

بتوزيع غاز البرتول املسال يف دولة قطر

صندوق قطر للتعليم والصّحة
وهي صناديق اســتثمارّية تتحّكم باألســهم املرتبطة بصنــدوق قطر للتعليم 

والصّحة.
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        قطر للبرتول
       شركة قطر للوقود
       صندوق قطر للتعليم والصّحة
    صندوق التقاعد واملعاشات العسكري
        صندوق مؤّسسة قطر
      صندوق الهيئة العامة للتقاعد واملعاشات
        شركة مالحة *
      مواطنون قطرييون / مساهمون آخرون

*»مالحة« هي الهوّية اجلديدة للشركتني املدموجتني
»املالحة القطرّية« و »القطرّية للنقل البحري«.



شــركة راس غــاز احملــدودة )راس غــاز( هــي شــركة مســاهمة قطريــة أسســتها 
 ،2٠٠١ عــام  انــك يف  غــاز  إكســون موبيــل راس  للبــرتول وشــركة  كل مــن قطــر 
وتعمــل راس غــاز بوصفهــا الشــركة املشــغلة بالنيابــة عــن مالكــي مشــاريع الغــاز 
الطبيعــي املســال راس لفــان، وراس لفــان 2، وراس لفــان ٣ )مالكــو املشــاريع(، 
ومــن خــالل مرافــق العمليــات مبدينــة راس لفــان الصناعيــة  بدولــة قطــر، تتمثــل 
األنشــطة الرئيســة لــراس غــاز يف اســتخراج ومعاجلــة وتســييل وتخزيــن وتصديــر 
الغــاز الطبيعــي املســال ومشــتقاته مــن حقــل الشــمال بدولــة قطــر، وتقــوم راس 
غــاز، بالنيابــة عــن مالكي املشــاريع، بالتصديــر إىل دول يف آســيا وأوروبــا واألمريكتني 

ويبلــغ إجمــايل قدرتهــا اإلنتاجيــة حــوايل ٣7 مليــون طــن ســنويً. 

وبالنســبة للغــاز املنقــول عــرب خطــوط األنابيــب للســوق احمللــي، تقــوم راس غــاز 
أيضــً بتشــغيل مشــروعي غــاز اخلليــج )١( وغــاز اخلليــج )2( لإلمــداد بحــوايل مليــاري 
قــدم مكعــب يوميــً، وتقــوم راس غــاز حاليــً بزيــادة القــدرة اإلنتاجيــة عــن طريــق إدارة 
إنشــاء مشــروع بــرزان للغــاز الــذي مــن املنتظــر عنــد دخولــه حيــز التشــغيل الكامــل 
يف عــام 2٠١5 أن ميــد الســوق القطــري بحــوايل ١.4 مليــار قــدم مكعــب مــن الغــاز 
يوميــً للوفــاء بالطلــب املتزايــد علــى الطاقــة يف حمطــات توليــد الطاقــة الكهربائية 

والصناعــات البرتوكيماويــة. 

الــذي  للهيليــوم  لفــان  راس  مصنــع  بتشــغيل  حاليــً  غــاز  راس  تقــوم  كمــا 
املصنــع  هــذا  ويقــوم   ،2٠٠5 عــام  يف  تشــغيله  وبــدأ   2٠٠٣ عــام  يف  أنشــئ 
مصنــع  ودخــل  الشــمال،  حقــل  مــن  الهيليــوم  وتســييل  وتنقيــة  باســتخراج 
بإجمــايل  ليصــل   2٠١٣ عــام  مــن  يونيــو  شــهر  يف  اإلنتــاج  حيــز  الثــاين  الهيليــوم 
ســنويً. مكعــب  قــدم  مليــار   ١.96 إىل  الســائل  الهيليــوم  مــن  اإلنتاجيــة   القــدرة 

www.rasgas.com

تأسســت شــركة قطــر غــاز يف عــام ١984، وهي الشــركة الرائــدة يف جمال صناعة 
الغــاز الطبيعــي املســال يف دولــة قطر. وقــد أصبحت اليوم أكرب الشــركات املنتجة 
للغــاز الطبيعــي املســال يف العــامل، بطاقتهــا اإلنتاجيــة البالغــة 42 مليــون طن يف 
الســنة، وتســري نحــو حتقيــق رؤيتهــا املتمثلــة يف أن تصبح الشــركة الرائــدة عامليً 

يف قطاع الغاز الطبيعي املسال. 

وتشــّغل إدارة عمليــات حمطــة راس لفــان التابعة لقطر غاز جميــع حمطات تخزين 
منتجــات النفــط واحملطــات البحريــة التابعــة يف مدينــة راس لفــان الصناعيــة يف 
قطــر. وراس لفــان هــي أكــرب حمطــة لتصديــر منتجــات النفــط والغــاز الطبيعــي 

املسال يف العامل.

www.qatargas.com

قطر غــاز
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ــاي  ــس يف اله ــا الرئي ــام ١9٠7، ومقره ــل يف ع ــش ش ــال دات ــركة  روي ــت ش تأسس
يف هولنــدا، ويتــوىل الســيد بــن فــان بــوردن منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة 
ــة  ــة الهولندي ــا.  أمــا الشــركة األم جملموعــة شــل فهــي شــركة شــل امللكي حالي
بــي ال ســي والتــي مت تأسيســها يف انكلــرتا ومقاطعــة ويلــز.  تســعى شــل 
ــادة صناعــة النفــط والغــاز  ــز مركزالشــركة يف ري مــن خــالل اســرتاتيجيتها إىل تعزي
ــكل  ــة بش ــن الطاق ــامل م ــات الع ــة احتياج ــاهمة يف تلبي ــى املس ــرص عل ــع احل م
الصــدارة  موقــع  اإلجتماعيــة  واملســؤولية  البيئــة  قضايــا  وحتتــل  مســؤول. 
ضمــن أنشــطة الشــركة.تؤمن الشــركة باســتمرارية اعتبــار النفــط والغــاز مــن 
العناصــر احليويــة يف مصــادر الطاقــة علــى املســتوى العاملــي للعقــود القادمــة. 
مــن  املصــادر  هــذه  وتصديــر  اســتخراج  علــى  احلــرص  يف  دورهــا  ويتمثــل 
 الطاقــة بشــكل مربــح وحمافــظ علــى البيئــة ويحقــق املســؤولية اإلجتماعيــة.

تســعى شــركة شــل إىل تطبيق أعلى املعايري يف األداء ويف احملافظة على مركز 
ــل األمــد ضمــن حميــط مــن املنافســات يف جمــاالت عملهــا.   قــوي متنامــي طوي

كمــا حتــرص علــى  التعــاون الوثيــق مــع عمالئهــا، وشــركائها و صانعــي القــرار 
للمضــي قدمــا يف إرســاء وتطويــر طــرق اســتخدام أكرث كفــاءة وإســتدامة ملصادر 
أنــواع مــن  الطاقــة واملصــادر الطبيعيــة. وتنقســم عمليــات شــل إىل خمســة 
ــادر  ــة، واملص ــاز املتكامل ــات الغ ــاج، وعملي ــاف واإلنت ــات اإلستكش ــال : عملي األعم
 غــري التقليديــة، وقطــاع املعاجلــة واإلنتــاج والتصديــر، واملشــاريع والتكنولوجيــا. 

ســوائل  استشــكاف  علــى   ، واإلنتــاج  اإلستكشــاف  عمليــات  يف  الشــركة  تركــز 
ومكامــن  جديــدة للغازالطبيعــي، وتطويــر مشــاريع كبــرية جديــدة  حيــث ميكــن 
املصــادر. تلــك  ألصحــاب  جديــدة  مضافــة  قيمــة  حتقيــق  وخرباتنــا   لتقنياتنــا 

ــة تركــز الشــركة علــى تســييل الغــاز الطبيعــي  ــات الغازاملتكامل ويف جمــال عملي
إىل  لتصديــره  آمــن  بشــكل  تخزينــه  ميكــن  حتــى  ســوائل،  إىل  الغــاز  حتويــل  و 
ــز  ــر فرتك ــاج  والتصدي ــة واإلنت ــات املعاجل ــوص عملي ــامل . وبخص ــول الع ــواق ح األس
ــويقها  ــا وتس ــم نقله ــر، ليت ــات التكري ــام إىل منتج ــط اخل ــل النف ــى حتوي ــركة عل الش
النقــل.  وســائل  و  والصناعــي  املنــزيل  لإلســتخدام  العــامل  أنحــاء  خمتلــف   يف 

خمتلــف  يف  الصناعــي  لالســتخدام  البرتوكيماويــات  وتيبــع  الشــركة  تنتــج  كمــا 
ــؤولية  ــل مس ــا يف ش ــاريع والتكنولوجي ــال املش ــم أعم ــوىل قس ــامل. ويت ــاء الع أرج
ــر للتوصــل إىل اســتثمارات مبتكــرة  تقــدمي مشــاريع تطويــر جديــدة وأبحــاث و تطوي

ومنخفضــة التكلفــة للمســتقبل .

www.shell.com

تطــورت جمموعــة "جنفــور" إســرتاتيجًيا لتصبــح واحــدة مــن املؤسســات 
الرائــدة يف جتــارة الســلع يف العــامل، تأسســت جمموعــة "جنفــور" يف 
عــام 2٠٠٠ كأحــد جتــار النفــط اخلــام واملنتجــات النفطيــة. منــذ بدايتهــا، مّيــزت 
نفســها بااللتــزام بعالقــات األعمــال التجاريــة طويلــة األجــل وتطبيــق احللــول 
التجاريــة املبتكــرة. ومــن خــالل دمــج معرفتهــا بالســوق اإلقليميــة مــع 
اخلدمــات اللوجســتية العامليــة، اكتســبت ســمعة طيبــة يف احلصــول علــى 
االعتماديــة، والتســويق ونقــل ســلع الطاقة من مناطــق الفائض إىل املناطق 

ذات الطلــب األكــرب.  

ومــع اســتمرار تواجــد جمموعــة "جنفــور" الشــركة احملوريــة يف هــذا 
اجملال، فقد استثمرت إسرتاتيجًيا يف أصول العمليات األولية واملتوسطة 
والنهائيــة، لتنشــأ منصــة للتوســع الــدويل. اليــوم، تلعــب جمموعــة "جنفــور" 
دوًرا هاًمــا يف املســاعدة علــى تســهيل أســواق الطاقــة العامليــة. وهــي 
مصــدر النفــط اخلــام واملنتجــات النفطيــة املكــررة ألكــرث مــن ١٠٠ دولــة، ولهــا 
أصول صناعية بقيمة تتجاوز 2 مليار دوالر أمريكي، وتعمل مع أكرث من 75 
مؤسســة ماليــة عامليــة، موزعــة يف آســيا واحمليــط الهــادي، واألمريكيتــني 

والشــرق األوســط وأوروبا. 

اســتثمارات "جنفور" وأصولها اململوكة بالكامل توفر مزيد من الســيطرة 
علــى مصــادر الســلع وتوزيعهــا، وتضــع األســاس ملصــادر دخــل متنوعــة، 

ومتنحهــا ميــزة تنافســية كبــرية يف جميــع أنحــاء العامل.  
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ــدرة  ــى ُن ــة عل ــود طويل ــدى عق ــى م ــامل عل ــة يف الع ــات الطاق ــزت سياس إرتك
مصادرهــا، لكــن االســتثمارات واالبتــكارات التــي شــهدها قطــاع الطاقــة يف 
الســنوات األخــرية، جعــل مــن املمكــن حتــّدي هــذه الطريقــة القدميــة يف 

ــري. التفك

ــن  ــدة م ــدادات جدي ــر ام ــة إىل تطوي ــذه الصناع ــدة يف ه ــات اجلدي ــود التقني تق
الطاقــة، وبطريقــة تتســم بالســالمة واألمــن واملســؤولية البيئيــة، وحتمــل 
هــذه املرحلــة اجلديــدة مــن الوفــرة األمــل والفــرص ملليــارات مــن البشــر يف 

كافــة أنحــاء العــامل.

وســوف يشــهد الطلــب علــى الطاقــة عامليــً منــوًا كبــريًا خــالل الســنوات 
املقبلــة، ومتتلــك إكســون موبيــل القــدرة علــى االســتثمار يف مشــاريع حتقــق 
ــنا يف  ــد أنفس ــة؛ جن ــى الطاق ــي عل ــب العامل ــوء الطل ــد. ويف ض ــى العوائ أعل

ــاهمينا.  ــل ملس ــة األج ــة طويل ــدمي القيم ــة تق ــة ملواصل ــة مثالي وضعي

التنقيــب والتطويــر واإلنتــاج وتســويق الغــاز والكهربــاء وأنشــطة األبحــاث 
تشــتمل أنشــطة املراحــل األوىل لــدى إكســون موبيــل علــى فــرص استكشــاف 
ــدة  ــة، وقاع ــق اجلغرافي ــادر واملناط ــواع املص ــف أن ــرب خمتل ــودة ع ــة اجل عالي
مصــادر رائــدة يف القطــاع، وحمفظــة مــن املشــاريع عامليــة املســتوى، 
وجمموعــة متنوعــة مــن األصــول املنتجــة املربحــة، حيــث تنشــط أعمالنــا يف 

ــة. ــاج يف ٣6 دول ــب واإلنت التنقي

برهــن ســجلنا الرائــد يف هــذه الصناعــة، واملتعلــق باســتبدال االحتياطــات 
ــد وتقييــم ومتابعــة  طويلــة األجــل، علــى جنــاح اســرتاتيجيتنا الدوليــة يف حتدي
قاعــدة  وتنــوع  حجــم  لنــا  ويتيــح  اجلــودة.  عاليــة  الفــرص  مــن  واالســتفادة 
مصادرنــا العامليــة ، والــذي يعــد أكــرب خمــزون متتلكــه شــركة نفــط دوليــة، 
ــدة مــن  ــر املربــح إلمــدادات جدي ــة اســتثمارية منقطعــة النظــري للتطوي مرون

الطاقــة لتلبيــة الطلــب يف املســتقبل.

ونواصــل زيــادة وتوســيع جــودة مصادرنــا، مــن خــالل عمليــات احلفــر والتنقيــب 
الناجحــة، واالســتفادة مــن املصــادر غــري املطــّورة، وعمليــات االســتحواذ 

ــة. ــول القائم ــن احلق ــاج م ــاءة اإلنت ــادة كف ــرتاتيجية، وزي االس

ــر والتوزيــع يف إكســون موبيــل علــى حمفظــة عامليــة  حتتــوي أنشــطة التكري
ــوت، وعمليــات  ــع الزي ــزة، ومصان ــع املتمي ــر والتوزي متنوعــة مــن مرافــق التكري
التســويق، والعالمــات التجاريــة، تدعمهــا مؤسســةعاملية املســتوى مــن 
األبحــاث والهندســة، ونعــد مــن بــني كــربى شــركات التكريــر وتصنيــع زيــوت 

التشــحيم يف العــامل.

منتلــك حصــة يف ٣٠ مصفــاة تكريــر بطاقــة إنتاجيــة تزيــد عــن 5.2 مليــون 
برميــل يوميــً و ١٣١ ألــف برميــل مــن زيــوت التشــحيم يوميــً. وتتكامــل قرابــة % 
75 مــن مصفــاة التكريــر لدينــا مــع مرافــق لتصنيــع الكيماويــات أو الزيــوت، مــا 

ــة.  ــلة القيم ــل سلس ــرب كام ــات ع ــم اإلمكان ــدة لتعظي ــدرات فري ــر ق يوف

وحتظــى أعمالنــا يف تســويق الوقــود والزيــوت بانتشــار عاملــي واســع، مدعومً 
بعالمــات جتاريــة ذات ســمعة عامليــة، مبــا يف ذلــك إكســون، وموبيــل، و إســو.

الكيماويات
تعــد إكســون موبيــل للكيماويــات إحــدى أكــرب شــركات تصنيــع الكيماويــات يف 
العــامل، وحتقــق حمفظتنــا الفريــدة مــن املنتجــات واألعمــال املتخصصــة 
مبيعــات ســنوية تتجــاوز 24 مليــون طــن مــن املنتجــات الفاخــرة. ولدينــا مرافــق 
تصنيــع علــى مســتوى عاملــي يف جميــع املناطــق الرئيســية، ومتثــل منتجاتنــا 
املكونــات األساســية جملموعــة متنوعــة املنتجــات االســتهالكية والصناعيــة 

اليوميــة.

السالمة ومواردنا البشرية
ــة يف إكســون موبيــل، والتــي أثبتــت كفاءتهــا، علــى قــوى  ترتكــز النظــم اإلداري
عاملــة تتســم باملوهبــة وااللتــزام، ويجــري توظيفهــا بصرامــة يف مرافــق 
ــم  ــذه النظ ــا ه ــة. ومتككن ــات اليومي ــج يف العملي ــامل وتندم ــول الع ــركة ح الش
مــن حتقيــق حتســينات مســتمرة يف أداء الســالمة واألمــن والصحــة والبيئــة.

ــذي  ــل ال ــاح العم ــً لنج ــرًا جوهري ــا أم ــة عملياتن ــالمة واعتمادي ــان س ــد ضم يع
نقــوم بــه وهــو مواجهــة التحديــات الصعبــة يوميــا. وقــد ســّجلنا يف العــام 
ونواصــل  بالســالمة،  يتعلــق  فيمــا  الشــركة  تاريــخ  يف  أداء  أفضــل   2٠١4
إصابــات". دون  "العمــل  يف  رؤيتنــا  لتحقيــق  الثابــت  بالتزامنــا   التمّســك 
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)LPG(مستأجرو سفن »ناقالت«

التكرير واإلمداد، وتسويق أنواع الوقود والزيوت املنتجات املتخصصة، 
واألبحاث، والهندسة 



إجنازات عام 2٠١5
ُتطبــق أعـلــــى معـايري السـالمــــة امُلعتمــدة بالصناعــــة البحريــــة يف العمليــــات   •
التشغـيـلـيـــة ألسطولنـــــــا البحــــري. حيث مت تدشـيــــن وإطــــالق برنـــامج "جتـنـب   

اإلصابات واحلوادث الهادرة لوقت العمل"،   

مت زيــادة األســطول البحــري باإلضافــة إىل ســفن "مــاران" لنقــل الغــاز الطبيعــي   •
امُلســال، ليشــمل 6٣ ناقلــة للغــاز الطبيعــي امُلســال و 4 ناقــالت لغــاز البــرتول   

امُلسال.  

يتـم استخــــدام أسطـــــول نقــل الغـــاز الطبيعـــــي امُلســـال بنسبـــــة 99.2% مع   •
حتقيق اعتمادية بنســبة 99.74%، يتم توصيل 274 شــحنة غاز طبيعي ُمســال إىل   
١5 دولــة مــن خــالل ٣١ مســار خمتلــف، وعلــى الصعيــد اآلخر بلغت نســبة اســتخدام 

أســطول نقــل الغــاز النفطــي امُلســال 98.49% مــع اعتماديــة بنســبة %99.76.

أطلقت شركة "ناقالت" املرحلـــة الثانية من مشروع كفاءة سفن "كيوماكس"   •
و"كيوفلكس".

مت بنجــاح تركيــب النظــام املطــور األول مــن نوعــه علــى مســتوى العــامل وهــو نظام   •
حقــن الغــاز املوجــه الكرتونيــً يف الناقلــة "رشــيدة" من طراز كيــو ماكس. كما مت 

وبنجــاح اســتخدام جمموعــة مــن التقنيــات اجلديــدة:
)BWTS( كنظام معاجلة مياه الكبح  •   
)HIMS( نظام إدارة أوجه السالمة  •   

)VPMS( نظام إدارة األداء  •   

انضمت حمطات جديدة لنقل الغاز الطبيعي امُلســال كمســار باكســتان وبولندا.   •
ومت فحص األســطول البحري وضمان جودة تشــغيله يف املناطق ذات اخلطورة 
ــض  ــا خف ــدد فيه ــي ح ــدة والت ــة املعتم ــريعات الدولي ــع التش ــق م ــا يتف ــة مب العالي
نســبة الكربيــت يف الوقــود، وتعديــل الســفن البحريــة مــن طــراز "كيوفلكــس" بنًء 

علــى ذلك.

نقل عقود توظيف أطقم السفن ألكرث من 6٠ باملئة من اجمايل 72٠ موظف اىل   •
شركة ناقالت متهيدا الدارة األسطول.              

األسطول
ميثــل نشــاط شــركة ناقــالت األساســي للغــاز الطبيعــي املســال القطــري 
إىل األســواق العامليــة أمــرًا أساســيً لقــوة شــركتنا. وميثــل اســطولنا املتكــون 
مــن 6٣ ســفينة، منهــا مــا هــو مملــوك للشــركة بالكامــل ومنهــا مــا هــو 
ملكيــة مشــرتكة، واحــدًا مــن أحــدث وأكــرب أســاطيل ناقــالت الغــاز الطبيعــي 
ــان  ــة لضم ــا حديث ــفن بتكنولوجي ــع الس ــل جمي ــث تعم ــامل، حي ــال يف الع املس
البيئيــة  الناحيــة  مــن  وســليم  آمــن  بشــكل  املســال  الطبيعــي  الغــاز  نقــل 
يبلــغ  اســتثمار  إجمــايل  الســفن  ومتثــل  التكلفــة.  حيــث  مــن  وفعــال 
اإلجماليــة  االســتيعابية  قدرتهــا  وتبلــغ  تقريبــً.  أمريكــي  دوالر  مليــار   ١١
جمتمعــة نحــو تسعــة ماليني متـر مكعب أو ما يعــادل ١4% من اجمـايل شحــن 

الغاز الطبيعي املسال يف العامل.

مبتطلبــات  الوفــاء  يف  املســال  الطبيعــي  الغــاز  نقــل  ســفن  وُتســتخدم 
يقــدم  مــا  وهــو  قطــر،  دولــة  يف  املســال  الطبيعــي  الغــاز  لقطــاع  النقــل 
االســرتاتيجية  الناحيــة  مــن  أهميــة  ذا  عائــم"  أنابيــب  “خــط  والعــامل  للبــالد 
الطبيعــي  الغــاز  نقــل  ســفن  تأجــري  ويجــري  النظيفــة.  الطاقــة  وباســتخدام 
املســال التابعــة لشــركة ناقــالت مــن خــالل اتفاقــات تأجــري طويلــة األجــل 
ذو  الســفن  تشــغيل  ويجــري  غــاز.  وراس  غــاز  قطــر  مــع  اســتئجار  بعقــود 
العديــد  تشــمل  والتــي  الشــركة  شــركاء  طريــق  عــن  مشــرتكة  ملكيــة 

من الشركات الرائدة املالكة واملشغلة للسفن يف العامل.

ــف  ــرب حتال ــالت ع ــركة ناق ــل لش ــة بالكام ــفن اململوك ــغيل الس ــري تش ــا يج كم
 .STASCO اســرتاتيجي مــع شــركة شــل للتجــارة الدوليــة والشــحن احملــدودة
ــوات  ــركة اخلط ــدأت الش ــل، ب ــة األج ــالت الطويل ــركة ناق ــة ش ــع رؤي ــيا م ومتاش
الالزمــة خــالل عــام 2٠١١ النتقــال  عمليــات تشــغيل ســفن الغــاز البــرتول املســال 

لدى الشركة يف املستقبل القريب. 

وطــورت شــركة ناقــالت جوانــب معينــة مــن إدارة الســفن لتتعــدى دور الرقابــة 
والرصــد فقــط. فواصلــت الشــركة طــوال عــام 2٠١١ العمل علــى التخطيط النتقال 
ومنهجــي  دقيــق  بانتقــال  لتســمح  املســال  البــرتول  غــاز  ســفن  إدارة 
مت  هــذه اخلطــة،  مــن  وكجــزء  ناقــالت.  لشــركة   STASCO مــن للعمليــات 
يف  واخلــربة  الالزمــة  املهــارات  لديهــم  إضافيــني  موظفــني  اســتقدام 
اإلدارة التقنيــة للســفن وموظفــني يف القطــاع البحــري واملشــرتيات. كمــا 
الدعــم  علــى  القــدرة  لهــا  ليتســنى  املعلومــات  تقنيــة  قســم  تطويــر  مت 
يف  األســطول  أفــراد  قبــل  مــن  املطلوبــة  الصلــة  ذات  الربامــج  جلميــع 

الوقت الذي تستعد لتويل مسؤولية إدارة عمليات السفن كاملة.

وتولــت شــركة ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة NSQL، وهــي شــركة تابعــة 
ألربــع  والتشــغيل  اإلدارة  مســؤولية  ناقــالت،  لشــركة  بالكامــل  ومملوكــة 
تولــت   2٠١4 عــام  ويف   .2٠١2 عــام  يف  املســال  البــرتول  للغــاز  ســفن 
طبيعــي  غــاز  ســفن  ألربــع  والتشــغيل  الكاملــة  اإلدارة  مســؤولية   NSQL

.OSG والتابعات لشركتي ناقالت و )Q-Flex( مسال من حجم

ومتلــك شــركة ناقــالت أيضــً، باإلضافــة إىل ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال 
البالــغ عددهــا 6٣ ســفينة، أربــع ســفن لغــاز البــرتول املســال مــن خــالل شــركة 
اخلليــج لنقــل غــاز البــرتول املســال، وهــو مشــروع مشــرتك مملــوك مناصفــة 
مــن جانــب شــركتي ناقــالت ومالحــة. وتتــوىل )NSQL(عمليــات التشــغيل واإلدارة 
الكاملــة لناقــالت غــاز البرتول املســال الكبرية األربع التابعة لشــركة اخلليج لنقل 

غاز البرتول املسال. 

29  •  التقرير السنوي28  •  التقرير السنوي



خّط األنابيب العائم
لدولة قطر

٣١  •  التقرير السنوي٣٠  •  التقرير السنوي

أسطول شركة »ناقالت«
النقل هو جزء ال يتجزأ من قدرة قطر على توصيل احتياطيات الغاز إىل األسواق يف جميع أنحاء العامل. 	•

ميثل الغاز الطبيعي املسال أهمية بالغة لقطر للبرتول ولدولة قطر. 	•
متثل شركتا راس غاز وقطر غاز عاماًل حيويً لكل من قطر للبرتول والشركاء الدوليني من شركات النفط. 	•

تنتج قطر 77 مليون طن من الغاز الطبيعي املسال سنويً.  	•
تأسست شركة ناقالت لتلعب دورًا رئيسيً يف النقل البحري ملشروعات الغاز الطبيعي املسال القطرية. 	•

متثل سفن ناقالت نحو ١5% من احلمولة اإلجمالية ألسطول الغاز الطبيعي املسال يف العامل وهو ما يعادل  	•
تسعة ماليني مرت مكعب من إجمايل مساحة الغاز الطبيعي املسال الذي يتم نقله سنويً حول العامل.

مكّونات األسطول
الغاز الطبيعي املسال  -

"Q-Max"  ١4 سفينة من طراز  •
"Q-Flex" ٣١ سفينة من طراز  •

١8  سفينة تقليدية  •

غاز البرول املسال  -
)VLGCs( 4 سفن غاز كبرية جدًا  •

ناقالت الغاز الطبيعي املسال
السفن من طرازي  Q-Max  و Q-Flex هي ناقالت الغاز الطبيعي املسال األكرب واألكرث تطورًا يف العامل.

تعمل هذه السفن يف البحر منذ عام 2٠٠7 .
السفن من طراز  Q-Flex : سعتها االستيعابية أكرب بنسبة 5٠ % من ناقالت الغاز الطبيعي املسال التقليدية.
 السفن من طراز Q-Max : سعتها االستيعابية أكرب بنسبة 8٠ % من ناقالت الغاز الطبيعي املسال التقليدية.

25 سفينة مملوكة بالكامل  
١4 سفينة من طراز "Q-Max" )القدرة االستيعابية: 26٣.٠٠٠ م٣ – 266.٠٠٠ م٣(  •

١١ سفينة من طراز "Q-Flex" )القدرة االستيعابية: 2١٠.٠٠٠ م٣ – 2١7.٠٠٠ م٣(  • 

٣٨ سفينة مملوكة باالشراك مع شركاء  -
ترتاوح نسبة ملكية شركة ناقالت بني 2٠ % و6٠ % مبتوسط إجمايل يبلغ %45.  •

السفن من طراز "Q-Flex" )القدرة االستيعابية: 2١6.٠٠٠ م٣(   •
السفن من طراز "Q-Max" )القدرة االستيعابية: 266.٠٠٠ م٣(  •
١8 سفينة تقليدية )القدرة االستيعابية: ١45.٠٠٠ م٣ – ١7٠.٠٠٠ م٣(  •

ناقالت غاز البرول املسال
ناقالت غاز البرتول املسال و أيضا معروفة بناقالت غاز البرتول الكبرية  جدًا )VLGC( بإستيعاب قدره 84،٠٠٠ م٣ 

مبلكية مشرتكة مع مالحة.



فوضــت شــركة ناقــالت يف عــام 2٠٠7 بــإدارة 
تصميــم وتشــييد حــوض عاملــي لبنــاء الســفن
لفــان  راس  مدينــة  مينــاء  يف  وإصالحهــا 

الصناعية بدولة قطر.

ُل شــركة ناقالت حوَض بناء السفن من  وتشــغِّ
خالل مشــروعني مشــرتكني جرى تأسيسهما 
باالشــرتاك مــع شــركات رائــدة علــى املســتوى 
العاملــي – وهمــا شــركة ناقــالت كيبــل لألعمــال 
البحريــة )N-KOM( التــي تتخصص يف إصالح 
الســفن وشــركة ناقــالت دامن شــيبياردز قطر 
بنــاء  تركــز علــى  التــي   )NDSQ( احملــدودة
الســفن. وتواصــل الشــركتان الســري قدمــً نحو 
تطويــر قطــاع بحري قوي وفّعــال يف دولة قطر 
وذلــك متاشــيً مــع نظــرة ســمو األمــري بتطويــر 

الصناعة البحرية احمللية.

  )N-KOM( شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة
تأسست يف: 2٠٠7

 ،)N-KOM( شــركة  مــن   %79 تبلــغ  حصــة  ناقــالت  شــركة  متلــك  امللكيــة: 
شــركة  وهــي  احملــدودة،  لالســتثمارات  اس  كيــه  شــركة  متلــك  حــني  يف 
  %2٠ نســبتها  حصــة  البحريــة،  لألعمــال  كيبيــل  لشــركة  بالكامــل  مملوكــة 

ومتلك قطر للبرتول حصة نسبتها   ١%.
مساحة احلوض: 5٠.8 هكتار.

املرافــق: حوضــان جافــان )٣6٠ مــرتًا × 66 مــرتًا و 4٠٠ مــرت × 8٠ مــرتًا(؛ و حــوض جــاف 
)4٠5 مــرتًا × 66 مــرتًا( و طرلــه اإلجمــايل ٣،١5٠م مــع ١5 رافعــة حتمل ما بــني ٣٠ إىل ١٠٠ 
طــن.  وجمموعــة متكاملــة مــن مرافــق الدعــم مثــل ورشــة املعــادن وورشــة اآلالت 
وورشــة أعمال الكهرباء وورشــة األنابيب وورشة األعمال امليكانيكية وغرف نظيفة 
منخفضــة احلــرارة للتربيــد وخمــازن كبرية. ويوجــد أربعة روافع برجية بقــدرة رفع 25 
ــب رافعتــني  ــات إصــالح الســفن الصغــرية إىل جان ــكل منهــا يف مرفــق عملي طــن ل
متحركتــني )٣٠٠ طــن و١١٠٠ طــن(، ورصيف عائم بطول 2٠٠ مرت، ومنطقة إرســاء جافة 
ومرفــق لدعــم اإلنتــاج. ومــن املقــرر إضافــة رصيــف عائــم ســهل االســتعمال بقدرة 
رفــع قدرهــا 625٠ طنــً )١6٣ مــرتًا × 26 مــرتًا( وحــوض عائم جمهز للســفن من طراز 
"Q-Max" )4٠5 أمتــار × 66 مــرتًا( بقــدرة رفــع تبلــغ ١2٠٠٠٠ طــن يف عــام 2٠١5.

البحريــة  الســفن  إصــالح  عمليــات  علــى   )N-KOM( شــركة  تركــز  األنشــطة: 
ــة مثــل منصــات احلفــر  ــة وبري ــاكل بحري ــل وصناعــة هي وحتويلهــا وصيانتهــا وحتوي

واملنصات األرضية للقوارب املرفوعة ومكوناتها.
إدارة  ونظــام   )API( 9٠٠١؛  أيــزو   )API( للبــرتول  اإلمريكــي  املعهــد  االعتمــادات: 
 )API( مواصفــات  ١4٠٠١؛  أيــزو   )API( ١8٠٠١؛  املهنيــة  والصحــة  الســالمة 
األمريكيــة  اجلمعيــة  29٠٠١؛  أس  تــي  أيــزو   )API(و  6A و   4F و   2B و   )Q١
واعتمــادات  الضغــط  ســفن  العتمــاد   )ASME( امليكانيكيــني  للمهندســني 

ASME( U( وU2 وS وPP؛ واالعتماد R من اجمللس الوطني.
 

حوض إرحمة بن جابر اجلالهمة

أحداث مهمة يف عام 2٠١5
 

قامت  شركـة "ناقالت كيبيل لألعمـال البحريــة احملدودة" يف تنفيذ تقنيـة حقـن   •
الغاز إلكرتونًيا األوىل من نوعهـــا يف العـــامل بتحويــــل إحدى ناقـــالت الغــــاز الطبيعـــي 
املســال مــن طــراز "كيــو ماكــس" للعمل بالغـــاز الطبيعي املســـال كوقــود بديل.

نفــذت الشــركة عمليــة الرتكيــب الثانيــة مــن نوعهــا لنظــام إدارة ميــاه الكبــح يف   •
أبريل 2٠١5 يف إحدى ناقالت الغاز الطبيعي املســال العاملة لدى أســطول شــركة 

"ناقــالت" مــن طــراز "كيــو ماكــس".
كمــا انتهــت مــن طلبيــة بنــاء منصــة بحريــة للرفــع الذاتــي وبقــدرة ذاتيــة علــى الدفــع   •

.GDI واالرتفــاع وذلــك لصالــح شــركة اخلليــج العامليــة للحفــر
إحتفلــت إجنــاز أعمــال الصيانــة لســفينة الغــاز الطبيعــي املســال رقــم ١٠٠ منــذ بــدء   •

.2٠١١ مــارس  يف  التشــغيلية  العمليــات 
ووقعــت مذكــرة تفاهــم مــع شــركة وارتيســال لتقــدمي خدمـــات اإلصـــالح واملعاجلـــة   •

يف حـــوض إرحمــة بــن جابــر اجلالهمــة.
كذلك وقعت اتفاقيـة مع شركة ويلهيلمسني خلدمات السفن.  •

سلمت اثنني من األرصفة العائمة التي قامت ببنائها لصالح لشركة قطر للمواد   •
األوليــة يف الوقــت املناســب وبشــكل آمــن.

تســليم ســتائر حديديــة عازلــة وجســر لصالــح مشــروع قاعــدة انطــالق العمليــات   •
اخلــاص بشــركة "تيكنيــب" وشــركة قطــر للبــرتول.

تشغيل احلوض العائم "كيو ماكس" يف يونيو 2٠١5.  •
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  )NDSQ( شركة ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة
تأسست يف: 2٠١٠

امللكية: متلك شركة ناقالت حصة تبلغ 7٠ باملئة من شركة )NDSQ(، يف حني متلك جمموعة دامن شيبياردز الهولندية نسبة ٣٠%.
مساحة احلوض: ١8 هكتار

املرافق: صالة تشييد بطول 27٠ مرتًا وعرض 65 مرتًا؛ وصالة جتميع بطول ١8٠ مرتًا تتكون من أربع وحدات؛ 
وصالة تشطيب وإعادة تهيئة للسفن مرتفعة القيمة بطول ١8٠ مرتًا × عرض 7٠ مرتًا × ارتفاع 5٠ مرتًا مقسمة إىل وحدتني منفصلتني يخضعان 

لتحكم منفصل يف درجة احلرارة؛ ورصيف جتهيزات يف البحر بطول 4٠٠ مرت جمهز برافعة بقدرة ٣٠ طنً؛ وبارجة إنزال واستعادة بقدرة رفع تبلغ ١٠,5٠٠ طن؛ 
وورش وخمازن وما إىل ذلك من مرافق الدعم األخرى. 

األنشطة: تركز شركة )NDSQ( على بناء السفن من احلديد واأللومنيوم والبالستيك املقوى باأللياف حتى طول ١7٠ مرت كحٍد أقصى. وتشمل قدرتها 
اإلنتاجية نطاقً كبريًا من السفن التجارية )مثل القاطرات وسفن اإلمداد البحري وسفن البضائع(، والسفن البحرية واليخوت الفاخرة. وميكن لشركة 

)NDSQ( إجراء عمليات إعادة التأهيل لليخوت العمالقة والسفن البحرية. 
االعتمادات: أيزو 9٠٠١: 2٠٠8 وأيزو ١4٠٠١: 2٠٠4 ونظام إدارة السالمة والصحة املهنية ١8٠٠١: 2٠٠7.

 

حوض إرحمة بن جابر اجلالهمة

٣5  •  التقرير السنوي٣4  •  التقرير السنوي

 إجنازات عام 2٠١5
أكملت شـركة "ناقالت دامن شـيبياردز قطر" ١8 مشروًعا إلصالح اليخوت العمالقة وصيانتها وإعادة تأهيلها.  •

يجري حالًيا بناء يختني عمالقني فاخرين بطول 7١ مرًتا.   •
مت تسليم أربع سفن خمتلفة األنواع واإلستخدامات إىل مشروع شركة ناقالت املشرتك، شركة "ناقالت سفيتزير ويسمولر".  •

يجري حالًيا بناء ١١ سفينة ملشروع امليناء اجلديد لدولة قطر.   •
شاركت الشـركة يف رعاية فعاليات معرض قطر الدويل للقوارب 2٠١5.  •

قامت هيئة "لويدز ريجسرت" بإعادة منح الشركة شهادة اعتماد األيزو 9٠٠١ لعام 2٠٠8 واأليزو ١4٠٠١ لعام 2٠٠4   • 
وشهادة املطابقة للمواصفة العاملية لنظام إدارة السالمة والصحة املهنية )OHSAS( ١8٠٠١ لعام 2٠٠7. 

قامت الشركة بتسليم سفينة دعم لليخوت من طراز "ستان تيندر 26٠6".  •



تقدم شــركة ناقالت نطاقً شاماًل من اخلدمات 
البحريــة للســفن العاملــة يف امليــاه القطريــة 
لفــان  راس  موانــئ  إىل  املتجهــة  والســفن 
ومســيعيد. وهــدف هــذه اخلدمــات هــو تقــدمي 
حلــول متكاملــة للســفن التــي تتطلــب إمــدادات 

واحتياجات أساسية قبالة الساحل القطري.

شركة ناقالت سفيتزيرويسمولر
ــس يف  ــرتك تأسـ ــروع مش ــي مشـ ــمولر" ه ــفيتزير ويس ــالت س ــركة "ناق شـ
متلــك  بينمــا   %7٠ تبلــغ  حصــة  فيــه  "ناقــالت"  شـــركة  ومتلــك   2٠٠6 عــام 
شـــركة "ســـفيتزز ميـــدل إيســـت ليميتـــد"، وهـــي شـــركة تابعـــة لشـــركة 
ســفيتزر الدوليـــة لتشـــغيل القاطـــرات والتـــي متلكهــا بالكامـــل جمموعــة 
تبلـــغ ٣٠%.   حصـــة  مريســك،  مولـــر  بـــي.  إيـــه.  الدمناركيــة  البحـــري  النقـــل 
وتشــغل الشــركة أســطوًلا مكوًنــا مـــن ٣٠ ســـفينة مــن بينهــا 25 ســفينة 
مملوكــة للشــركة. ويتألــف هــذا األســطول مـــن ســـفن قطــر وســفن إرشـــاد 
وزوارق ربـــط وســـفن أطقـــم العمـــل وغــري ذلـــك مـــن الســـفن الالزمــة لتقــدمي 
ــرة  ــة جزيـ ــة قبال ــول البحري ــان ويف احلقـ ــاء راس لفـ ــئ يف مينـ ــات املوان خدم
حالــول. وتقــوم الشــركة بتوفــري طائفــة مــن اخلدمــات التــي تشــمل القطــر 
ــن  ــى م ــة عل ــات املناول ــاد وخدم ــري واإلرش ــم البح ــاء والدع ــة واإلرس واملرافق
الصيانــة  ودعــم  الطــوارئ  حــاالت  مــع  والتعامــل  الشــاطئ  وعلــى  الســفن 

البحرية.

اخلدمات البحرية

 إجنازات عام 2٠١5
جتديد عقد "حالول للخدمات البحرية" )5 سفن(.  •

استالم 4 سفن إضافية )٣ قاطرات وزورق إرشاد( مبوجب عقد أبرمته مع ميناء راس لفان التابع لشركة قطر للبرتول .  •
العمل بدون تسجيل إصابات هادرة للوقت ملدة ١8 شهًرا بإجمايل 2.5 مليون ساعة عمل.  •

تطبيق نظام السالمة اإللكرتونية واجلودة لتسهيل التزام فريق العمل وإدارة االلتزام باملعايري الصارمة.  •

٣6  •  التقرير السنوي

  )NAC( شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة
متتلـــك شـــركة "ناقـــالت" حصـــة نســـبتها 95% مـــن  يف حيـــن متتلـــك شركة 
"قطـــر للبتـــرول" نســـبة 5% منهـــا. وتقــوم الشــركة بالعمــل كوكيــل وحيــد يف 
مينــاء راس لفــان منــذ مايــو 2٠٠5. و قــد حــازت علــى متثيــل جميــع ســــفن املــــواد 
الهيدروكربونيـــة املتجهــة إىل مينـــاء مســـيعيد مبوجــب تراخيــــص وكالــــة موانــــئ 

قطــر للبرتول.

البحـــري،  النقـــل  وشـــركات  الســـفن،  مــالك  عـــن  نيابـــة  الشـــركة  وتعمـــل 
واملصنعــني  الســـفن،  تأجــري  وشـــركات  الســـفن،  تشـــغيل  وشـــركات 
ــري  ــالء الشـــحن البحـ احملليــني، واجلهــات املســتقبلة واجلهــات األخــرى وعمـ
ومقدمـــي اخلدمــات، كمــا تقـــدم خدمـــات النقــل البحـــري لهــم بالتواصـــل مــع 
يف  ســفينة   44٠٠ مــع  الشــركة  وتتعامــل  ومســيعيد.  لفــان  راس  مينائـــي 

املتوسط سنوًيا.

ودور الشـــركة الرئيســـي هـــو التحميل والتفريغ جلميع الســفن بشــكل فعال، 
كمــا تشــمل العناصــر الرئيســية األخــرى للشــركة التواصـــل وتنســـيق األنشــطة 
بـــني الســـفينة والطـــرف اآلخــر علـــى الشـــاطئ لضمــان ســـالمة عمليــات 
اإلرســاء والتحميــل والتفريــغ وااللتــزام بتوقيتهــا احملــدد، باإلضافــة إىل التحريـــر 
واحــدة(  )نافــذة  اجلمركيــة  واإلجــراءات  البحـــري  النقـــل  لوثائـــق  الصحيـــح 
ومتطلبـــات املغــادرة واملســائل التنظيميــة احلكوميــة واملتعلقــة باملينــاء، 
وتقــدمي قطــع الغيــار واإلمــدادات مبــا يف ذلــك تزويــد طاقــم العمــل علــى 

السفينة بجميع احتياجاته اإلدارية األخرى.

اخلدمات البحرية

إجنازات عام 2٠١5
شهد عام 2٠١5 حتقيق أعلى صايف ربح يف تاريخ ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة.  •

استقبلت الشركة أكرب عدد من السفن، بنسبة ٣ % حيث ارتفعت إىل ٣٠٠7 سفينة مقارنة بـ 29١7 سفينة يف عام 2٠١4 .  •
قدمت الشركة خدماتها لـ 4,٣78 سفينة. و قد مت انتقال ١6,4٠٠ طاقم خالل العام.   •

اجتياز ١٠ أعوام دون تسجيل إصابات أثناء أوقات العمل.  •
مت تدقيق اإلجراءات التشغيلية بالشركة واعتمادها بشكل شامل من "سجل لويدز لضمان اجلودة".  •

٣7  •  التقرير السنوي

وحدة خدمات دعم السفن
تقــدم وحــدة دعــم الســفن )VSU( يف شــركة ناقــالت نطاقــً كامــاًل مــن خدمــات اإلمــداد 
والدعــم جلميــع الســفن العاملــة يف امليــاه القطريــة على مدار الســاعة. وتهدف وحدة 

دعــم الســفن إىل تقــدمي أوســع نطــاق من احتياجــات العمالء.

ومتتلــك وحــدة دعــم الســفن القــدرة علــى إدارة أي مــوارد متعلقــة بالســفن وتخزينهــا 
واحلفــاظ عليهــا وتقــدمي نطــاق واســع مــن إمــدادات املــواد والتواصــل للحصــول علــى 
خدمــات اإلصــالح والصيانــة يف راس لفــان ويف املنطقــة. ومتلــك وحــدة دعــم الســفن 
مرافــق التخزيــن اخلاصــة بهــا مبــا يف ذلــك اخملــازن اخلاليــة مــن الرطوبــة والتــي يجــري 
التحكــم يف درجــة حرارتهــا مــع خيــارات مثــل التربيــد والتجميــد، وخدمــات إدارة اخملــزون 
والقــدرة علــى تخزيــن قطــع غيار الســفن على املدى القصــري والطويل وتقدمي اخلدمات 
علــى مــدار الســاعة. وتتعامــل وحــدة دعــم الســفن مــع جميــع عمليــات االســترياد 
والتصديــر بالتواصــل مــع الهيئات اجلمركية القطرية واجلهات احلكومية القطرية األخرى 

ــواد. ــة امل ــات حرك ــهيل عملي لتس



علــى هــذا النحــو، مت رســم خارطــة طريــق تركــز علــى إنشــاء هيــكل مناســب ألمــن 
مــن  وجــزء  املعلومــات.  أمــن  مبــادرات  ودعــم  مــع  بالتعــاون  يســمح  املعلومــات 

كالتــايل:  هــي  إجنازهــا  مت  التــي  املبــادرات 
إطــار أمــن املعلومــات- ضمــان أن جميــع جوانــب أمــن املعلومــات مت مراعاتهــا   •
فيمــا يتعلــق بتوثيــق وتنفيــذ سياســات، وإجراءات وعمليــات تكنولوجيــا املعلومات/ 

ــات.  ــن املعلوم وأم
سياســات وإجــراءات أمــن املعلومــات - تتنــاول اشــرتاطات الســيطرة علــى أمــن   •
املعلومــات عــرب نطاقــات املعيــار القياســي ISO 27٠٠١:2٠١٣ مبــا يتماشــى مــع 

 .)NIA( سياســة تأمــني املعلومــات الوطنيــة
برنامــج التوعيــة بأمــن املعلومــات-  يتنــاول سياســات وإجــراءات أمــن االتصــاالت   •
واملعلومــات، وأحــدث تهديــدات واجتاهــات أمــن املعلومــات وكذلــك مســؤوليات 

ــركة.  ــات الش ــول معلوم ــة أص ــني يف حماي املوظف
خماطــر احلوكمــة واالمتثــال بنظام ســاب SAP- يركز على مراجعة حقوق الدخول   •

علــى نظــام ســاب والفصــل بــني الواجبــات. 
مراجعــات االمتثــال- يضمــن موائمــة تكنولوجيــا املعلومــات/ وأمــن املعلومــات مع   •
االلتزامات القانونية، والتنظيمية والتعاقدية وكذلك اشرتاطات السيطرة باملعيار 

 .27٠٠١:2٠١٣ ISO القياســي 
الشــراكة مــع إدارة تكنولوجيــا املعلومــات - تســتخدم قــوة التكنولوجيــا يف تطويــر   •

عمليــات األعمــال واخلدمــات حلمايــة مصــادر معلومــات "ناقــالت". 

إجنازات عام 2٠١5
أنشــأت شــركة ناقــالت قســم  إدارة اخملاطــر لتســليط الضــوء علــى التزامهــا الراســخ وتوجههــا نحــو تطبيــق مســتوى عــايل اجلــودة يف  احلوكمــة وممارســات أمــن املعلومــات ، 
والتــي ســوف حتكــم عملهــا يف إدارة اخملاطــر وتســلط الضــوء علــى الفــرص واالمكانيــات املرتبطــة بتحقيــق أهــداف الشــركة . لقــد وضعــت شــركة ناقــالت رؤيــة تســعى مــن 
خاللهــا إىل اعتمــاد معايــري يف إدارة اخملاطــر وأمــن املعلومــات يف الشــركات مــن أجــل تعزيــز مســتوى الوعــي باخملاطــر واألمــن بــني العاملــني وحتســني أداء األعمــال .

إدارة اخملاطر

يف األول مــن شــهر ينايــر وضــع قســم أمــن 
تكنولوجيــا املعلومــات خطــة لالهتمــام بتصميــم 
املعلومــات  أمــن  برامــج  وصيانــة  وتنفيــذ 
املرتبطــة بحمايــة أنظمــة وخدمــات وقواعــد 
ــه  ــات ناقــالت مــن أي شــخص غــري مصــرح ل بيان
لهــا  كشــف  أي  إجــراء  ومــن  باســتخدامها، 
خســارة  أو  ضــرر  أي  احلــاق  أو  تعديلهــا  أو 
تكنولوجيــا  أمــن  قســم  حــدد  وقــد  لهــا. 
مــع  التوافــق  لضمــان  أهدافــه  املعلومــات 
تقييــم  اجــراء  مت  وقــد  ناقــالت.  اســرتاتيجية 
الســنة  بدايــة  يف  املعلومــات  أمــن  مســتوى 

للتعرف على جماالت تطويرها .

٣8  •  التقرير السنوي

مت تشــكيل قســم إدارة اخملاطــر لتحديــد و تقييــم وتطويــر اســراتيجيات لتجنــب أو ملنــع أي خماطــر حمتملــة وتقليــل أي آثــار ســلبية. وبالتــايل، يتبــع نطــاق العمــل ليشــمل عمليــة 
التخطيــط ملســاعدة ناقــالت لتحقيــق أهدافهــا. باإلضافــة إىل احلــد مــن أي خماطــر يف جميــع مراحــل عمليــات األعمــال أو املشــاريع لتعزيــز الوعــي بــني موظفيهــا.  

بدأ قسم إدارة اخملاطر ما يلي:    

تنظيم اللجان واللجان الفرعية - لإلشراف املنتظم على حتقيق الرؤية الشاملة واالستجابة املنسقة للمخاطر.   •

تعريف املواثيق- حتديد أدوار ومسؤوليات اللجان واللجان الفرعية اخلاصة بإدارة اخملاطر.   •

)ERM( حتدد إطار زمني لتنفيذ إدارة اخملاطر املؤسسية - )ERM( صياغة خارطة طريق إدارة اخملاطر املؤسسية  •

املشاركة يف املشاريع اخملصصة- املشاركة يف مشاريع خمصصة يكون لها تأثري حمتمل على خماطر العمل.  •

٣9  •  التقرير السنوي



 شركـــة قطــر لنقــل الغــاز احملـــدودة 
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 الدوحة - قطر
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 
 

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

 قطر  –الدوحة 
 

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

الموحد  الدخلوكال  من بيان  2015ديسمبر  31بـ "المجموعة"( والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  )ويشار إليها معا  
ملخصا  و الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ  الدخلوبيان 

يضاحات تفسيرية أخرى  .للسياسات المحاسبية الهامة وا 
 

 مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
الية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانون إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات الم

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

 
 مسؤولية مدقق الحسابات

، وتتطلب الموحدة إستنادا  إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقا  للمعايير الدولية للتدقيقإن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية 
جراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت  تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وا 

 البيانات المالية الموحدة خالية من اخطاء جوهرية.

ضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة. تستند اإلجراءات المختارة يت
انت ناشئة ، سواء كالموحدة  ، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات الماليةالحسابات  مدققل هنيير المدإلى التق

والمتعلقة  نشأةللمعن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية 
ض إبداء ر ، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغالموحدة  باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية
. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المنشأةرأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى 

 .الموحدة المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييم العرض االجمالي للبيانات المالية

 حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا  لرأينا حول التدقيق.نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي 
 

 

 

 
 
 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(
 
 

 الرأي 
ر لنقل الغاز لشركة قطفي رأينا ، أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي 

وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ  2015ديسمبر  31كما في المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق( 
 وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 
 متطلبات قانونية وتشريعية أخرى

أن محتويات و  المتبعة،تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن الجرد الفعلي للمخزون قد أجري وفقا  لألصول  لشركةأن ا أيضا ،برأينا 
قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها تقرير مجلس اإلدارة متماشيا  مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة، كما و 

عتقادنا وفي حدود المعلومات التي توافرت  علمنا. وحسب ضرورية ألغراض تدقيقنا  ألحكام لم تقع خالل السنة المالية مخالفات لدينا،وا 
النظام األساسي للمجموعة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري على نشاط المجموعة أو و  نون الشركات التجارية القطريقا متطلباتو 

تم إصدار قانون الشركات التجارية القطري الجديد  ( ضمن البيانات المالية الموحدة. 3كما هو موضح في إيضاح رقم ) .مركزها المالي
إن المجموعة في طور دراسة وتطبيق متطلبات قانون الشركات .2016أغسطس  7وسيدخل حيز التنفيذ بتاريخ  2015يو يول 7بتاريخ 

 التجارية القطري الجديد.
 
 
 

 قطر –في الدوحة  ديلويت آند توش عن
 2016فبراير  18 فرع قطر

  
  

  محمد عثمان باهيميا
  (103سجل مراقبي الحسابات رقم )
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  (الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق قطر لنقل شركة

 قطر -الدوحة 

 الموحد  المركز المالي بيان

 ي(قطر ريـال )المبالغ باأللف                                                                            2015ديسمبر  31 في كما

 البيانات المالية الموحدةمن هذه جوهريا  جزءا   26إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 1 - 

 

 إيضاح 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
    الموجودات

    الموجودات غير المتداولة
 24.455.004 23.882.255 4 ممتلكات ومعدات  

 2.872.025 3.422.374 5 شركات المشاريع المشتركةإستثمارات في 
 342.961 266.313 6 قروض لشركات مشاريع مشتركة 

 177.293 126.520 7 إستثمارات متاحة للبيع
 27.847.283 27.697.462  مجموع الموجودات غير المتداولة 

    
    الموجودات المتداولة

 26.028 23.157  المخزون
 278.166 265.081 8 وأرصدة مدينة أخرىذمم تجارية 

 15.943 18.900 )ب(17 مطلوب من شركات المشاريع المشتركةال
 2.901.610 2.735.838 9 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 3.221.747 3.042.976  مجموع الموجودات المتداولة
 31.069.030 30.740.438  مجموع الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

بيان املركز املايل املوحد
كما يف ٣١ ديسمرب 2٠١5

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

تشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن 1 إىل ٢٦ جزءاً جوهرياً من هذه البيانــات املالية املوحدة

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

 الموحد )تتمة( المركز المالي بيان

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                            2015ديسمبر  31 في كما

 البيانات المالية الموحدةمن هذه جوهريا  جزءا   26إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 2 - 

 

 إيضاح 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
    حقوق الملكية والمطلوبات

    حقوق الملكية 
 5.538.483 5.538.490 10 رأس المال 

 493.815 592.045 11 قانونيإحتياطي 
 130.825 80.052  إحتياطي القيمة العادلة

 664.832 692.533 10،1 توزيعات أرباح نقدية مقترحة
 1.189.744 1.356.725  أرباح مدورة

 8.017.699 8.259.845  حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط واألسهم غير المسيطرة
 (4.225.498) (3.816.518) 12 إحتياطي تحّوط

 3.792.201 4.443.327  ط وقبل األسهم غير المسيطرةحقوق الملكية بعد إحتياطي التحوّ 
 8.254 4.427  األسهم غير المسيطرة

    
    المطلوبات غير المتداولة

 22.187.929 21.414.953 13 قروض 
 3.627.748 3.363.099 14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

 22.104 22.044  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 178.963 197.574 15،1 مطلوبات أخرى

 26.016.744 24.997.670  مجموع المطلوبات غير المتداولة
    

    المطلوبات المتداولة
 752.521 778.119 13 قروض

 497.050 513.999 15 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 2.260 2.896 )ب(17 إلى شركات المشاريع المشتركة مستحق

 1.251.831 1.295.014  مجموع المطلوبات المتداولة
 31.069.030 30.740.438  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس  2016 فبراير 18بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموحدة هذه البيانات المالية على  تمت الموافقة
 :من قبل

 

 
 عبداهلل فضالة السليطي   مبارك عويضة الهاجري  سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة

 المديـــر العـــام   نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة

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

بيان املركز املايل املوحد )تتمة(
كما يف ٣١ ديسمرب 2٠١5

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

تشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن 1 إىل ٢٦ جزءاً جوهرياً من هذه البيانــات املالية املوحدة

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

 الموحد )تتمة( المركز المالي بيان

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                            2015ديسمبر  31 في كما

 البيانات المالية الموحدةمن هذه جوهريا  جزءا   26إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 2 - 

 

 إيضاح 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
    حقوق الملكية والمطلوبات

    حقوق الملكية 
 5.538.483 5.538.490 10 رأس المال 

 493.815 592.045 11 قانونيإحتياطي 
 130.825 80.052  إحتياطي القيمة العادلة

 664.832 692.533 10،1 توزيعات أرباح نقدية مقترحة
 1.189.744 1.356.725  أرباح مدورة

 8.017.699 8.259.845  حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط واألسهم غير المسيطرة
 (4.225.498) (3.816.518) 12 إحتياطي تحّوط

 3.792.201 4.443.327  ط وقبل األسهم غير المسيطرةحقوق الملكية بعد إحتياطي التحوّ 
 8.254 4.427  األسهم غير المسيطرة

    
    المطلوبات غير المتداولة

 22.187.929 21.414.953 13 قروض 
 3.627.748 3.363.099 14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

 22.104 22.044  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 178.963 197.574 15،1 مطلوبات أخرى

 26.016.744 24.997.670  مجموع المطلوبات غير المتداولة
    

    المطلوبات المتداولة
 752.521 778.119 13 قروض

 497.050 513.999 15 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 2.260 2.896 )ب(17 إلى شركات المشاريع المشتركة مستحق

 1.251.831 1.295.014  مجموع المطلوبات المتداولة
 31.069.030 30.740.438  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس  2016 فبراير 18بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموحدة هذه البيانات المالية على  تمت الموافقة
 :من قبل

 

 
 عبداهلل فضالة السليطي   مبارك عويضة الهاجري  سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة

 المديـــر العـــام   نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة
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 (قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق شركة

 قطر - الدوحة

 بيان الدخل الموحد

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                 2015ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 البيانات المالية الموحدةمن هذه جوهريا  جزءا   26إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 3 - 

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2015 

 31للسنة المنتهية في 
 ديسمبر
2014 

    اإليرادات
 3.040.313 3.045.939  إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
 435.203 497.954 5 حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
 58.345 60.624  إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت

 13.432 10.334 17  شركات المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض ل
 25.734 33.559  إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية

 16.268 33.013  إيرادات أخرى
 3.589.295 3.681.423  مجموع اإليرادات

    
    المصاريف

 (676.287) (698.196) 25 مصاريف تشغيلية 
 (111.428) (112.570) 26 وعموميةمصاريف إدارية 

 (661.029) (688.330) 4 إهالك ممتلكات ومعدات
 (1.245.552) (1.198.602)  مصاريف التمويل

 (2.694.296) (2.697.698)  مجموع المصاريف
    

 894.999 983.725  ربح السنة
    

    موزع على:
 893.587 982.302  مالكي الشركة األم

 1.412 1.423  تتمتع بالسيطرةأسهم ال 
 894.999 983.725  المجموع 

 1،61 1،77 19 العائد األساسي والمعّدل على السهم )بالريـال القطري(

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

بيان الدخل املوحد
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب 2٠١5

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

 قطر -الدوحة 

 الدخل الشامل الموحد بيان

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                  2015ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 البيانات المالية الموحدةمن هذه جوهريا  جزءا   26إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 4 - 

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2015 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2014 
    

 894.999 983.725  ربح السنة 
    

    بنود الدخل الشامل األخرى
    تحويلها الى بيان الدخل في الفترات الالحقة المحتملالبنود 

 (28.626) --  المسترد من إحتياطي تحويل عمالت
 1.428 (50.773) 7 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

 (803.612) 264.649  ط التدفقات النقديةالتغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوّ 
ات ط التدفقحصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوّ 

 21.542 144.331  النقدية في المشاريع المشتركة
 85.731 1.341.932  إجمالي الدخل الشامل للسنة

    
    إجمالي الدخل الشامل للسنة موزع على:

 84.319 1.340.509  مالكي الشركة األم
 1.412 1.423  أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 85.731 1.341.932  المجموع 

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

بيان الدخل الشامل املوحد
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب 2٠١5

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

تشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن 1 إىل ٢٦ جزءاً جوهرياً من هذه البيانــات املالية املوحدةتشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن 1 إىل ٢٦ جزءاً جوهرياً من هذه البيانــات املالية املوحدة
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ق(
ش.م.

ت( )
حملدودة )ناقال

طر لنقل الغاز ا
شركة ق

طر
الدوحة - ق

ملوحد
مللكية ا

يف حقوق ا
ت 

ريا
بيان التغ

رب 2٠١5
سم

٣ دي
يف ١

هية 
ملنت

سنة ا
لل

طري( 
ف ريال ق

ملبالغ باألل
)ا

شركة
 

قطر 
ش.م.ق

لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )
) 

الدوحة 
- 

قطر
 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 

للسنة المنتهية في
 

31
 

ديسمبر 
2015

                                                                                                                             
                               

)المبالغ باأللف 
ريـال قطري
) 

ضاحات المرفقة من 
تشكل اإلي

1 
إلى 

26
 

جزءا  
جوهريا  

من هذه 
البيانات المالية الموحدة

 
- 

5 
- 

 

 
 

رأس المال
 

إحتياطي 
قانوني

 
إحتياطي 

القيمة العادلة
 

إحتياطي 
صرف 

أسعار 
العمالت

 

توزيعات 
أرباح نقدية 

مقترحة
 

أرباح مدورة
 

حقوق الملكية قبل 
إحتياطي التحوّ 

ط واألسهم
التي ال تتمتع بالسيطرة 
 

إحتياطي تحوّ 
 ط

أسهم ال تتمتع 
بالسيطرة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الرصيد كما في 

1 
يناير 

2014
 

5.538.458
 

404.457
 

129.397
 

28.626
 

609.429
 

1.072.687
 

7.783.054
 

(
3.443.428

) 
6.842

 
ربح سنة 

2014
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

893.587
 

893.587
 

--
 

1.412
 

الدخل الشامل األ
خر 

 ى
لسنة 

4
201

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
المسترد من إحتياطي تحويل عمالت

 
--

 
--

 
--

 
(

28.626
) 

--
 

--
 

(
28.626

) 
--

 
--

 
- 

التغيرات في القيمة العادلة لإل
ستثمارات المتاحة للبيع

 
--

 
--

 
1.428

 
--

 
--

 
--

 
1.428

 
--

 
--

 
- 

التغيرات في القيمة 
العادلة لمشتقات تحوط التدفقات 

النقدية
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

(
803.612

) 
--

 
- 

صة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط 
ح

التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

21.542
 

--
 

إجمالي الدخل الشامل لسنة 
2014

 
--

 
--

 
1.428

 
(

28.626
) 

--
 

893.587
 

866.389
 

(
782.070

) 
1.412

 
المحول لإلحتياطي القانوني

 
--

 
89.358

 
--

 
--

 
--

 
(

89.358
) 

--
 

--
 

--
 

ضية 
صندوق دعم األنشطة االجتماعية والريا

مساهمة في 
2014
 

ضاح 
)إي

16
) 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

(
22.340

) 
(

22.340
) 

--
 

--
 

توزيعات أرباح مقررة لسنة 
2013

 
--

 
--

 
--

 
--

 
(

609.429
) 

--
 

(
609.429

) 
--

 
--

 
توزيعات أرباح 

نقدية 
مقترحة لسنة 

2014
 

--
 

--
 

--
 

--
 

664،832
 

(664،832)
 

--
 

--
 

--
 

مساهمة في رأس المال
 

25
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

25
 

--
 

--
 

الرصيد كما في 
31
 

ديسمبر 
2014

 
5.538.483

 
493.815

 
130.825

 
--

 
664،832

 
1،189،744

 
8.017.699

 
(

4.225.498
) 

8.254
 

ق(
ش.م.

ت( )
حملدودة )ناقال

طر لنقل الغاز ا
شركة ق

طر
الدوحة - ق

ملوحد )تتمة(
مللكية ا

يف حقوق ا
ت 

ريا
بيان التغ

رب 2٠١5
سم

٣ دي
يف ١

هية 
ملنت

سنة ا
لل

طري( 
ف ريال ق

ملبالغ باألل
)ا

شركة
 

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

) 

الدوحة 
- 

قطر
 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تتمة(
 

للسنة المنتهية في
 

31
 

ديسمبر 
2015

                                                                                                                             
                               

)المبالغ باأللف 
ريـال قطري
) 

ضاحات المرفقة من 
تشكل اإلي

1 
إلى 

26
 

جزءا  
جوهريا  

من هذه 
البيانات المالية الموحدة

 
- 

6 
- 

 

 
 

س المال
رأ

 
إحتياطي 
قانوني

 

إحتياطي 
القيمة 
العادلة

 

إحتياطي 
أسعار صرف 

العمالت
 

توزيعات 
أرباح نقدية 

مقترحة
 

أرباح مدورة
 

حقوق الملكية قبل 
إحتياطي التحوّ 

ط واألسهم
التي ال تتمتع بالسيطرة 
 

إحتياطي 
تحوّ 

 ط
أسهم ال تتمتع 

بالسيطرة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الرصيد كما في 
1 

يناير 
2015

 
5.538.483

 
493.815

 
130.825

 
--

 
664.832

 
1.189.744

 
8.017.699

 
(

4.225.498
) 

8.254
 

ربح سنة 
2015

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
982.302

 
982.302

 
--

 
1.423

 
الدخل الشامل 

األ
خر 

 ى
لسنة 

5
201

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
التغيرات في القيمة العادلة 

لإل
ستثمارات 

المتاحة للب
يع

 
--

 
--

 
(

50.773
) 

--
 

--
 

--
 

(
50.773
) 

--
 

--
 

- 
التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات 

النقدية
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

264.649
 

--
 

- 
صة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط 

ح
التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
144.331

 
--

 
إجمالي الدخل الشامل لسنة 

2015
 

--
 

--
 

(
50.773
) 

--
 

--
 

982.302
 

931.529
 

408.980
 

1.423
 

المحول لإلحتياطي القانوني
 

--
 

98.230
 

--
 

--
 

--
 

(
98.230
) 

--
 

--
 

--
 

ضية 
صندوق دعم األنشطة االجتماعية والريا

مساهمة في 
2015
 

ضاح 
)إي

16
) 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

(
24.558
) 

(
24.558
) 

--
 

--
 

توزيعات أرباح مقررة لسنة 
2014

 
--

 
--

 
--

 
--

 
(

664.832
) 

--
 

(
664.832
) 

--
 

(
5.250
) 

توزيعات أرباح 
نقدية 

مقترحة لسنة 
2015

 
--

 
--

 
--

 
--

 
692.533

 
(

692.533
) 

--
 

--
 

--
 

مساهمة في رأس المال
 

7 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
7 

--
 

--
 

الرصيد كما في 
31
 

ديسمبر 
2015

 
5.538.490

 
592.045

 
80.052

 
--

 
692.533

 
1.356.725

 
8.259.845

 
(

3.816.518
) 

4.427
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ت املالية املوحدة
ن هذه البيانــا

ىل ٢٦ جزءاً جوهرياً م
ن 1 إ

ت املرفقــة مــ
ضاحــا

شــكل اإلي
ت

ت املالية املوحدة
ن هذه البيانــا

ىل ٢٦ جزءاً جوهرياً م
ن 1 إ

ت املرفقــة مــ
ضاحــا

شــكل اإلي
ت



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

 قطر - الدوحة

 بيان التدفقات النقدية الموحد 

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                             2015ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريا  جزءا   26إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-7- 

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2015 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2014 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 894.999 983.725  ربح السنة
    تعديالت:

 661.029 688.330 4 إهالك ممتلكات ومعدات
 1.245.552 1.198.602  مصاريف تمويل

 (435.203) (497.954) 5 مشاريع مشتركةحصة من أرباح شركات 
 (13.432) (10.334) 17 إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

 (25.734) (33.559)  إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
 (17.036) (33.013)  إيرادات أخرى

 5.460 5.832  خدمة للموظفينالمخصص مكافأة نهاية 
  2.301.629 2.315.635 

    التغيرات في رأس المال العامل:
 (298) 2.871  المخزون

 (39.061) 20.605  ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
 87.468 31.029  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 139.875 18.611  مطلوبات أخرى
 3.301 (8.936)  مطلوب من شركات المشاريع المشتركةال

 (2.565) 636  إلى شركات المشاريع المشتركة المستحق
 2.504.355 2.366.445  النقد الناتج من التشغيل

 (1.237.930) (1.192.742)  مصاريف تمويل مدفوعة
 (1.500) (5.892)  مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 1.264.925 1.167.811  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 
 
 
 
 
 

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

بيان التدفقات النقدية املوحد
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب 2٠١5

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

 قطر - الدوحة

 الموحد )تتمة(بيان التدفقات النقدية 

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                             2015ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريا  جزءا   26إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 8 - 

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2015 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2014 
    التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 471.718 54.870  يبالصاف - لشركات المشاريع المشتركةقروض 
 248.593 79.551 5 توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة

 (260.715) (115.581) 4 شراء ممتلكات ومعدات 
 56.793 74.323  إيرادات استثمارات مقبوضة

 (707.170) (430.188)  يوما   90ودائع ألجل تستحق بعد 
 (190.781) (337.025)  األنشطة اإلستثمارية المستخدم في النقدصافي 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 25 7  إصدار أسهم رأس المالمن  متحصالت
 (603.611) (653.316)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

 (22.287) (26.529)  توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
 -- (5.250)  توزيعات أرباح ألسهم ال تتمتع بالسيطرة

 1.820.765 --  المقبوض من القروض
 (1.997.097) (752.522)  المدفوع لتسديد القروض

 (14.021) --  تكلفة الصفقات من إعادة التمويل
 (816.226) (1.437.610)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 257.918 (606.824)  وما يعادلهفي النقد / الزيادة  (النقص) صافي
 1.837.658 2.095.576  في بداية السنةما يعادله و النقد 
 2.095.576 1.488.752 9/1 في نهاية السنةيعادله  وماالنقد 

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

بيان التدفقات النقدية املوحد )تتمة(
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب 2٠١5

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

5١  •  التقرير السنوي 5٠  •  التقرير السنوي

تشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن 1 إىل ٢٦ جزءاً جوهرياً من هذه البيانــات املالية املوحدةتشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن 1 إىل ٢٦ جزءاً جوهرياً من هذه البيانــات املالية املوحدة



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

 المالية الموحدةإيضاحات حول البيانات 

 (يقطر ريـالالمبالغ باأللف )                                                               2015ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

- 9 - 

 
 تأسيس الشركة ونشاطها .1

( كشركة مساهمة عامة في دولة قطر )"ناقالت" أو "الشركة" )ش.م.ق( )ناقالت( تم تأسيس شركة قطر لنقل الغاز المحدودة
( لسنة 5( بموجب قانون الشركات التجارية القطري رقم )28566وسّجلت تحت السجل التجاري رقم ) 2004يونيو  9بتاريخ 
 هاعقد تأسيسيحكم الشركة و  .(70)رقم لتجارة ااألعمال و  ةر اوز قرار  بموجب. تم إصدار الموافقة بتأسيس الشركة 2002

 .2005إبريل  7 بتاريخ بورصة قطر في. بدأ تداول أسهم الشركة الخاص بالشركات التجاريةقانون الو ونظامها األساسي 

محيطات أو للناقالت عابرة على مباشر  في مجال نقل الغاز من خالل إستحواذة هو العمل الهدف األساسي للشركإن 
 .مع أطراف أخرى ستثمار في شركات مشاريع مشتركةاإل

                        )يشار إليها مجتمعة  ت المشاريع المشتركةشركاالتابعة و  هاشركاتإما مباشرة أو عن طريق عملياتها الشركة  تمارس
 .في دولة قطر االقتصاديةد البيئة في حدو  تزاول المجموعة عملياتها. (" المجموعة"بـ

من  بشكل رئيسيالتجارية ناتجة ا ، إال أن نشاطاتهقطردولة شركات المشاريع المشتركة تعمل خارج  معظمبالرغم من أن 
 اديةاالقتصتقدم خدمات ضمن نفس البيئة المجموعة  ه يمكن القول بأنداخل قطر وبالتالي فإن محلية عقود مع شركات

 .تصاديةقاإلوتتعرض لنفس المخاطر 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة .2

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة التي لها تأثير على األرصدة المدرجة في البيانات المالية الموحدة  2،1

فيما يلي المعاير الدولية للتقارير المالية المعدلة والتي كان لها تأثير في السنة الحالية وتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات 
 المالية الموحدة:

 المعايير المعّدلة ()أ
 2014يوليو  1سارية المفعول للفترات التي تبدأ من أو بعد 

 ( 19معيار المحاسبة الدولي رقم )المساهمات من الموظفين أو  أنتعديل لتوضيح المتطلبات المتعلقة في كيفية ( )المعّدل
 .المرتبطة بالخدمة يجب أن تنسب إلى فترات الخدمةاألطراف األخرى 

  تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير 2012 – 2010تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية :
 (.38و  24و  16)( ومعايير المحاسبة الدولية رقم 13و  8و  3و  2الدولية للتقارير المالية رقم )

  تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير 2013 – 2011تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية :
 (.40)( ومعيار المحاسبة الدولي رقم 13و  3و  1الدولية للتقارير المالية رقم )

ديسمبر  31 يف تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية هإن تطبيق هذه المعايير المعّدلة لم يكن ل
 .بإستثناء بعض التغيرات في عرض البيانات المالية واإليضاحات 2015

 
 
 
 
 
 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة)تتمة( . 2

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة الصادرة وغير سارية المفعول )مع إمكانية التطبيق المبكر( 2،2

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

 المعايير الجديدة )أ(
 2016يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 ( 14المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :) المؤجلةالحسابات التنظيمية. 

 2018يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
 ( اإليرادات من العقود مع العمالء.15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :) 

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

 2019ايرين 1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 ( 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :)التأجير. 

 المعايير المعّدلة )ب(
 2016يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 ( 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )مساهمة تعديالت متعلقة ببيع أو  -( )المعدّلة
 .المشروع المشترك وأفي أصول بين المستثمر والمنشأة الزميلة 

 ( 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم : )على مصلحة من عملية مشتركة بمحاسبة اإلستحواذتعديالت متعلقة ( )المعّدل. 

 ( 12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم : )في تطبيق التوحيد تعديالت متعلقة بإستثناءات( )المعّدل. 

 ( 1معيار المحاسبة الدولي رقم : )التعديالت الناتجة عن التطبيق المبكر( )المعّدل. 

 ( 16معيار المحاسبة الدولي رقم : )بتوضيح طرق مقبولة لإلستهالك واإلطفاء لتصبح األشجار تعديالت متعلقة ( )المعّدل
 (.16)نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  المثمرة ضمن

 ( 27معيار المحاسبة الدولي رقم : )إحتساب حقوق الملكية كإختيار محاسبي لإلستثمارات  طريقة تعديالت إعادة( )المعّدل
 .المشاريع المشتركة والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة للمنشأةو في الشركات التابعة 

 ( 38معيار المحاسبة الدولي رقم : )مقبولة لإلستهالك واإلطفاء بتوضيحات طرقعلقة تعديالت مت( )المعّدل. 

 ( 41معيار المحاسبة الدولي رقم : )ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم لتصبح األشجار المثمرةتعديالت ( )المعّدل 
(16.) 

  ضا: 2014 – 2012تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية  فة توجيهاتتعديالت إلصدار توضيحات وا 
 .(34و  19( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )7و  5إضافية على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ) محددة
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 )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة . 2

 المفعول )مع إمكانية التطبيق المبكر( )تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة الصادر وغير سارية  2،2

 )تتمة( المعايير المعّدلة ب()

لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل أو التطبيق المبكر) 2018يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
(9)) 

 ( إفصاحات 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :)تعديالت تتطلب إفصاحات حول التطبيق  –األدوات المالية ( )المعّدل
 (.9األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 ( 39معيار المحاسبة الدولي رقم :)لتحوط ا محاسبة اإلستمرار في تطبيق متطلبات أن تختارتعديالت تسمح للشركة ( )المعّدل
للتعرض ألسعار الفائدة لجزء من محفظة األصول القيمة العادلة التي تخص تحّوط  (39في معيار المحاسبة الدولي رقم )

( وتمديد خيار القيمة العادلة لبعض العقود 9المالية أو المطلوبات المالية عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 .خاص"التي تلبي إستثناءات النطاق "إستخدام 

 في الفترات الالحقة لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق هذه المعايير  تتوقع اإلدارة أن
 في فترة التطبيق المبدئي، فيما عدا بعض التغيرات في العرض واإلفصاح. للمجموعة الموحدة

( في البيانات المالية الموحدة 16)و ( 9و ) (15تتوقع اإلدارة أنه سوف يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
. إن تطبيق هذه المعايير من الممكن أن يكون له تأثير جوهري على المبالغ المفصح عنها في في تاريخ سريانهللمجموعة 

تحليلية  اتتقوم اإلدارة حاليا  بإجراءالبيانات المالية الموحدة وينتج عن ذلك إفصاحات أكثر في البيانات المالية الموحدة. 
 مفصلة لتحديد تأثير تطبيق تلك المعايير الجديدة على البيانات المالية الموحدة.

 
 :ةداد والسياسات المحاسبية الهامأسس اإلع .3

 س اإلعدادأس 3/1

 بيان التطبيق )أ(
 البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية تم إعداد

وسيدخل حيز  2015يوليو  7تم إصدار قانون الشركات التجارية القطري الجديد بتاريخ  .قانون الشركات التجارية القطريو 
 د.الجديكات التجارية القطري ر قانون الش متطلبات في طور دراسة وتطبيقإن المجموعة  .2016أغسطس  7التنفيذ بتاريخ 

 س القياسأس )ب(
لتدفقات لط تحوّ لاستثمارات المتاحة للبيع ومشتقات أ التكلفة التاريخية فيما عدا اإلالبيانات المالية المرفقة وفقا  لمبدتم إعداد 

 بالقيمة العادلة. والتي تم قياسهاالنقدية 
ظمة بين تفي معاملة من لتزاماإلالمدفوعة لنقل  القيمة بيع أحد األصول أوا عند ستالمهإي يتم تال القيمة العادلة هو القيمة

ريق مباشر أو عن طت تلك القيمة يمكن قياسها بشكل المشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان
 في التقييم. خرىأستخدام تقنية إ
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة( أسس اإلعداد 3/1

 العملة الوظيفية وعملة العرض )ج(
المعروضة ية المعلومات المالتم تقريب كافة العملة الوظيفية للشركة.  القطري، وهي ريـالالبيانات المالية الموحدة بالتم عرض 

 ، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.يقطر  ريـالالقطري إلى أقرب ألف  ريـالبال

 ستخدام التقديرات واألحكامإ )د(    
 فتراضاتا  يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات و 

د ق على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها التقرير.  تؤثر
 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

م تت عتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التيمستمر. يتم اإل بشكلفتراضات تتم مراجعة التقديرات واإل
 فيها مراجعة التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأثر بتلك المراجعة. 

قديرات تراضات والتفأو المجاالت التي تعتبر فيها اإلعلى درجة عالية من األحكام أو التعقيدات  تحتويالمجاالت التي إن 
 .الموحدة البيانات الماليةهذه  من (23) إيضاح رقمفي هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها 

 السياسات المحاسبية الهامة  3/2
 تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

 توحيد البيانات الماليةس اأس ()أ
حصتها في ( و عةبالتا هاشركاتعليها )التي تسيطر  والشركاتالبيانات المالية للشركة  علىمل البيانات المالية الموحدة تتش

 و (5) قمير  يناإليضاح. راجع المجموعة"بـ "شركات المشاريع المشتركة والتي يشار إليها مجتمعة حقوق ملكية على الحركة 
 للتفاصيل. (18)

 تابعة اتفي شرك اتار ستثمإ [1]
 :السيطرة عندما يكون حدثتو  ،تي يكون للشركة األم سيطرة عليهاهي ال الشركة التابعة

 الشركات التابعةكم في للشركة األم القدرة على التح  
 الشركات التابعة. نتيجة لتأثيرها على عائدات متنوعة أوال  فيلحق ا لها معرضة أو أن تكون الشركة 
  العوائد على لتأثيرل إستخدام نفوذها علىللشركة القدرة. 

لى الشركة و  ألصحاب األخرى الشاملالدخل وعناصر  ينسب الربح أو الخسارة مالي إج وينسب. الحصص غير المسيطرةا 
لى الشركة و  ألصحاب للشركات التابعة األخرى الدخل الشامل  مثلكانت هذه النتائج تلو  حتى ، الحصص غير المسيطرةا 

 .الحصص غير المسيطرة في عجز
المالية للشركات التابعة لتتطابق سياستها المحاسبية مع تلك يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات الضرورة ،  عند

 .قبل الشركات األخرى في المجموعة المستخدمة من
 بين تات النقدية المتعلقة بالتعامالقو التدف واإليرادات والمصاريفالموجودات و المطلوبات و حقوق الملكية تم إلغاء جميع ي

 .لية الموحدةإعداد البيانات الما المجموعة عند شركات
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3/2

 )تتمة( أساس توحيد البيانات المالية )أ(

  ستثمارات في شركات مشاريع مشتركة إ [2] 
جودات ولهم الحق في صافي المو تخضع لسيطرة مشتركة بين عدة أطراف دية اقترتيبات تعشركات المشروع المشترك هي 

من جماع قة باإلالموافقرارات إتخاذ الفيها عملية تطلب ي والتيللمشروع المشترك. السيطرة المشتركة هي المشاركة التعاقدية 
 الصلة.شأن األنشطة ذات في  األطراف جميع

نتائج وموجودات ومطلوبات شركات المشاريع المشتركة في هذه البيانات المالية الموحدة بإستخدام طريقة حقوق  أدرجت
ن المركز المالي في بيا يتم اإلعتراف المبدئي باإلستثمار في شركات المشاريع المشتركة.وفقا  لمبدأ حقوق الملكية، الملكية
 . عتراف بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر هذه الشركاتلإلتعديلها بعد ذلك بالتكلفة ويتم  الموحد

شركات المشروع المشترك حصتها في هذه الشركات ، والمتضمنة أية حصة طويلة حصة المجموعة من خسائر  تتجاوزعندما 
عن ف كة تتوقر ، فإن الش األجل والتي في الشكل تمثل جزء من صافي إستثمار المجموعة في شركات المشروع المشترك

ن مترتب على المجموعة نيابة عأو سداد  يأو تعاقد يقانونالمزيد من الخسائر إال إذا كان هناك إلتزام حصتها باإلعتراف ب
ما لمعرفة ما إذا كان هناك تدني في القيمة ب عند الضرورة، يتم فحص القيمة الدفترية لإلستثمارالمشتركة. روعالمش ةشرك

( "تدني قيمة الموجودات" كوحدة واحدة من خالل مقارنة القيمة القابلة لإلسترداد 36ي رقم )يتماشى مع معيار المحاسبة الدول
 )وهي األعلى بين القيمة في اإلستخدام و القيمة العادلة ناقصا  تكلفة البيع( بالقيمة الدفترية.

 الممتلكات والمعدات )ب(
تضمن ت. المتراكمة، إن وجدت خسائر االنخفاض في القيمةو  هالك المتراكماإل ناقصعدات بالتكلفة تظهر الممتلكات والم

كلفة المواد والعمالة ت ذاتيا  التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. تتضمن تكلفة األصول المكونة 
لك تكاليف ضمن ذالمباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل األصول في حالة عمل في الغرض المنشود منها ويت

تلك  ذات الصلة كجزء من اتلمعدفى تشغيل ا هماتتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزء مقتراض المرسملة. اإل
 .اتالمعد

ستبدال أحد بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم إ بغرضتتم رسملة المصروفات المتكبدة 
تصادية المستقبلية قالمستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع اإل الجزءشطب القيمة الدفترية لذلك 

 بدها.عند تكالموحد  الدخلبيان فات األخرى في عتراف بجميع المصرو ة من الممتلكات والمعدات. يتم اإلللبند ذي الصل

تقبلية من قتصادية مسإتوقع بتوفر منافع ستبعاده أو عندما ال يكون هناك إبند الممتلكات والمعدات عند عتراف إإلغاء يتم 
السنة  فيحد المو  الدخلبيان عن األصل في عتراف إلغاء اإلأو خسارة ناتجة من  ربحستبعاده. يتم إدراج أي إستخدامه أو إ

 فيها.عتراف إلغاء اإلالتي يتم 

 نخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغييرات فيإلخسائر ا لتحديدتتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات 
القيمة  تزيدسترداد. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما قد ال تكون قابلة لإل الظروف على أن القيمة الدفترية لألصل

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

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب 2٠١5

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

 المالية الموحدةإيضاحات حول البيانات 

 (يقطر ريـالالمبالغ باأللف )                                                               2015ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

- 14 - 

 
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3/2

 )تتمة( الممتلكات والمعدات )ب( 
مة المتبقية يتم إحتساب القي خمس سنوات. فترةعلى ويتم إطفاؤها تتم رسملة تكاليف الحوض الجاف على السفن المستأجرة 

 من السفن على أساس حمولة السفن.

 :تاليلى النحو الع لموجودات ذات الصلةهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة ليتم احتساب اإل

 %2،5 سفن
 %33،33 أجهزة كمبيوتر
 %20 معدات مصنع

 %15 تجهيزات مكتبية
 %20 تصاالتإأجهزة 

 %15 أثاث وتجهيزات
 %20 سيارات
 %20 )ساب( حاسب آليبرامج 
 %20 جافةالحواض األ خدمات تكاليف

 قتراضإلتكاليف ا ()ج
قتراض األموال. إالتي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بقتراض هي تكاليف الحصول على تمويل والتكاليف األخرى تكاليف اإل

فترة طويلة من  والتي تستغرق أصول مؤهلةشراء أو بناء أو إنتاج إلى مباشرة تي تنسب بصورة الاإلقتراض تم رسملة تكاليف ت
ل إلى حين يصبح األص الموجوداتتكلفة هذه  إلىتم إضافتها ت ، حيث ستخدامالزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات اإل

لى األصول صرفها ع، والتي سيتم موال القروضبأتثمارات المؤقتة ستخفض إيرادات الفوائد المحققة من اإل .جاهز لإلستخدام
 .الموحد دخلالفي بيان خرى األاإلقتراض تكاليف  يجمالإعتراف بيتم اإل .ةرسملمؤهلة للالاإلقتراض كاليف ، من تالمؤهلة

 الماليةاألدوات  )د( 
يان المركز في ب المالية عتراف بالموجودات والمطلوباتلمجموعة. يتم اإلل المالية مطلوباتالموجودات و التمثل األدوات المالية 

 في النصوص التعاقدية لألداة. كما تتضمن األدوات المالية أيضا   للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفا   الموحد المالي
 ة.البيانات المالية الموحد نمضرتباطات غير معترف بها ولكن مفصح عنها بصورة كافية في اإليضاحات ذات الصلة إ

 الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة
أرصدة و  ةوذمم تجاري مشتركةالمشاريع القروض لشركات و  ستثمارات متاحة للبيعالموجودات المالية غير المشتقة إ تتضمن
من شركات مشاريع مشتركة ونقد وأرصدة لدى البنوك. تشتمل المطلوبات المالية غير المشتقة على  والمطلوبأخرى مدينة 

 .خرىاألمطلوبات الو  ألطراف ذات عالقة المستحقو دائنة وقروض ذمم 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 الهامة )تتمة(السياسات المحاسبية  3/2

 األدوات المالية )تتمة( )د( 

 ستثمارات متاحة للبيعإ [1] 
ستثمارات المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع ولم يتم تصنيفها على أنها اإل

ستثمارات إلاستحقاقها أو قروض أو ذمم مدينة. إحتفاظ بها لتاريخ ن خالل الربح والخسارة أو يتم اإلستثمارات بالقيمة العادلة مإ
إليها  ضافا  م للمقابل المدفوعالقيمة العادلة بالتكلفة كونها بها مبدئيا  عترافاإل مالمتاحة للبيع هي أسهم حقوق ملكية ويت

والخسائر  األرباحب عترافاإليتم  .يتم قياسها بالقيمة العادلة عتراف المبدئيبعد اإلالتكاليف التي تنسب مباشرة إلى المعاملة. 
الملكية  ضمن حقوق منفصلويتم عرضها كبند  األخرى الموحدالدخل الشامل  الربح أو الخسارة وبنود بيان يف حققةغير الم

خسائر المتراكمة ال أو األرباح نخفضت قيمته ففي ذلك الوقت يتم تحويلإتثمار أو يحدد على أنه قد إستبعاد اإلسإلى أن يتم 
 .للسنةالموحد  الدخلبيان  إلىضمن حقوق الملكية  سابقا   المدرجة

بيان وق في تاريخ سبالرجوع إلى أسعارها المعلنة بال النشطة المالية األسواقفي  تداولةستثمارات الميتم تحديد القيمة العادلة لإل
  .المركز المالي

 تجارية وأرصدة مدينة أخرىذمم  [2]
المشكوك  ةالذمم المدين مخصص ديون بعد خصمالمبلغ األصلي للفاتورة واألرصدة المدينة األخرى بيتم إظهار الذمم التجارية 

تشطب و  ،عندما ال يكون محتمال  تحصيل المبلغ بالكامل هاتحصيل المشكوك في تقدير مخصص للديون . يتمفي تحصيلها
 الديون المعدومة عند تحققها.

 ما يعادلهو النقد  [3]
 90من  وودائع بنكية تستحق خالل أقل وتحت الطلب من النقد في الصندوق وحسابات بنكية جارية النقد وشبهيتكون النقد 

 يوما .

 مستحقةمصاريف ذمم دائنة و  [4]
نظر عن إستالم بغض ال التي تم الحصول عليهاو الخدمات أ ةالمستلمالبضائع مقابل  مستحقة الدفع لتزاماتعتراف باإليتم اإل

 الفواتير المؤيدة لها.أو عدم إستالم 

 فوائد تسب عنهاتحقروض وتسهيالت  [5]
اشرة المرتبطة تكاليف المبال فوائد بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا   تحملبالقروض والتسهيالت التي  مبدئيا   عترافيتم اإل

، ويتم الالفع لفائدةاستخدام طريقة معدل إب عتراف المبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأةبالمعاملة. بعد اإل
عتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعال. تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات اإل

 متداولة.
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3/2

 األدوات المالية )تتمة( )د( 

 المالية إلغاء اإلعتراف بالموجودات
 :عند ةيالمال اتعتراف بالموجوداء اإليتم إلغ

 ؛ أواتفى الحصول على تدفقات نقدية من الموجود إنتهاء الحق 
  تدفقات النقدية بدفع تلك ال أو تكبدها إلتزامالموجودات حقوقها فى إستالم التدفقات النقدية من  بالتنازل عنقيام المجموعة

 تمرير. اللطرف ثالث بموجب ترتيبات  يتأخير جوهر  أيالمستلمة بالكامل وبدون 
   ولكن تم التنازل الموجود أو عدم تحويل جميع المخاطر والعوائد من الموجود عند تحويل جميع المخاطر والعوائد من

 .الموجودعن السيطرة على 

 الماليةإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات 
الي بآخر لتزام مالي حإستبدال عند إ .بالمطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو إنتهاء سريان اإللتزامتراف إلغاء اإلع يتم

ا التبديل ، يتم معاملة هذ بتعديالت جوهريةشروط المطلوبات الحالية بنفس ، أو  مختلفة جوهرية من نفس المقرض بشروط
قيمة الدفترية في الفرق في اليتم اإلعتراف ب، و الجديد اإللتزامبعتراف واإلاألصلي  اإللتزامب عترافاإل إلغاءأو التعديل على أنه 

 .الموحد الدخلبيان 

 المخزون )هـ(
المتوسط طريقة خدام بإستتكلفة المخزون  يتم إحتسابق، أيهما أقل. ييتم إثبات المخزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحق

 ستبدال المقدرة.ق على تكلفة اإلييستند صافي القيمة القابلة للتحقو  المرجح

 المخصصات )و(
لتزام قانوني أو فعلي وذلك نتيجة أحداث سابقة على أن تكون مخصصات عندما يكون على المجموعة إعتراف باليتم اإل

 .محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوقلتزامات ة هذه اإلتكاليف تسوي

 لموظفين ومساهمات صندوق التقاعدمكافأة نهاية الخدمة ل (ز)
ساس المستحقات على أبتقديمها الموظف  قامالخدمات التي  تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مكافأة نهائية ويتم دفعها مقابل

 .مةالمطلوب من فترة الخدد األدنى الح ، ويرتبط ذلك بإكمالأساس فترة الخدمةالمنصوص عليها في عقد التوظيف وعلى 
نهاية الخدمة  لتزامات مكافآتإتستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف، كما ال تتوقع المجموعة سداد 

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

في برنامج الصندوق الحكومي مساهمة الب المجموعة، تلتزم والمعاشات الخاص بالتقاعد 2002( لسنة 24قانون رقم ) بموجب
 اتهذه المساهمب محدودالمجموعة لتزام إ إن .نسبة من رواتب الموظفين القطريينكهذه المساهمة  وتحتسبالقطريين  للموظفين

  شهري. أساسعلى  والمعاشات هيئة التقاعد إلىستحقاقها ، وتدفع إتحتسب كمصروف عند  والتي
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3/2

 واإليرادات األخرى اإليرادات (ح) 
تفاقيات المبرمة مع األطراف المتعاقد معها بموجب عقود إيجار ستحقاق وطبقا  لإلتراف بإيرادات النقل على أساس اإلعيتم اإل

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

 بإيرادات الخدمات البحرية والوكاالت عندما يتم تقديم الخدمة.اإلعتراف يتم 

 ستحقاق.اد تأجير السفن على أساس مبدأ اإلبإير اإلعتراف يتم 

 قائم.عتبار معدل الفائدة المطبق والمبلغ األصلي الاإل فيذ ستحقاق، مع األخيرادات الفوائد على أساس مبدأ اإلبإاإلعتراف يتم 

 ستالم تلك الدفعات.إستثمارات عند نشوء حق المساهمين في اإلعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من اإليتم 

 في القيمة نخفاضإل ا ()ط

 قيمة الموجودات المالية  نخفاضإ
. تعتبر قيمة تهقيم نخفاضإعلى  دليل موضوعي هناكلتحديد ما إذا كان  تقريرفي تاريخ كل  ةالمالي اتيتم تقييم الموجود

على  ر سلبا  ؤثينتيجة لوقوع حدث أو أكثر نخفاض في القيمة فقط إذا وجد دليل موضوعي لإل نخفضتإقد الموجودات المالية 
 .الموحد الدخل بيان فينخفاض ائر اإلخسعتراف بجميع . يتم اإلالتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية لهذه الموجودات المالية

بيان م تحويلها إلى يت الدخل الشامل األخرفي  ستثمارات المتاحة للبيع المعترف بها سابقا  تراكمية فيما يتعلق باإل رئأية خسا
 .الموحد الدخل

بالنسبة  نخفاض في القيمة.عتراف بخسارة اإلبصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد اإل إذا دل الردنخفاض في يتم رد خسارة اإل
في  دراف بالر عتللموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية مدينة، يتم اإل

شرة في د مباعتراف بالر راق مالية لحقوق الملكية، يتم اإل. بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع في أو الموحد الدخلبيان 
 حقوق الملكية.

 مالية الغير نخفاض قيمة الموجودات إ
ن هناك أي لتحديد ما إذا كا تقريرفي تاريخ كل بخالف المخزون  لمجموعةلمالية لاغير ات موجودللالدفترية  قيمال تتم مراجعة

عتراف . يتم اإلدسترداالقابلة لإل اتفي حالة وجود هذا الدليل يتم تقدير قيمة الموجود .اقيمته في نخفاضإدليل موضوعي على 
ا القابلة هعن قيمت اتعندما تزيد القيمة الدفترية للموجودالربح أو الخسارة الموحد في بيان نخفاض في القيمة خسارة اإلب

 سترداد.لإل

 كانت هناك أية ا إذالمعرفة م ، وذلكالمعترف بها في فترات سابقة في القيمةنخفاض اإلخسائر يتم تقييم رير تقفي تاريخ كل 
إذا كان هناك تغير في التقديرات  نخفاض في القيمةخسارة اإل رد. يتم عدم وجودهاو أنخفاض الخسارة إعلى  اتر مؤش

يه القيمة ف ال تتجاوزالحد الذى نخفاض في القيمة فقط إلى اإلخسائر  رديتم . ستردادمبلغ القابل لإللتحديد الالمستخدمة 
عتراف بخسائر تم اإللم ي فيما لو، اإلطفاءو أ كهالاإلبالصافي من ، تحديدها سابقاتم  الدفترية التي اتهقيم اتلموجودالدفترية ل

 .نخفاض في القيمةاإل
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 س اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أس .3

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3/2

 العمالت األجنبية )ي(
تم يالقطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل معاملة.  ريـالبالعمالت األجنبية باليجري قيد المعامالت التي تتم 

سنة القطري بأسعار الصرف السائدة في نهاية ال ريـالال إلىالموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية  تحويل
 .الموحد دخلالبيان لى إفروق العملة الناتجة من عمليات التحويل  وتدرج

عملة لذي تعمل فيه )ا ةقتصاد الرئيسيإلتم عرض البيانات المالية الفردية للشركات التابعة وشركات المشاريع المشتركة بعملة ا
بعملة  لشركاتوبيانات الدخل لتلك ا بيانات المركز المالي إظهارتم  ،هذه البيانات المالية الموحدة إعداد. ولغرض النشاط(
 .للشركة األم العرض

 طاألدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوّ  (ك)
 دخلت المجموعة في أدوات مالية مشتقة مختلفة إلدارة تعرضها للتغيرات السلبية في أسعار الفائدة. 

بقيمتها  حقا  المبدئيا تسجل األدوات المالية المشتقة بقيمتها العادلة، وذلك في تاريخ الدخول في عقود المشتقات ويعاد قياسها 
عتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات على ما إذا كانت المشتقات مصنفة كأداة العادلة. تعتمد طريقة اإل

بتخصيص عقود تبادل أسعار الفائدة كأداة تحوط لتعرضها للتغير في  المجموعةتحوط، وعلى طبيعة البند المتحوط له. قامت 
 وط للتدفقات النقدية(.التدفقات النقدية )تح

سإدارة المخاطر  أهدافبتوثيق العالقة بين األدوات المالية والبند المتحوط له ، و  منذ بدء المعاملة تقوم المجموعة  تراتيجيةوا 
، وذلك إذا رم، عند بدء التحوط وعلى أساس مستأيضا بتوثيق تقييمهاالتحوط. كما تقوم المجموعة  القيام بمختلف معامالت

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

التي ال تكون فيها مشتقات األدوات المالية مؤهلة كأدوات تحّوط فعال، فإنه يتم تعديل قيمتها إلى القيمة السوقية  الظروففي 
 .الموحد الدخلفي القيمة العادلة في بيان  الفروقوتسجل في نهاية كل فترة 

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

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

 إيرادات مؤجلة (م)
 اليف الحوض الجاف وبناء بند ممتلكات ومعدات في بيان المركز المالي الموحد.لتعويض المجموعة عن تكالمبالغ المستلمة 

ل في بيان الدخل الموحد على أساس منظم خال والتي تتطلب اإلعتراف بالمبالغتتبع المجموعة نهج الدخل لألموال المستلمة 
 فترة اإلعتراف باإلستهالك على العمر اإلنتاجي المتوقع.

 
 
 
 
 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب 2٠١5

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

6١  •  التقرير السنوي 6٠  •  التقرير السنوي
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 والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( أسس اإلعداد .3

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3/2

 عقود اإليجار م( ) 
 : نشائهإتاريخ  فى يالترتيب التعاقدهذا فإنه يجب اإلستناد على جوهر ، يجارإعقد يتضمن  يالترتيب التعاقدتحديد ما إذا كان ل

 ستخدام الموجود.إحق  أن محتوى العقد ينص على ومحددة  أو موجودات تخدام موجودسإالعقد يعتمد على كان تنفيذ  ما إذا

 :فقط نطبق أحد البنود التاليةإبداية عقد اإليجار إذا  بعديتم إجراء إعادة تقييم 

 .غير تجديد أو تمديداإلتفاقيةهناك تغيير في الشروط التعاقدية ، إذا كان  (أ
 .اإليجارعقد  متضمنة في بداية تمديدالتجديد أو شروط ال، إال إذا كانت تمديدالتجديد أو الخيار  ذا تم منحإ (ب
 .تنفيذ العقد يعتمد على موجود محددهناك تغير في تحديد ما إذا كان  (ج
 الموجود.في ا جوهريهناك تغيير  (د

و أ)أ(  نودهى البتقييم الإلى إعادة   المؤدية الظروف إذا كانت التغيرمن تاريخ . يتم احتساب عقد اإليجار تقييمالإعادة  عند
 )ب( . بندللفي تاريخ تجديد أو تمديد الفترة و على أن تكون  ( أو )د( )ج

 مؤجرك المجموعة
الل فترة المتكبدة خاإليجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تضاف التكاليف المباشرة  يرادإ يتم إثبات

على  يرادب اإلاستحإيتم و  ةالمؤجر  للموجوداتالقيمة الدفترية المفاوضات والتحضير لعقود اإليجار التشغيلية والمضافة على 
 أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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ضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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4.

 
ممتلكات ومعدات

 

 
السفن

 
نظام الحاسب اآللي 

)ساب(
 

معدات
 

أثاث وتجهيزات
 

أخرى
 

المجموع
 

التكلفة
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2014

 
27.180.597

 
44.010

 
7.096

 
983

 
299.007

 
27.531.693

 
ضافات خالل سنة 

إ
2014

 
200.394

 
335

 
275

 
--

 
59.711

  
260.715

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2014

 
27.380.991

 
44.345

 
7.371

 
983

 
358.718

 
 

27.792.408
 

ضافات خالل سنة 
إ

2015
 

60.918
 

513
 

310
 

255
 

53.585
 

115.581
 

تحويل من مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ خالل سنة 
2015

 
--

 
--

 
3.674

 
--

 
(

3.674
) 

--
 

إستبعادات خالل سنة 
2015

 
--

 
--

 
(

12
) 

(
26

) 
--

 
(

38
) 

كما في 
31
 

ديسمبر 
2015

 
27.441.909

 
44.858

 
11.343

 
1.212

 
408.629
 

 
27.907.951

 
 

 
 

 
 

 
 

اإلهالك المتراكم
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2014

 
2.585.030

 
40.922

 
5.560

 
723

 
44.140

 
2.676.375

 
إهالك 
ل

سنة 
2014

 
648.671

 
3.118

 
670

 
109

 
8.461

 
661.029

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2014

 
3.233.701

 
44.040

 
6.230

 
832

 
52.601

 
3.337.404

 
إهالك 
ل

سنة 
2015

 
678.019

 
163

 
1.617

 
72

 
8.459

 
688.330

 
إستبعادات خالل سنة 

2015
  

--
 

--
 

(
12

) 
(

26
) 

--
 

(
38

) 
كما
 

في 
31
 

ديسمبر 
2015

 
3.911.720

 
44.203

 
7.835

 
878

 
61.060

 
4.025.696

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة الدفترية
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
31
 

ديسمبر 
2015

 
23.530.189

 
655

 
3.508

 
334

 
347.569

 
23.882.255

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2014

 
24.147.290

 
305

 
1.141

 
151

 
306.117

 
24.455.004

 


   

يشمل هذا المبلغ 
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

بمبلغ 
97،8

 
لاير قطري

مليون 
 (

2014
 :

54،8
 

مليون 
 لاير

قطري(
. 

6٣  •  التقرير السنوي 62  •  التقرير السنوي



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

 قطر -الدوحة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 (يقطر لايرالمبالغ باأللف )                                                                   2015ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

- 21 - 

 
 ستثمار في شركات المشاريع المشتركةإ .5

 لاير قطري 
  

 2.641.403  2014يناير  1الرصيد كما في 
 435.203 حصة من أرباح السنة

 61.122 توزيع إضافي من مشروع مشترك
 (9.227) أرباح تم تعديلها مقابل قروض لمشاريع مشتركة

   20.743ط للسنة حصة من إحتياطي التحوّ 
 (28.626) إسترداد إحتياطي تحويل العمالت

 (248.593) توزيعات أرباح مستلمة
 2.872.025  2014ديسمبر  31الرصيد كما في 

  
 497.954 حصة من أرباح السنة

 (34.178) توزيع إضافي من مشروع مشتركتعديل مقابل 
 21.310 تم تعديلها مقابل قروض لمشاريع مشتركة خسارة

   144.814حصة من إحتياطي التحوط للسنة 
 (79.551) توزيعات أرباح مستلمة

 3.422.374  2015ديسمبر  31الرصيد كما في 

  2014قطري ) ريـال مليون 0،5 قيمةإجمالي التحوط للمشاريع المشتركة ب حتياطيإ أرباحهذا البند الحصة من  يستبعد من: 
 .ةع المشتركاريالمشلتلك مقابل القرض الممنوح تسويته ( والذي تم قطري ريـالمليون  0،8بمبلغ  أرباح

 يلي: كما 2015ديسمبر  31ستثمارات المجموعة في شركات المشاريع المشتركة كما في إتتمثل تفاصيل  

 النشاط األساسي التملكنسبة  مكان التأسيس أسماء شركات المشاريع المشتركة
    

 تأجير الناقالت % 40 يماناالكجزر  شركة ماران ناقالت المحدودة 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 1قم )ناقالت ر 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 2)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 3)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 4)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 المارشال جزر ( المحدودة 5)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 6)ناقالت رقم 
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الدوحة - قطر
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 (قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق شركة

 قطر -الدوحة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 ستثمار في شركات المشاريع المشتركة )تتمة(إ .5

 أسماء شركات المشاريع المشتركة
 

 النشاط األساسي نسبة التملك مكان التأسيس
    
J 5  تأجير الناقالت % 40 المارشالجزر  ( المحدودة 7)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 8)ناقالت رقم 

 تأجير الناقالت % 30 جزر المارشال ( المحدودة 4شركة بينينسيوال للنقل )
 تأجير الناقالت % 30 جزر المارشال شركة تيكاي ناقالت  

    شركة بروناف:
 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا ألكساندرا

 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا بريتا 
 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا جبريال
 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا جوليا
 تأجير الناقالت % 60 جزر المارشال (III( )ة تيكاي ناقالت )شرك

 تأجير الناقالت %50،1 جزر المارشال O.S.G  ()شركة ناقالت 
 تأجير الناقالت %20 مالطا المحدودة 3الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم الشركة 

 تأجير الناقالت % 70 قطر (ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( )
 تأجير الناقالت %50 قطر شركة الخليج لنقل الغاز البترولي الُمسال )ذ.م.م(

 حوضتشغيل وصيانة  %80 قطر ( ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة )
 إصالح السفن

نشاء وتشغيل  %70 قطر ()المحدودة قطر  زناقالت دامن شيبيارد ض حو تصميم وا 
 سفنالبناء 

 عليها. ة كامل، إال أنها ال تمارس سيطرة المنشآتالرغم من أن المجموعة تمتلك أكثر من نصف أسهم حقوق الملكية في هذه ب
لتزامات المطلوبات ا  ال تمتلك المجموعة حق التعاقد للموجودات و تحتاج القرارات إلى موافقات كاملة من جميع األطراف. 

ي هذه البيانات بإستخدام طريقة حقوق الملكية ف اتستثمار اإل هوتبعا  لذلك ، فإنه يتم تسجيل هذالمتعلقة بالمشروعات المشتركة 
 الموحدة.المالية 
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 ستثمار في شركات المشاريع المشتركةإ .5

 لاير قطري 
  

 2.641.403  2014يناير  1الرصيد كما في 
 435.203 حصة من أرباح السنة

 61.122 توزيع إضافي من مشروع مشترك
 (9.227) أرباح تم تعديلها مقابل قروض لمشاريع مشتركة

   20.743ط للسنة حصة من إحتياطي التحوّ 
 (28.626) إسترداد إحتياطي تحويل العمالت

 (248.593) توزيعات أرباح مستلمة
 2.872.025  2014ديسمبر  31الرصيد كما في 

  
 497.954 حصة من أرباح السنة

 (34.178) توزيع إضافي من مشروع مشتركتعديل مقابل 
 21.310 تم تعديلها مقابل قروض لمشاريع مشتركة خسارة

   144.814حصة من إحتياطي التحوط للسنة 
 (79.551) توزيعات أرباح مستلمة

 3.422.374  2015ديسمبر  31الرصيد كما في 

  2014قطري ) ريـال مليون 0،5 قيمةإجمالي التحوط للمشاريع المشتركة ب حتياطيإ أرباحهذا البند الحصة من  يستبعد من: 
 .ةع المشتركاريالمشلتلك مقابل القرض الممنوح تسويته ( والذي تم قطري ريـالمليون  0،8بمبلغ  أرباح

 يلي: كما 2015ديسمبر  31ستثمارات المجموعة في شركات المشاريع المشتركة كما في إتتمثل تفاصيل  

 النشاط األساسي التملكنسبة  مكان التأسيس أسماء شركات المشاريع المشتركة
    

 تأجير الناقالت % 40 يماناالكجزر  شركة ماران ناقالت المحدودة 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 1قم )ناقالت ر 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 2)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 3)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 4)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 المارشال جزر ( المحدودة 5)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 6)ناقالت رقم 
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 ستثمار في شركات المشاريع المشتركة )تتمة(إ .5

 أسماء شركات المشاريع المشتركة
 

 النشاط األساسي نسبة التملك مكان التأسيس
    
J 5  تأجير الناقالت % 40 المارشالجزر  ( المحدودة 7)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 8)ناقالت رقم 

 تأجير الناقالت % 30 جزر المارشال ( المحدودة 4شركة بينينسيوال للنقل )
 تأجير الناقالت % 30 جزر المارشال شركة تيكاي ناقالت  

    شركة بروناف:
 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا ألكساندرا

 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا بريتا 
 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا جبريال
 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا جوليا
 تأجير الناقالت % 60 جزر المارشال (III( )ة تيكاي ناقالت )شرك

 تأجير الناقالت %50،1 جزر المارشال O.S.G  ()شركة ناقالت 
 تأجير الناقالت %20 مالطا المحدودة 3الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم الشركة 

 تأجير الناقالت % 70 قطر (ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( )
 تأجير الناقالت %50 قطر شركة الخليج لنقل الغاز البترولي الُمسال )ذ.م.م(

 حوضتشغيل وصيانة  %80 قطر ( ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة )
 إصالح السفن

نشاء وتشغيل  %70 قطر ()المحدودة قطر  زناقالت دامن شيبيارد ض حو تصميم وا 
 سفنالبناء 

 عليها. ة كامل، إال أنها ال تمارس سيطرة المنشآتالرغم من أن المجموعة تمتلك أكثر من نصف أسهم حقوق الملكية في هذه ب
لتزامات المطلوبات ا  ال تمتلك المجموعة حق التعاقد للموجودات و تحتاج القرارات إلى موافقات كاملة من جميع األطراف. 

ي هذه البيانات بإستخدام طريقة حقوق الملكية ف اتستثمار اإل هوتبعا  لذلك ، فإنه يتم تسجيل هذالمتعلقة بالمشروعات المشتركة 
 الموحدة.المالية 
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 ستثمار في شركات المشاريع المشتركة )تتمة(إ .5

ختصة متمثل المبالغ المبينة في البيانات المالية الالمالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة  المعلوماتملخص  5/1
حتساب حقوق إيتم تعديلها من قبل إدارة المجموعة ألغراض ايير الدولية للتقارير المالية )تركة والمعدة وفقا للمعشللمشاريع الم

 :كما يلي( الملكية

 

 

 

 

 
المشاريع 

 5J المشتركة
 ماران ناقالت
 المحدودة

المشاريع 
 تيكاي المشتركة

   O.S.Gناقالت  ناقالت

الخليج لنقل 
الغاز البترولي 

 الُمسال
مشاريع مشتركة 

 المجموع أخرى
        :2015ديسمبر  31

 2.704.333 894.935 26.034 110.728 396.004 496.428 780.204 متداولةموجودات 
 28.448.320 5.023.368 1.091.943 3.077.679 4.883.759 8.225.426 6.146.145 موجودات غير متداولة

 (2.001.321) (488.495) (41.293) (266.727) (282.532) (591.115) (33.159) مطلوبات متداولة
 (22.572.430) (4.338.824) (583.784) (2.606.544) (3.704.721) (6.566.148) (4.772.409) متداولة مطلوبات غير

 6.578.902 1.090.984 492.900 315.136 1.292.510 1.564.591 1.822.781 صافي الموجودات
        

حصة المجموعة في 
 3.422.374 744.623 254.477 157.883 829.387 706.891 729.113 موجوداتالصافي 

        

 4.421.643 1.571.348 209.522 418.116 617.862 1.007.662 597.133 إيرادات
 20.351 3.906 -- 8.415 5.812 2.218 -- إيرادات أخرى

إجمالي التكاليف 
 (3.253.827) (1.414.511) (124.060) (341.883) (377.443) (507.334) (488.596) والمصاريف

 1.188.167 160.743 85.462 84.648 246.231 502.546 108.537 الربحصافي 
        

حصة المجموعة من 
 497.954 52.574 42.731 42.409 113.457 203.368 43.415 صافي الربح

حصة المجموعة من 
بنود الدخل الشامل 
 144.330 33.468 -- 24.787 40.152 (185) 46.108 األخرى / )خسارة(

        

        إفصاحات أخرى:
 1.562.016 247.179 13.037 51.093 305.886 420.142 524.679 ما يعادلهالنقد و 

 19.633.365 1.382.366 621.133 2.469.439 3.872.198 6.857.045 4.431.184 قروض تحمل فائدة
 5.280 -- -- -- 5.280 -- -- الضريبة المستحقة

حصة المجموعة من 
 79.551 43.674 -- 21.893 10.925 -- 3.059 المستلمةاألرباح 
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المشاريع 
 J 5المشتركة 

ماران ناقالت 
 المحدودة

المشاريع 
المشتركة 

 تيكاي ناقالت

 ناقالت
O.S.G   

الخليج لنقل 
الغاز البترولي 

 الُمسال

مشاريع 
 مشتركة أخرى

 المجموع
        :2014ديسمبر  31

 2.808.869 1.011.724 133.697 95.457 286.499 558.531 722.961 موجودات متداولة
 26.404.935 4.851.770 1.134.959 3.184.990 5.004.443 5.868.340 6.360.433 موجودات غير متداولة

 (2.172.143) (935.519) (47.129) (272.175) (349.508) (236.998) (330.814) مطلوبات متداولة
 (21.764.533) (3.943.847) (814.089) (2.783.561) (3.943.864) (5.133.214) (5.145.958) مطلوبات غير متداولة

 5.277.128 984.128 407.438 224.711 997.570 1.056.659 1.606.622 الموجودات صافي
        

حصة المجموعة في 
 2.872.025 680.461 211.747 112.580 720.881 503.708 642.648 موجوداتالصافي 

        

 4.287.366 1.682.988 248.859 408.943 621.274 721.124 604.178 إيرادات
 67.589 2.440 -- 343 63.211 1.595 -- إيرادات أخرى

إجمالي التكاليف 
 (3.402.231) (1.522.479) (125.117) (354.899) (526.766) (374.134) (498.836) والمصاريف

 952.724 162.949 123.742 54.387 157.719 348.585 105.342 الربح صافي
        

 من المجموعة حصة
 435.203 78.870 61.871 27.245 85.646 139.434 42.137 الربح صافي
 من المجموعة حصة
 الشامل الدخل بنود

 21.541 (4.151) -- (14.725) 39.217 1.158 42 / )خسارة( األخرى
        

        إفصاحات أخرى:
 1.786.522 547.831 51.288 33.478 205.732 473.912 474.281 ما يعادلهالنقد و 

 18.271.227 4.010.333 851.438 2.605.070 833.590 5.295.852 4.674.944 قروض تحمل فائدة
 15.473 -- -- -- 15.473 -- -- الضريبة المستحقة

حصة المجموعة من 
 248.593 46.023 -- 18.244 131.888 36.415 16.023 األرباح المستلمة
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 قروض لشركات المشاريع المشتركة .6

 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
   

 35.763 38.739 المحدودة  (3)الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم 
 105.466 113.448 ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( 

 96.797 -- شركة الخليج لنقل الغاز البترولي الُمسال )ذ.م.م( 
 73.982 83.173 ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة 

 30.953 30.953 ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة 
 342.961 266.313 المجموع

تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر السيولة لدى شركات 
 (.%2،41 : 2014) %2،52بنسبة  2015ديسمبر  31في كما كان المتوسط المرجح لمعدل الفائدة المشاريع المشتركة. 

 
 ستثمارات متاحة للبيعإ .7

 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
   

 175.865 177.293 يناير  1الرصيد في 
 1.428 (50.773) التغيرات في القيمة العادلة 

 177.293 126.520 ديسمبر  31الرصيد في 

 ستثمارات مدرجة في بورصة قطر.إستثمارات المتاحة للبيع تمثل اإل
 
 

 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى .8

 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
   

 26.439 25.004 ذمم تجارية مدينة
 (1.495) (2.410) يطرح : مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 

 22.594 24.944 
 3.920 13.516 إيرادات مستحقة 
  228.971 249.302ذمم مدينة أخرى 

 278.166 265.081 المجمــوع 

 60ان هو االئتممتوسط فترة  تحصيلها.من غير المحتمل التي و مخصص بكامل قيمة الذمم المدينة تكوين المجموعة ب قامت
 . تقريبا   يوما  
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 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى )تتمة( . 8

  ي تمثل الزيادة ف يالتـال قطري( و مليون ري 66،1: 2014)قطري  ريـالمليون  59،5خرى على مبلغ تشتمل الذمم المدينة األ
تكاليف خدمات األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة لها بالموازنة. تقوم المجموعة حاليا  بالتفاوض مع المستأجرين إلسترداد 

 إسترداد هذا المبلغ من المستأجرين. يفنسبة عالية  وتعتقد إدارة المجموعة بوجودهذا المبلغ، 

 :2015ديسمبر  31تحصيلها كما فى  يالمشكوك فالذمم المدينة مخصص  يفيما يلى أعمار الذمم التجارية المدينة والحركة ف

 :غير مستحقة وغير متدنية القيمةأعمار الذمم التجارية المدينة  (1)

 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
   

 21.091 18.159 يوما 60أقل من 

 :المستحقة وغير متدنية القيمةأعمار الذمم التجارية المدينة  (2)

 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
   

 696 635 يوما   90إلى  61من 
 936 1.176 يوما   120إلى  91من 

 2.221 2.624 يوما   120أكثر من 
 3.853 4.435 المجموع 

 المتدنية القيمة أعمار الذمم التجارية المدينة (3)

 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
   

 1.495 2.410 يوما   120أكثر من 

 المشكوك في تحصيلهاالذمم المدينة الحركة في مخصص  (4)

 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
   

 1.495 1.495 الرصيد في بداية السنة
 -- 1.042 المضاف إلى المخصص خالل السنة  

 -- (127) المحذوف خالل السنة
 1.495 2.410 الرصيد في نهاية السنة
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 لدى البنوكنقد وأرصدة  .9

 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
   

 344 331 نقد في الصندوق  
 455.895 1.318.312 تحت الطلب وجارية حسابات –نقد لدى البنوك 
  1.307.467 2.346.507ودائع ألجل  -نقد لدى البنوك 

 21.985 21.333 أرصدة بنكية أخرى )أ(
 76.879 88.395 أرصدة بنكية أخرى )ب(

 2.901.610 2.735.838 المجموع

  (.%1،6إلى  %0،22:  2014) %3،15إلى  %0،17بين على الودائع ألجل ما ربح لواتتراوح نسبة الفائدة الفعالة 

 ما يعادلهو نقد ال 9/1

 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
   

 2.901.610 2.735.838 نقد وأرصدة لدى البنوك
   يطرح :

 (21.985) (21.333) أخرى )أ(أرصدة بنكية 
 (76.879) (88.395) أرصدة بنكية أخرى )ب(
 (707.170) (1.137.358) يوما   90ودائع ألجل تستحق بعد 

 1.488.752 2.095.576 

لمستدعى من االمبالغ النقدية المستحقة الدفع للمساهمين عن أسهمهم التي تم بيعها بالمزايدة والمتعلقة بتحصيل القسط الثاني )أ(   
 رأس المال.

 المبالغ النقدية المستحقة للمساهمين عن توزيعات األرباح غير المطالب بها. )ب(

 أس المالر  .10

 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
 عدد األسهم عدد األسهم 
   

 560.000.000 560.000.000 رأس المال المصرح به 
 554.026.360 554.026.360 رأس المال المصدر
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 )تتمة( رأس المال .10

 
 المبلغ المبلغ 
   

ريـال قطري للسهم  10رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة أسمية قدرها 
 5.538.483 5.538.490 الواحد

 مصدرا   سهما   356.092 :2014) %50بنسبة  ةومدفوع سهما   354.695 األسهم المصدرة إجمالي 2015ديسمبر  31بتاريخ 
 (.%50بنسبة  ةومدفوع

 مقترحةنقدية توزيعات أرباح  10/1
( وهي قطري ريـالمليون  665:  2014قطري للعام الحالي ) ريـال مليون 693 يمةقجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقترح مإ

قد ع عتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذيإ .سنويةجتماع الجمعية العامة الإتخضع لموافقة المساهمين في 
 . 2014 توزيعات األرباح النقدية لسنة 2015مارس  10 بتاريخ
 

 حتياطي قانونيإ .11

هذا يبلغ  أن ىإل حتياطي القانونيلإل سنةكل من صافي ربح  %10ما نسبته  تحويلينص النظام األساسي للشركة على 
 .يالنظام األساسحددها التي  االتالحغير قابل للتوزيع إال في  وهذا اإلحتياطي رأس المال المدفوعقيمة من  %50اإلحتياطي 

 
 طالتحوّ حتياطي إ .12

تحوط  لتي تم تصنيفها كأداةا رات في القيمة العادلة للمشتقاتلتغيمن ا الفعالالمجموعة في الجزء  حصةحتياطي التحّوط إيمثل 
 .ةط لشركات مشاريع مشتركالتحوّ حتياطي إشركات التابعة وحصة المجموعة من للتدفقات النقدية المسجلة من قبل إحدى ال

 .ائدةالعادلة لمبادالت أسعار الف لى القيمةم إيعادة التقيقيد محاسبي من إ بقيمة سالبة يمثلالتحوط الذي يظهر إحتياطي إن 
فائدة. ساسي لمبادالت أسعار الالمبلغ األ نخفاضا  القروض و  مع سدادالوقت وذلك  مع مرورالتحوط  إحتياطيع أن ينخفض يتوق

تياطي حإن القيمة السالبة لإل .أو األرباح المدورةبيان الدخل الموحد  حتياطي الذي يخص هذا التحوط علىاإلال يتوقع أن يؤثر 
ل المجموعة تدخ .من أجل بناء سفنتحمل فوائد متغيرة الحصول عليها مبادالت أسعار الفائدة التي تعود إلى قروض  من نشأت
هذه  يتوقع أن ينتج عن .الناتجة من السفنسفن طويلة األجل وذلك لتثبيت التدفقات النقدية المستقبلية تفاقيات تأجير إفي أيضا 

 .قلسعار النأفائدة أو ال أسعارالذي يالزم التقلبات في  وتقليل عدم التأكد أكثر ثباتا  في المستقبلتدفقات نقدية  اإلستراتيجية
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 قروض .13

 هذه القروض مما يلي: تتكون

 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
   

 1.820.765 1.820.765 قرض )إيضاح أ(
 13.227.771 12.909.973 تسهيالت بنكية رئيسية )إيضاح ب (
 1.501.836 1.467.355 تسهيالت بنكية ثانوية )إيضاح ج (
 3.095.299 3.095.299 سندات رئيسية فئة )أ( )إيضاح د (
 985.135 956.972 سندات ثانوية فئة )أ( )إيضاح هـ(

 949.964 791.637 )إيضاح و(  KEXIMتسهيالت كيكسم 
 1.424.946 1.211.205 )إيضاح ز(  KSUREتسهيالت كي شور 

 )26.621( )25.220( ناقص: تكاليف إصدار سندات
 )12.972( )11.575( ناقص: تكاليف تمويل 

 )25.673( )23.339( عادة التمويلإلناقص: تكلفة الصفقات 
 22.940.450 22.193.072 المجموع

 وهي مصنفة كالتالي:

 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
   

 752.521 778.119 قروض تستحق خالل سنة 
 22.187.929 21.414.953 قروض تستحق بعد سنة 

 ()إيضاح أ
سوف يبدأ سداد الدفعات في يونيو . تمويلية تسهيالتمقابل  مليون دوالر أمريكي 500 بقيمة تيمثل هذا القرض تسهيال

 .2024 يونيو وتنتهي في 2019

 ()إيضاح ب
 838،1تفاقية التسهيالت البنكية الرئيسية للمرحلة األولى ومبلغ إ مقابلمليون دوالر أمريكي  1.971،8يمثل هذا القرض مبلغ 

. بدأ سداد الدفعة األولى من التسهيالت الرابعةمليون دوالر أمريكي للمرحلة  735،4مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ 
. كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الرئيسية الثانية في 2025في ديسمبر  وستنتهي 2010البنكية الرئيسية األولى في ديسمبر 

وستنتهي في  2013كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الرئيسية الرابعة في ديسمبر . 2025يسمبر وستنتهي في د 2011يونيو 
 .2025ديسمبر 
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 قروض )تتمة( .13

 ()إيضاح ج
 112،8تفاقية التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة األولى ومبلغ إمليون دوالر أمريكي من  154،8يمثل هذا القرض مبلغ 

سداد الدفعة األولى من التسهيالت بدأ . رابعةالمليون دوالر أمريكي للمرحلة  135،4 مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ 
الدفعة األولى من التسهيالت البنكية  تبدأكما  ،2025في ديسمبر  وستنتهي 2010البنكية الثانوية األولى في ديسمبر 

الثانوية الرابعة البنكية كما بدأت الدفعة األولى من التسهيالت . 2025في ديسمبر وستنتهي  2011في يونيو  الثانوية الثانية
 .2025وستنتهي في ديسمبر  2013ر بفي ديسم

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

 .2033في ديسمبرالسداد نتهي يو  2021يونيو 

 )إيضاح هـ(
يسمبر سداد الدفعة األولى في د قد بدأ، و لمرحلة األولى من برنامج التمويليمثل هذا القرض السندات الثانوية المصدرة ضمن ا

 .2033تنتهي في ديسمبر سو  2010

 )إيضاح و(
 2009األولى ، وقد بدأ سداد الدفعة األولى في ديسمبر  KEXIMتفاقية تسهيالت إل هذا القرض القيمة المسحوبة من يمث

 .2020تنتهي في ديسمبر سو 

 )إيضاح ز(
مليون  234،8 ومبلغ، للمرحلة األولىKSURE ت تفاقية تسهيالإمن  مليون دوالر أمريكي 97،8مبلغ يمثل هذا القرض 

تنتهي في ديسمبر سو  2009األولى في ديسمبر  KSUREبدأ سداد الدفعة األولى من تسهيالت  .للمرحلة الثانية دوالر أمريكي
 . 2021تنتهي في ديسمبر سو  2010الثانية في ديسمبر   KSUREسداد الدفعة األولى من تسهيالتبدأ ، كما 2020

و موضح ض والسندات كما هقصيرة وطويلة األجل )بإستثناء التحوط( والقرو  التسهيالتعلى المرجح معدل الفائدة متوسط إن 
 (.%2،1550:  2014) %2،2225 هو 2015ديسمبر  31 بتاريخأعاله 

 .الناقالت شراءستخدام التسهيالت البنكية والسندات لتمويل تم القد 
منت بشكل والتي ض الشركات التابعة كل ضمانات مقدمة منو الناقالت رهن المجموعة مقابل هذه التسهيالت ب لتزامإضمان تم 

 ستحقاقها.إالمستحقة في موعد  غير مشروط وغير قابل للنقض أن تسّدد المبالغ
ة ستثمارات المسموح بها والتي تم شراؤها عن طريق المبالغ األوليّ سندات مضمونة بكافة الحسابات واإلالتسهيالت البنكية وال

ركة من الشركات التابعة ، كما أنها مضمونة أيضا  بعقود المستخدمة من القروض ، وأيضا  فهي مضمونة بأسهم في كل ش
التأمين التي وقعتها الشركة أو أي من الشركات التابعة وبالمبالغ المحصلة من عقود التأمين تلك، وهي مضمونة أيضا  بحق 

رى لموجودات األخالشركة وحصتها في أي من العقود ، أو القروض بين شركاتها ذات العالقة. وتمتد هذه الضمانات إلى ا
 للشركة ، وأي عقد آخر يكون أي من الضامنين طرفا  فيه.

ندات ، ومن ثم لصالح سداد دفعات الدين والسد دفعات الدين والسندات الرئيسيةهذه الضمانات لصالح سدافي وتكون األولوية 
 الثانوية.
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 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة .14

بلغ مجموع  2015ديسمبر  31وّقعت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية. وبتاريخ 
صافي ( وكان قطري ريـالمليون  13.050 :2014قطري ) ريـالمليون  12.430 المبالغ األساسية لعقود تبادل أسعار الفائدة

 (.قطري ريـالمليون  3.628 سالبة:قيمة عادلة  2014) قطري ريـالمليون  3.363 بقيمة سالباالعادلة  تهاقيم
 

 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة .15

 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
   

 135.039 137.845 ذمم دائنة 
 78.203 100.083 دفعات مستلمة مقدما  من العمالء 
 21.985 21.333 مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين )أ(

 63.739 65.694 أخرىمستحقات 
 37.743 49.147 )ب( متداولال الجزء –مطلوبات أخرى 

 22.340 24.558 (16)إيضاح  ةمساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضي
 76.879 88.395 توزيعات أرباح مستحقة
 61.122 26.944 مطلوبات مؤجلة )ج(

 497.050 513.999 المجموع

ا والمتعلقة المزايدة عليه تللمساهمين المتحصالت غير المطالب بها لألسهم التي تمالدفع المبالغ النقدية المستحقة مثل ت )أ(  
 بتحصيل القسط الثاني من رأس المال.

 .بالموازنةا لهلزيادة فى تكاليف خدمات األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة ا مناإلستحقاق قصير األجل  يمثل هذا المبلغ )ب(  
توزيعات إحدى شركات المشاريع المشتركة، وسيتم تعديلها مع األرباح المستقبلية لهذا المشروع يمثل هذا المبلغ الزيادة فى  )ج(  

 المشترك.

 :مطلوبات أخرى 15/1
في تكاليف يادة إن الز  ".MEGIإن المطلوبات األخرى تمثل اإليرادات المؤجلة المتعلقة في األحواض الجافة ومشروع "

( MEGIتم إطفاءها خالل العمر اإلنتاجي لتكاليف خدمات األحواض الجافة. إن المتحصل من مشروع )األحواض الجافة سي
 .عمر اإلنتاجي لألصول المتعلقة بالمشروعسيتم إطفاءه خالل ال

 
 جتماعية والرياضيةلمساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلا .16

 التي طرحت أسهمها لإلكتتاب العام من جميع شركات المساهمة العامة القطرية 2008 لعام 13يطلب القانون القطري رقم 
هذا القانون إلى  ستنادا  ا  جتماعية والرياضية. و الربح إلى صندوق دعم األنشطة اإل من صافي %2،5دفع نسبة المدرجة 

تمثل  (قطري ريـاللف )باأل 24.558مبلغ قتطاع إبقامت المجموعة  ،2010واإليضاحات اإلضافية للقانون الصادرة في سنة 
 ريـاللف باأل 22.340 :2014) 2015ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدمن صافي الربح  %2،5نسبة 
 حقوق الملكية الموحدة. فى تغيراتبيان ال فيع المخصص المستقط تم عرض. (قطري
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 طراف ذات عالقةمعامالت مع أ .17

 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2015 

 للسنة المنتهية في
 ديسمبر 31 

2014 
   كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كما يلي: (أ)

   
 471.718 54.870 قروض لشركات مشاريع مشتركة سداد 

 13.432 10.334 إيرادات فوائد من قروض لشركات مشاريع مشتركة

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

 15.943 18.900 المطلوب من شركات مشاريع مشتركة
 2.260 2.896 لشركات مشاريع مشتركة ستحقالم

 مكافآت إالدارة العليا (ج)
  

 4.768 5.440 رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين
 3.850 3.850 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 
 الشركات التابعة .18

 :ما يليفي 2015ديسمبر  31تفاصيل الشركات التابعة كما في  تتمثل

 الشركة التابعةإسم 
مكان التأسيس 

 التسجيل( و)أ
نسبة التملك 
 النشاط األساسي وحق التصويت

    
 خدمات الوكاالت % 95 رقط شركة ناقالت لوكالة المالحة المحدودة )ش.م.ق(

 شركة قابضة %100 جزر مارشال شركة ناقالت إنك
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال ناقالت حالول إنك شركة -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال شركة ناقالت أم صالل إنك -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال شركة ناقالت أبو سمرة إنك -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1694شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1695شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1696شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1697شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1908شركة ناقالت إتش إتش آي  -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1909شركة ناقالت إتش إتش آي  -
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 العائد على السهم .19

 سهم العادية القائمة خالل السنة.يتم احتساب العائد على السهم بقسمة ربح السنة على المّعدل المرجح لعدد األ

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2015 

 31للسنة المنتهية في 
 ديسمبر
2014 

   
 893.587 982.302 ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة

 553.848.314 553.849.013 المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )سهم(
 1،61 1،77 العائد على السهم )األساسي والمّعدل( )ريـال قطري( 

تساوى يعلى السهم ليست هناك أسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت من األوقات خالل السنة وبالتالي فإن العائد المعدل 
 .على السهم األساسيمع العائد 

 
 إدارة المخاطر المالية .20

 ستخدامها لألدوات المالية:إتتعرض المجموعة للمخاطر التالية من 
 مخاطر السوق (أ)
 مخاطر السيولة (ب)
 ئتماناإلمخاطر  (ج)

وأهداف وسياسات ومعالجات المجموعة لقياس  مذكورة أعالهلمخاطر الليعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة 
دارة  دارة المجموعة لرأس المال.  مخاطرالوا   وا 

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

 مخاطر السوق)أ(    
مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في األسعار بالسوق مثل معدالت الفائدة وأسعار األسهم ومعدالت صرف العمالت 

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

 الفائدة معدالتمخاطر  (1)
ائدة ثابتة ف معدالتلتي تقترضها المجموعة والتي تحمل الفائدة وذلك كنتيجة للمبالغ ا معدالتتتعرض المجموعة لمخاطر 

أدوات  امستخدإ. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق عقود تبادل أسعار الفائدة ، وتتبع المجموعة سياسة ومتغيرة
وتكلفة الفائدة  (الفائدة بالسعر الثابت )المدفوعة. وتتم تسوية الفروق بين تكلفة ضهاعلى بعض من قرو  الفائدة معدالتتبادل 
 .( بشكل دوريالمستلمةالمتغير ) بالسعر
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 الشركات التابعة )تتمة( .18

 

 سم الشركة التابعةإ
مكان التأسيس 
 )أو التسجيل(

نسبة التملك 
 النشاط األساسي وحق التصويت

    

 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1910شركة ناقالت إتش إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 مارشالجزر  شركة ناقالت الغويرية إنك -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال شركة ناقالت الجميلية إنك -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال شركة ناقالت السامرية إنك -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2264شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2265شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2266شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1726شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1751شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1752شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1753شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1754شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2283شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2284إم إيه شركة ناقالت دي إس  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2285شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2286شركة ناقالت دي إس إم إيه  -

 قابضةشركة   %100 جزر مارشال ( شركة قابضة 1643 -6شركة قطر لنقل الغاز)ناقالت( )
 شركة قابضة  %100 جزر مارشال ستثمار المحدودة ( لإل2245-8شركة قطر لنقل الغاز )ناقالت()

 شركة قابضة %100 جزر مارشال شركة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة 
 إدارة النقل البحري %100 قطر شركة ناقالت للنقل البحري )قطر( المحدودة

 شركة شحن %100 جزر مارشال  إنكشركة ناقالت للشحن )إم آي( 
  قيمة إسميةالتابعة بدون  الشركاتهذه رأس مال  إصدارتم. 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 20

 )تتمة( مخاطر معدالت الفائدة (1) 
ستخدام مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد مخاطر التعرض إتسعى المجموعة إلى تقليل تأثير هذه المخاطر عن طريق 

وفر ستخدام مشتقات األدوات المالية والتي تإلتقلبات أسعار الفائدة. تحكم سياسات المجموعة والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة 
وات المجموعة وال تتعامل باألدستخدام المشتقات المالية. ال تدخل عار الفائدة ولمخاطر االئتمان وإلمبادئ مكتوبة لمخاطر أس

 ألغراض المضاربة.  -والتي تتضمن مشتقات األدوات المالية  -المالية 

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

 الفائدة معدالتتحليل حساسية  [1/1]
. قروضوال القروض لشركات المشاريع المشتركةو البنوك لدى رصدة األالفائدة على  معدالتالمجموعة إلى مخاطر تتعرض 
وذلك بناء   ،واحدة الجدول التالي حساسية ربح المجموعة للتغيرات الطبيعية المتوقعة على ربح المجموعة خالل سنةويوضح 

 .2015ديسمبر  31على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في 
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إدارة المخاطر المالية )تتمة(

 
 

)أ(     
مخاطر السوق )

تتمة(
 

(1
)

 
مخاطر معدالت 

الفائدة
 (

تتمة
) 

[1
/1]

 
تحليل حساسية معدالت الفائدة )

تتمة
) 

إن تحليل الحساسية لمعدالت الفائدة للمجموعة يتم قياسها 
وفقا  لمدى تأثر األدوات

 
المالية 

المشتقة وغير المشتقة بالتغيرات في معدالت الفائدة
 

كما في نهاية 
الفترة المالية
. 

فيما 
ص المطلوبات 

يخ
المتغيرة

، فإن المبلغ الظاهر كما 
صنيف جميع عقود التبادل في أسعار الفائدة بحيث يتم تعويم سعر مب

ض أنه المبلغ القائم خالل السنة. يتم ت
في تاريخ المركز المالي يفتر

ا
لغ الفائدة بسعر ثابت لتغطية 

ض المجموعة لمخاطر التدفقات ا
مخاطر التدفقات النقدية بالتحّوط من أجل الحد من تعر

ض.
لنقدية الناتجة من أسعار الفائدة المتغيرة على القرو

 
ض 

ص عن مدى تعر
وفيما يلي ملخ

ا
ألدوات

 
المالية 

المشتقة وغير المشتقة ل
لمجموعة
 

لمخاطر التغير في معدالت أسعار الفائدة:
  

 
31
 

ديسمبر
 

2015
 

31
 

ديسمبر
 

2014
 

 
معدل

فائدة ثابت 
 

معدل فائدة متغير
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 20

 )أ(     مخاطر السوق )تتمة( 

 مخاطر معدالت الفائدة )تتمة( (1)

 الفائدة معدالتعقود تبادل  [2]
ساسية أالفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على مبالغ  معدالتن على مقايضة الفرق بيمع مؤسسات مالية المجموعة  تفقتإ

الفائدة  التمعد طر تغيراخمتقليل  الفائدة. تمكن مثل هذه العقود المجموعة من معدالتبادل ، وذلك تحت عقود تمتفق عليها
الفائدة على  عدالتم فوائد متغيرة. تحتسب القيمة العادلة لمبادالت تسب عنهاوتأثيرها على التدفقات النقدية للديون التي تح

 .لعقود التبادل ىخر دفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل األطراف األالقيمة الحالية للت

 :لتقريرافي تاريخ الجدول التالي المبالغ األساسية والفترات المتبقية لعقود تبادل أسعار الفائدة القائمة كما ن يبيّ 

 تحوط التدفقات النقدية

 
أسعار الفائدة  توسطم

 القيمة العادلة القائم المبلغ األساسي هالثابتة المتفق علي

العقود القائمة ألسعار الفائدة وأسعار الفائدة 
 الثابتة

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

% % 
مليون ريـال 

 قطري
مليون ريـال 

 قطري
مليون ريـال 

 قطري
ريـال مليون 

 قطري
       

 -- -- -- -- -- -- أقل من سنة واحدة
 -- -- -- -- -- -- من سنة إلى سنتين

 -- -- -- -- -- -- من سنتين إلى خمس سنوات 
 (3.628) (3.363) 13.050 12.430 5،58 5،58 أكثر من خمس سنوات

ة لمبادالت أسعار الفائدة والمتعلقالسالبة حصتها من القيمة العادلة  حتسابإب، قامت المجموعة أعالهباإلضافة إلى ما ذكر 
مليون  598 :قيمة عادلة سالبة  2014) 2015ديسمبر  31في  كما قطري ريـالمليون  453 تبلغشاريع المشتركة والتي مبال

 .قطري( ريـال

ور سعر الفائدة المتغيرة على عقود تبادل أسعار الفائدة هو سعر الليبن . إتبادل أسعار الفائدة كل ستة أشهرتم تسوية فروق ت
(LIBOR )ة وسعر الفائدة المتغيرة بالصافيوسوف تقوم المجموعة بتسوية الفروق بين سعر الفائدة الثابت. 

عقود التبادل بأسعار الفائدة المتغيرة إلى أسعار الفائدة الثابتة كتحوط للتدفقات النقدية بغرض تقليل مدى  معظمتم تصميم 
وسداد  ةأسعار الفائد أسعار الفائدة على القروض. إن تبادل ختالفإتّعرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن 

 .بشكل متزامنتتم  الفائدة على القرض
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 20

 مخاطر السوق )تتمة(   (   )أ

 مخاطر سعر السهم  (2)
ة ستثماراتها المتاحة للبيع. تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية الحاليإتتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق ب

المدرجة والعوامل األخرى ذات الصلة بغرض إدارة مخاطر  عتيادية في سعر السهم لألسهموعوامل أخرى متضمنة التغيرات اإل
 السوق.

توقع أن تكون يستثمارات المتاحة للبيع في تاريخ التقرير في القيمة السوقية لمحفظة المجموعة لإلزيادة أو نقص  %10 إن
 قطري( في موجودات وحقوق ملكية المجموعة. ريـالمليون  17،7:  2014قطري ) ريـالمليون  12،6بمبلغ  بالزيادة أو النقص

 مخاطر العمالت  (3)
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. التعامالت 

جموعة اإلدارة أن تعرض الملذا ترى ، للمجموعة الرئيسية الهامة بعمالت أجنبية تتم بالدوالر األمريكي وهو مربوط بالعملة 
  .أدنى حدوده فى لمخاطر العمالت

 مخاطر السيولة )ب(
نهج المتبع إن الستحقاقها. إلتزاماتها المالية عند إعدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في 

على أنه يتوفر لديها على الدوام سيولة كافية للوفاء  التأكيد بقدر األماكنالمجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو  من قبل
 ستحقاقها، سواء في الظروف العادية أو الصعبة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.إلتزاماتها عند إب

 سيطرة على مخاطرتقع مسؤولية مراقبة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة ، والذي قام بوضع إطار عمل مناسب لل
حتياجاته من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل وبحسب متطلبات إدارة السيولة لدى المجموعة بالنسبة إل

هيالت حتياطيات مناسبة وتسهيالت مصرفية وتسإحتفاظ بإدارة مخاطر السيولة عن طريق اإلب المجموعة تقومالسيـولة النـقدية. 
الموجودات  ستحقاقإ عمل جداول لمواعيدو وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة  قروض مستقبلية
 لية.والمطلوبات الما

عاد أثر اتفاقيات ستبإستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية غير المشتقة متضمنة مدفوعات تكاليف التمويل وبفيما يلي اإل
 المقاصة، إن وجدت:

 المطلوبات المالية الغير مشتقة
 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 أقل من سنة القيمة الدفترية 2015ديسمبر  31
     

 17.864.447 3.550.506 778.119 22.193.072 قروض
 -- -- 448.305 448.305 ذمم دائنة 

 22.641.377 1.226.424 3.550.506 17.864.447 
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 المالية )تتمة(إدارة المخاطر  . 20

 مخاطر السيولة )تتمة( )ب(   

 )تتمة( المطلوبات المالية الغير مشتقة

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 أقل من سنة القيمة الدفترية 2014ديسمبر  31
     

 18.846.363 3.341.566 752.521 22.940.450 قروض
 -- -- 433.311 433.311 ذمم دائنة 

 23.373.761 1.185.832 3.341.566 18.846.363 

 ئتمانمخاطر اإل  (   ج)
تمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة نتيجة لعدم مقدرة عميل أو طرف مقابل للمجموعة في ئمخاطر اإل

المدينة من  والذممعمالء والقروض اللتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة من إأداة مالية على الوفاء ب
 شركات المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.

ة ئتمان للعمالء الفرديين ورصد الذمم المدينئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود لإلتسعى المجموعة للحد من مخاطر اإل
إدارة  عتماد ذلك من جانبإئتمان ويتم ئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باإلالقائمة. يتم إجراء تقييمات لإل

 المجموعة.

م ئتمانية عالية مسندة لهإف المقابلة هم بنوك ذات تصنيفات ئتمان على األرصدة لدى بنوك محدودة إذ أن األطرامخاطر اإل
، قطر دولة داخل وخارج جيدةعالمية. األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك ذات سمعة ئتمان إمن قبل وكاالت تصنيف 

 لتزاماتها.إبالنظر لهذا ال تتوقع اإلدارة فشل هذه البنوك في الوفاء بو 

تحتفظ المجموعة بمخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها وتتم مراجعة تقدير هذا المخصص على نحو دوري ويتم 
 بخصوص أعمار الذمم التجارية المدينة. (8)وضعه على أساس كل حالة على حدة. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

 تمانئالتعرض لمخاطر اإل 
 . كان الحد األقصى للتعرضللمجموعة ئتمانتمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإل

 :كما يلي 2014و  2015ديسمبر  31بيان المركز المالي الموحد كما في  في تمانئلمخاطر اإل

 الدفترية ةالقيم  

 
 إيضاح
 

 ديسمبر 31
2015 

 ديسمبر 31
2014 

    
 342.961 266.313 6 قروض لشركات المشاريع المشتركة

 177.293 126.520 7 إستثمارات متاحة للبيع
 15.943 18.900 )ب(17 المطلوب من شركات المشاريع المشتركة

 278.166 265.081 8 مدينة أخرىوأرصدة ذمم تجارية 
 2.901.266 2.735.507 9 أرصدة لدى البنوك

 3.715.629 3.412.321  المجموع
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 المالية )تتمة(إدارة المخاطر  . 20

 مخاطر السيولة )تتمة( )ب(   

 )تتمة( المطلوبات المالية الغير مشتقة

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 أقل من سنة القيمة الدفترية 2014ديسمبر  31
     

 18.846.363 3.341.566 752.521 22.940.450 قروض
 -- -- 433.311 433.311 ذمم دائنة 

 23.373.761 1.185.832 3.341.566 18.846.363 

 ئتمانمخاطر اإل  (   ج)
تمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة نتيجة لعدم مقدرة عميل أو طرف مقابل للمجموعة في ئمخاطر اإل

المدينة من  والذممعمالء والقروض اللتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة من إأداة مالية على الوفاء ب
 شركات المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.

ة ئتمان للعمالء الفرديين ورصد الذمم المدينئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود لإلتسعى المجموعة للحد من مخاطر اإل
إدارة  عتماد ذلك من جانبإئتمان ويتم ئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باإلالقائمة. يتم إجراء تقييمات لإل

 المجموعة.

م ئتمانية عالية مسندة لهإف المقابلة هم بنوك ذات تصنيفات ئتمان على األرصدة لدى بنوك محدودة إذ أن األطرامخاطر اإل
، قطر دولة داخل وخارج جيدةعالمية. األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك ذات سمعة ئتمان إمن قبل وكاالت تصنيف 

 لتزاماتها.إبالنظر لهذا ال تتوقع اإلدارة فشل هذه البنوك في الوفاء بو 

تحتفظ المجموعة بمخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها وتتم مراجعة تقدير هذا المخصص على نحو دوري ويتم 
 بخصوص أعمار الذمم التجارية المدينة. (8)وضعه على أساس كل حالة على حدة. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

 تمانئالتعرض لمخاطر اإل 
 . كان الحد األقصى للتعرضللمجموعة ئتمانتمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإل

 :كما يلي 2014و  2015ديسمبر  31بيان المركز المالي الموحد كما في  في تمانئلمخاطر اإل

 الدفترية ةالقيم  

 
 إيضاح
 

 ديسمبر 31
2015 

 ديسمبر 31
2014 

    
 342.961 266.313 6 قروض لشركات المشاريع المشتركة

 177.293 126.520 7 إستثمارات متاحة للبيع
 15.943 18.900 )ب(17 المطلوب من شركات المشاريع المشتركة

 278.166 265.081 8 مدينة أخرىوأرصدة ذمم تجارية 
 2.901.266 2.735.507 9 أرصدة لدى البنوك

 3.715.629 3.412.321  المجموع

 (قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق شركة
 قطر -الدوحة 
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 المالية )تتمة(إدارة المخاطر  . 20

 مخاطر السيولة )تتمة( )ب(   

 )تتمة( المطلوبات المالية الغير مشتقة

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 أقل من سنة القيمة الدفترية 2014ديسمبر  31
     

 18.846.363 3.341.566 752.521 22.940.450 قروض
 -- -- 433.311 433.311 ذمم دائنة 

 23.373.761 1.185.832 3.341.566 18.846.363 

 ئتمانمخاطر اإل  (   ج)
تمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة نتيجة لعدم مقدرة عميل أو طرف مقابل للمجموعة في ئمخاطر اإل

المدينة من  والذممعمالء والقروض اللتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة من إأداة مالية على الوفاء ب
 شركات المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.

ة ئتمان للعمالء الفرديين ورصد الذمم المدينئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود لإلتسعى المجموعة للحد من مخاطر اإل
إدارة  عتماد ذلك من جانبإئتمان ويتم ئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باإلالقائمة. يتم إجراء تقييمات لإل

 المجموعة.

م ئتمانية عالية مسندة لهإف المقابلة هم بنوك ذات تصنيفات ئتمان على األرصدة لدى بنوك محدودة إذ أن األطرامخاطر اإل
، قطر دولة داخل وخارج جيدةعالمية. األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك ذات سمعة ئتمان إمن قبل وكاالت تصنيف 

 لتزاماتها.إبالنظر لهذا ال تتوقع اإلدارة فشل هذه البنوك في الوفاء بو 

تحتفظ المجموعة بمخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها وتتم مراجعة تقدير هذا المخصص على نحو دوري ويتم 
 بخصوص أعمار الذمم التجارية المدينة. (8)وضعه على أساس كل حالة على حدة. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

 تمانئالتعرض لمخاطر اإل 
 . كان الحد األقصى للتعرضللمجموعة ئتمانتمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإل

 :كما يلي 2014و  2015ديسمبر  31بيان المركز المالي الموحد كما في  في تمانئلمخاطر اإل

 الدفترية ةالقيم  

 
 إيضاح
 

 ديسمبر 31
2015 

 ديسمبر 31
2014 

    
 342.961 266.313 6 قروض لشركات المشاريع المشتركة

 177.293 126.520 7 إستثمارات متاحة للبيع
 15.943 18.900 )ب(17 المطلوب من شركات المشاريع المشتركة

 278.166 265.081 8 مدينة أخرىوأرصدة ذمم تجارية 
 2.901.266 2.735.507 9 أرصدة لدى البنوك

 3.715.629 3.412.321  المجموع

 (قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق شركة
 قطر -الدوحة 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 20

 ئتمان )تتمة()ج(     مخاطر اإل  

 القيمة العادلة لألدوات المالية
حتساب إتم يالسوق المعلنة في بورصة تداول األسهم النشطة. حتساب القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع من أسعار إيتم 

بين األطراف  ية التبادلاتفاق يفالمدرجة و المقدرة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بالقيمة العادلة لتبادل أسعار الفائدة 
 قيمتها الدفترية.. إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى تقارب المتعاقدة فيما بينها

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

 لي:كما ي التقييم وأسلوب تخدام طريقةإسبالقيمة العادلة ب قامت المجموعة بتطبيق األدوات المالية في الجدول أدناه 
  :لموجودات ومطلوبات مماثلة. درجة )غير معدلة( في السوق النشطاألسعار المالمستوى األول 

  :ورة مباشرة واضحة إما بصوال المسجلة تأثير ملحوظ على القيمة العادلةوالتي يكون للمدخالت أخرى  تقنياتالمستوى الثاني
 . أو غير مباشرة

  :تقنيات التي تستخدم المدخالت ذات التأثير الملحوظ على القيمة العادلة المسجلة والتي التستند إلى بيانات المستوى الثالث
 السوق التي يمكن مالحظتها. 

 القيمة العادلة لألدوات المالية     
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

     2015ديسمبر  31
     :بالقيمة العادلةموجودات مالية 

 126.520 -- -- 126.520 ستثمارات المتاحة للبيعاإل
     :مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

 3.363.099 -- 3.363.099 -- عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط
     

     2014ديسمبر  31
     :موجودات مالية بالقيمة العادلة

 177.293 -- -- 177.293 للبيعالمتاحة ستثمارات اإل
     :مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

 3.627.748 -- 3.627.748 -- عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط
 

 دارة رأس المالإ .21

 ستخداماإلل من خال للمساهمين ستثماراإلستمرارية وضمان أفضل عائد على إلرأسمالها للتأكد من قدرتها على االمجموعة تدير 
ل ماال والتي تشمل رأس الملكيةيتكون من القروض وحقوق  المجموعةمال  . إن هيكل رأسلرأس المال المستثمراألمثل 
واألرباح  حوطالت حتياطيا  و األقلية حقوق مساهمات ال تتمتع بسيطرة و  القيمة العادلة حتياطيا  و  حتياطي القانونياإلو  المصدر
 .المدورة

 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب 2٠١5

)املبالغ باأللف ريال قطري( 
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 )تتمة( إدارة رأس المال .21

 إلى حقوق الملكية دين معدل ال
 في نهاية السنة: الدين الى حقوق الملكيةفيما يلي معدل  اجعة هيكل رأس المال بشكل دوري.تقوم إدارة المجموعة بمر 

 إيضاح 
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
    

 22.940.450 22.193.072 13 إجمالي الديون )قروض( 
 (2.095.576) (1.488.752) 9/1 ما يعادلهالنقد و 

 20.844.874 20.704.320  صافي الديون
    

 8.017.699 8.259.845  حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط وأسهم ال تتمتع بالسيطرة
 8.254 4.427  يضاف : أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 8.025.953 8.264.272  حقوق الملكية المعدلة )أ(
 %260 %251  حقوق الملكية المعدلةمعدل صافي الدين إلى 

 
 لمجموعة.ل تدفقات النقديةلل طالتحوّ  حتياطيإ يالعجز فعدا فيما  حقوق الملكية جميعمن لة المعدّ  ةالملكيتتكون حقوق  )أ(

 
 طارئةلتزامات ا  تعهدات و  .22

 ارتباطات تبادل معدالت فائدة )أ(
فيما يتعلق بالفوائد المستحقة الدفع عن القروض التي تحتسب عنها دخلت المجموعة في عدد من عقود تبادل معدالت الفائدة 

 معدالت فائدة متغيرة.

 عتمادإضمانات وخطابات  (ب)
 ضمانات متبادلة [1]

  .بنوك مقابل القروض ومبادالت أسعار الفائدةال مجموعة من بإصدار ضمانات متبادلة لصالح الشركةقامت 

  .قطري( ريـالمليون  0،95:  2014) 2015ديسمبر  31قطري كما في  ريـالمليون  0،85بلغت قيمة الضمانات البنكية  [2]

 قطري ريـالمليون  211،2 مبلغ تشمل الحصة في شركات المشاريع المشتركةوالتي  الضمانعتمادات و اإلبلغت خطابات  [3]
 قطري(. ريـالمليون  163،9: 2014) 2015ديسمبر  31كما في 

 الخاصة بالسفنعقود اإليجار  )ج(
سنة تقريبا  من تاريخ  25تفاقيات تأجير زمني لناقالتها مع شركتي تأجير ناقالت لفترة أولية مدتها إدخلت المجموعة في عدة 

 تفاقيات للتجديد.سليم لكل ناقلة مع قابلية هذه اإلالت
  

 (قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق شركة
 قطر -الدوحة 
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 )تتمة( لتزامات طارئةا  تعهدات و  .22

 لتزامات ضريبة طارئة إ )د(
يوجد لدى إحدى شركات المشاريع المشتركة للمجموعة سفن نقل الغاز الطبيعي المسال مستأجرة بموجب ترتيبات إيجار 

ة عند البدء فتراضات مالية معينتيبيات إيجار تمويلي على ضريبة وا  ستندت دفعات اإليجار التمويلي بموجوب تر إتمويلي. 
 22فق عليه بعد خصم هامش الضرائب. تم اإلنتهاء من عقود اإليجار في باإليجار وتم تعديلها الحقا  للحفاظ على المت

، ومع ذلك،  فإنه ال يزال على الشركة إلتزام للمؤجر للحفاظ على المتفق عليه بعد خصم هامش الضارئب من 2014ديسمبر 
ات الضريبية لية ولن تنجح السلطترى شركة المشروع المشترك أن الموضوع في مرحلته األو  بدء عقد اإليجار وحتى نهاية العقد.

في إنهاء هذا الموضوع لصالحها، أما في حالة نجاح السلطات الضريبية فى إنهاء التعاقد بين الطرفين فقد تخضع شركة 
 مليون ريـال قطري. 92،85المشروع المشترك لتكاليف إضافية، وتقدر الشركة حصتها في التكاليف اإلضافية المحتملة بمبلغ 

 
 

 في تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التقديرات .23

( 3إدارة المجموعة بإستخدام مجموعة من التقديرات المتعلقة بتطبيق المبادئ المحاسبية المبينة في اإليضاح رقم )يتطلب من 
التقديرات على  هذهأخرى. تعتمد  مصادرواالمتعلقة بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ال يمكن تقييمها عن طريق 

وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم مراجعة هذه التقييمات واإلفتراضات األساسية بصورة . عوامل ذات عالقة
 دورية.

لى والتي كان لها أثر جوهري عللمجموعة السياسات المحاسبية  تطبيق عندمن قبل اإلدارة التالية الهامة األحكام تم وضع 
 .الموحدةالبيانات المالية هذه المبالغ المعترف بها في 

 متلكات والمعداتمللاألعمار اإلنتاجية  [1]
( تقوم إدارة المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات في ب) 3/2يضاح رقم كما هو مذكور في اإل
 سنوي.نهاية كل فترة تقرير 

داث عوامل أخرى، متضمنة توقعات أحو إلى الخبرة التاريخية  ستنادا  إالمجموعة  سفنلتقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية 
 مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

 نخفاض قيمة الذمم المدينةإ [2]
من أطراف ذات عالقة عندما يصبح من غير  والمطلوبيتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للذمم التجارية المدينة 

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

من أطراف ذات عالقة أو الذمم المدينة األخرى حيث أنه  المطلوبنخفاض قيمة إلفي تاريخ التقرير لم يكن هناك مخصص 
 ليست لدى المجموعة مخاوف بخصوص تحصيل تلك المبالغ إذ أنها مستحقة من أطراف ذات عالقة.
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 )تتمة( التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية .23

 فعالية عمليات التحّوط [3] 
وقد وجد  بشكل دوري. الخاضعة لتلك المبادالتتقوم اإلدارة بمراجعة عالقة التحّوط بكل من مبادالت أسعار الفائدة والقروض 

مليون  3.363فإن القيمة العادلة لعمليات التحّوط )إجمالي مبلغ العجز نتيجة لذلك أن عمليات التحّوط فعالة بشكل جيد، 
 حتياطي التحّوط.وق الملكية ضمن بند إسجيلها في حققطري( قد تم ت ريـال

 المتاحة للبيعستثمارات قيمة اإل انخفاض [4]
مستمر أو اد حنخفاض إك نخفضت قيمتها عندما يكون هناإ بأنها قدفي األسهم ستثمارات المتاحة للبيع تعامل المجموعة اإل

" هام"  ا هوتحديد م في حالة. في قيمتها نخفاضلإلفي القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى 
جراء تقديرات اتخاذ قرار يتطلب "مستمرأو "  االعتبار  باألخذ في حدةهذه االستثمارات لكل حالة على . تقدر المجموعة قيمة وا 

 لسهم بالنسبة لألسهم المتداولة.التقلبات العادية في سعر ا
 

 تصنيف اإليجارات [5]
ير عقد يغإن تم تجديده أو ت ةاإليجار عن طريق اإلدارة عند بدء عقد اإليجار. يتم تغير تصنيف اإليجار في حاليتم تصنيف 

ذا كان الحال كذلك، يعتبر اإل داية عقد نه حدث في بأأثر أي من هذه التغييرات على تفاق للمدة المتبقية من العقد ذاته. وا 
 اإليجار.

 صنيف العقود التجارية بناءا  على عدة أسس أولية:إن اإلدارة قامت بوضع تقديرات لت

 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؛
  ؛لرئيسي من العمر اإلقتصادي لألصلاإليجار تغطي الجزء اعندما تكون مدة عقد 
  إذا بلغت عند بدء عقد اإليجار القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار فعليا  على األقل كامل القيمة العادلة

 لألصل المؤجر؛ و
  يسيةئإجراء تعديالت ر إذا كانت األصول المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط إستخدامها بدون. 

( ، العمر اإلنتاجي وقيمة IRRإن التقديرات المستخدمة من قبل اإلدارة تتضمن عملية إحتساب معدل العائد على الفوائد )
 الخردة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق شركة
 قطر -الدوحة 
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 تأجير التشغيليال .24

السفن كعقود  هستئجار هذإ إيراداتلغاز الطبيعي المسال. يتم احتساب ا مملوكة بالكامل لنقل لسفن عقود ايجار لدى المجموعة
 بموجب الحد األدنى لعقود اإليجار التشغيلية غير قابلة لإللغاء هي كما يلي: التحصيل يجارات مستحقةإيجار تشغيلية. اإل

  
 ديسمبر 31

2015 
 ديسمبر 31

2014 
    

 3.053.942 3.091.325  أقل من سنة 
 12.224.132 12.339.962  سنوات   5أكثر من سنة وأقل من 

 44.452.005 41.793.144  سنوات  5أكثر من 
 59.730.079 57.224.431  المجموع

 
 المصاريف التشغيلية .25

 تتضمن المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي على تكاليف صيانة وتشغيل السفن.
 

 المصاريف اإلدارية والعمومية .26

 بالرواتب واإليجارات والخدمات اإلستشارية وغيرها.اإلدارية والعمومية مصاريف متعلقة تتضمن المصاريف 

 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب 2٠١5

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

89  •  التقرير السنوي 88  •  التقرير السنوي




