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سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
وزير الطاقـة والصناعة

رئيس مجلس إدارة شركة ناقالت

تقرير
مجلس اإلدارة

إنــه ملــن دواعــي ســروري العميــق أن أقــدم لكــم - بالنيابــة عــن جملــس إدارة 
ــر الســنوي لشــركة ناقــالت لعــام 2016 والــذي شــهد إجنــاز  شــركة ناقــالت - التقري
الشــركة للكثــر مــن الفــرص التــي كان لهــا انعكاســاتها اإليجابيــة علــى جنــاح 
الشــركة يف قطــع خطــوات كبــرة نحــو النمــو والتطــور والتقــدم. وبالرغــم مــن 
التحديــات التــي شــهدها ســوق النفــط والغــاز، اســتمرت شــركة ناقــالت يف التميــز 
بتقدميهــا جميــع خدمــات الصناعــة البحريــة وهــذا ماعــزز بــدوره مــن مكانــة دولــة 
ــة  ــع رؤي ــيًا م ــال متاش ــي املس ــاز الطبيع ــدرة للغ ــدول املص ــى رأس ال ــر عل قط

قطــر الوطنيــة 2030. 

ــن  ــات م ــوم، ب ــي الي ــاد العامل ــهده االقتص ــذي يش ــتمر ال ــب املس ــل التقل ويف ظ
الضــروري علــى الشــركات إيجــاد احللــول اخملتلفــة لضمــان اســتمرارية أعمالهــا. 
أثبتــت شــركة ناقــالت متيزهــا يف إيجــاد احللــول اجلديــدة التــي ســاهمت يف منــو 
الشــركة عامــًا بعــد عــام،  وذلــك عــن طريــق التخطيــط االســراتيجي وتقــدمي جميــع 
خدمــات عــامل الصناعــة البحريــة مــن بنــاء وإصــالح الســفن يف حــوض ارحمــة بــن 
جابــر اجلالهمــة باإلضافــة إىل خدمــات الوكالــة و خدمــات دعــم وســحب وقطــر 

الســفن. 

ومتاشــيًا مــع التطــورات الديناميكيــة لقطــاع الصناعــة البحريــة، أطلقــت الشــركة 
"الرؤيــة" اجلديــدة  العــام. جتســد  رؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا اجلديــدة هــذا 
جوهــر اســراتيجية واجتــاه عمــل شــركة ناقــالت ونظرتهــا للمســتقبل، يف حــن 
ــركة،  ــا الش ــوم به ــي تق ــال الت ــداف األعم ــوح أه ــدة بوض ــة" اجلدي ــدد "املهم حت
كمــا تعمــل "القيــم" مبثابــة الركائــز األساســية التــي توجــه أنشــطتنا وســلوكياتنا 

ــا. وخططن

ــاز،  ــط والغ ــوق النف ــات س ــة وتقلب ــة الصعب ــاع االقتصادي ــن األوض ــم م ــى الرغ وعل
فــإن جملــس إدارة الشــركة علــى يقــن بــأن الشــركة ستســتمر يف حتقيــق 
أهدافهــا االســراتيجية وإيجــاد فــرص العمــل واألفــكار اجلديــدة التــي ســتعزز مــن 

ــة.  ــة البحري ــاع الصناع ــات قط ــع خدم ــر جمي ــة توف ــركة قطري ــا كش مكانته

ويف اخلتــام، فــإن جملـــس إدارة شـــركة "ناقــالت" يتشـــرف بتقـــدمي أســـمى 
ــاين،  ــد آل ث ــن حم ــم ب ــيخ متي ــمو الش ــب الس ــرة صاح ــر حلض ــكر والتقدي ــات الش آيـ
أمــر دولــة قطــر، ولصاحــب الســمو األمــر الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل 
ــذي كان  ــتمر ال ــم املس ــة والدع ــات احلكيم ــيدة والتوجيه ــادة الرش ــى القي ــاين عل ث
ســببًا رئيســيًا يف تطــور شــركة ناقــالت لتصبــح شــركة بحريــة رائــدة تقــدم جميــع 

خدمــات الصناعــة البحريــة وتســاهم يف النهــوض بهــذا الوطــن وتطويــره. 

ًــا بالشـــكر والتقديـــر لشــركة قطـــــر  كمـــا يتقـــــدم جملــس إدارة الشــركة أيضـ
ــدن  ــالت"، وللمـــ ــركة "ناق ــطة شـــ ــل ألنشـــ ــا املتواص ــى دعمهـــ ــرول علـــ للبتـــ
الصناعيــــة التابعــــة لقطـــــر للبتـــــرول علـــــى تعاونهـــــا مـــــع حـــــوض " أرحمة بـــن 
جابــــر اجلالهمــة". كمــا نـــــود أنُ نعـــــرب عــــن امتناننـــــا لشـــــركاء شــــركة ناقــالت 
ومســـــاهميها وإدارتهــــا وموظفيهــــا على دعمهم املتواصل الـــذي ساهم يف 

جنــاح الشــركة.

"ناقــالت" لعــب دور حمــوري هــام ورئيســي يف قطــاع الغــاز   تواصــل شــركة 
الطبيعــي املســال يف دولــة قطــر وهــو الــذي ميثــل العمــود الفقــري القتصــاد 
الدولــة. وهــذا بــدوره يفــرض علينــا أداء مســؤولياتنا علــى أكمــل وجــه لنكــون 
الشــركة العامليــة الرائــدة يف نقــل الغــاز الطبيعــي املســال لألســواق العامليــة. 
أثبتــت الشــركة جناحهــا يف هــذه األوقــات الصعبــة وذلــك مــن خــالل األهــداف 
الواضحــة واملرســومة مــن قبــل جملــس إدارة الشــركة واخلطــة االســراتيجية و 

االلتــزام التــام بجميــع أوجــه الســالمة يف جميــع عملياتنــا اخملتلفــة.

ــة  ــرد قيم ــت جم ــالمة ليس ــالت أن الس ــركة ناق ــدرك يف ش ــأن، ن ــذا الش ــي ه فف
أساســية وعنصــر جوهــري مغــروس يف كل سياســاتنا وإجراءاتنــا ونظمنــا بــل 
تلعــب كذلــك دوًرا حيوًيــا يف تقريــر جنــاح الشــركة. إن التــزام شــركة ناقــالت الراســخ 
بربامــج الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة كان ســببًا  أساســيًا الســتمرار متيزنــا 

ــا.  ــة يف أعمالن ــالمة واملوثوقي ــاز يف الس ــجلنا املمت وس

ســاهم إمتــالك الشــركة ألســس متينــة يف جمــال الســالمة، والكفــاءات التقنيــة 
العاليــة يف عمليــات التشــغيل للشــروع يف أبــرز وأكــر إجنازاتنــا متيــزًا لعــام 2016، 
ــطول  ــفن أس ــة لس ــة الكامل ــغيل الفني ــات التش ــل إدارة وعملي ــدء يف نق ــو الب وه
ــة للتجــارة  الشــركة لناقــالت الغــاز الطبيعــي املســال مــن شــركة "شــل العاملي
"ناقــالت  شــركة  طريــق  عــن  داخلًيــا  لتتــم    STASCO احملــدودة"  والشــحن 
للشــحن )قطــر( احملــدودة.  ومــا كان لذلــك أن يتحقــق علــى أرض الواقــع إال بعــد 
شــهور مــن التخطيــط التفصيلــي واالســتعدادات الدقيقــة، مبــا يف ذلــك جــوالت 
مــن املراجعــات املســتقلة لضمــان امتالكنــا للقــدرة الداخليــة وكفــاءة التشــغيل 
ــراز  ــن ط ــال م ــي مس ــاز طبيع ــالت غ ــع ناق ــال إدارة أول أرب ــكل انتق ــة. ويش العالي
كيــو- ماكــس خــالل الربــع األخــر مــن هــذا العــام مبثابــة اإلجنــاز اإلســراتيجي الهــام 
نحــو حتقيــق طمــوح شــركة ناقــالت بتطويــر الصناعــة البحريــة املتكاملــة يف دولــة 

قطــر. 

هــذا وتواصــل شــركات مشــاريعنا املشــركة يف احلــوض اجلــاف إرحمــة بــن 
ــري  ــاع البح ــو القط ــم من ــة يف دع ــان الصناعي ــة راس لف ــة يف مدين ــر اجلالهم جاب
بدولــة قطــر. ويف هــذا اخلصــوص جنحــت شــركة "ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة 
احملــدودة" يف تشــييد أول منصــة ذاتيــة الرفــع مت بناؤهــا بالكامــل يف دولــة قطر 
وتســليمها لشــركة اخلليــج العامليــة للحفــر، وكذلــك  جنحــت شــركة "ناقــالت 
دامــن شــيبياردز قطــر"يف تســليم ثمانيــة ســفن مــن أصــل طلبيــة مــن 11 ســفينة 
ملشــروع مينــاء حمــد اجلديــد. وقــد تلقــت شــركة "ناقــالت للــوكاالت املالحيــة 
احملــدودة" املوافقــة علــى التوســع بشــكل فعــال يف خدماتهــا لتشــمل جميــع 

املوانــئ يف دولــة قطــر، ممــا يجعــل منهــا وكالــة الشــحن الرائــدة يف البــالد.

وقــد جنــت شــركة ناقــالت ثمــار التطــور التقنــي والتشــغيلي الــذي حققتــه يف 
عــام 2015 حيــث حصــدت هــذا العــام عــدًدا كبــًرا مــن اجلوائــز احملليــة واإلقليميــة 
البشــرية،  واملــوارد  املعلومــات  تكنولوجيــا  جمــاالت  يف  املرموقــة  والعامليــة 
والبيئــة وتشــغيل الســفن. ويشــكل تكرمينــا علــى يــد هــذا العــدد الكبــر مــن 
اجلهــات املرموقــة يف خمتلــف اجملــاالت كدليــل علــى حــب التميــز املتأصــل يف 
موظفــي شــركة ناقــالت وســعيهم املتواصــل لتحقيــق هــدف تعظيــم القيمــة 

ملســاهمينا. 

لقــد انعكســت إجنازاتنــا اخملتلفــة بشــكل واضــح علــى نتائجنــا املاليــة خــالل 
ــق  ــركة وحتقي ــة للش ــة املالي ــز املكان ــا يف تعزي ــاهمت بدوره ــي س ــام 2016 والت ع
عوائــد قويــة ملســاهمينا علــى الرغــم مــن املنــاخ االقتصــادي الصعــب. حيــث بلــغ 
صــايف ربــح الشــركة لعــام 2016 مبلــغ ٩55 مليــون ريــال قطــري مقارنــة بنحــو ٩٨4 
مليــون ريــال قطــري يف عــام 2015. وجتســد هــذه النتائــج املاليــة املثمــرة النمــو 
االســراتيجي للشــركة وجناحهــا. ويســر جملــس إدارة شــركة ناقــالت أن يوصــي 
ــد  ــال واح ــادل ري ــا يع ــة مب ــاح نقدي ــع أرب ــى توزي ــة عل ــة للموافق ــة العمومي اجلمعي

للســهم عــن العــام 2016. 
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المهندس عبداهلل فضاله السليطي
المدير العام لشركة ناقالت

رسالة
المدير العام

كان عــام 2016 شــاهًدا علــى اســتمرار األداء املتميــز لشــركة ناقــالت، الســيما مــع 
ظــروف الســوق املتقلبــة، حيــث واصلــت شــركة ناقــالت يف 2016 - شــأنها شــأن 
الســنوات الســابقة - جتــاوز كافــة التوقعــات وحتقيــق النمــو والتطــور يف خمتلــف 
عملياتهــا باالســتفادة مــن قــوة أعمالهــا املتكاملــة والكفــاءات التــي متلكهــا 
دعًمــا لتحقيــق رؤيــة الشــركة بــأن تصبــح شــركة عامليــة رائــدة ومتميــزة يف 

ــة. ــات البحري ــر اخلدم ــة وتوف ــل الطاق ــال نق جم

ــى  ــي عل ــذي يأت ــام وال ــذا الع ــا ه ــي مت حتقيقه ــة الت ــازات الهام ــعداء باإلجن ــا س إنن
رأســها التوســع يف أنشــطة النقــل البحــري وتدعيمهــا. ويف هــذا اخلصــوص 
وقعــت شــركة "ناقــالت" مــع شــركة "شــل إنرناشــيونال للتجــارة والشــحن 
احملــدودة" اتفاقيــة اســراتيجية يتــم مبوجبهــا انتقــال إدارة وعمليــات التشــغيل 
الفنيــة الكاملــة ألســطول الشــركة مــن ســفن الغــاز الطبيعــي املســال مــن 
 شــركة "شــل" بشــكل تدريجــي لشــركة "ناقــالت للشــحن )قطــر( احملــدودة" ، 
ويف الربــع االخــر مــن هــذا العــام وضمــن هــذه اإلتفاقيــة، قامــت الشــركة رســميًا 
باســتالم مســؤولية إدارة أول أربــع ناقــالت للغــاز الطبيعــي املســال اململوكــة 
بالكامــل للشــركة مــن طــراز "كيــو- ماكــس"، وهــذا أدى بــدوره لزيــادة عــدد 
ــفينة  ــر س ــي عش ــركة إىل اثن ــا يف الش ــا داخلًي ــم إدارته ــي تت ــطول الت ــفن األس س
)ثمــان ناقــالت غــاز طبيعــي مســال وأربــع ناقــالت لغــاز البــرول مســال(. وكان هــذا 
ــا  ــركة ومكانته ــدرات الش ــد ق ــارًزا يؤك ــاًزا ب ــفن إجن ــة إدارة الس ــال يف عملي اإلنتق
العامليــة وذلــك لتمكننــا مــن حتمــل مســؤولية إدارة الســفن قبــل املوعــد احملدد 
بســنوات، وهــو مــا يربهــن علــى مســتوى اخلــربة واملهــارة والتفــاين الــذي يتميــز بــه 

موظفونــا وعلــى كفــاءة التشــغيل العاليــة التــي تتميــز بهــا الشــركة.

ويف إطــار جهودنــا لتعزيــز ثقافــة الســالمة بالشــركة، توســعنا يف تنفيــذ برنامــج 
ــات واحلــوادث" يف الشــركة بالكامــل مبــا يشــمل  "بيئــة عمــل خاليــة مــن اإلصاب
العمليــات اخلاصــة بشــركات املشــاريع املشــركة التابعــة للشــركة. وســوف 
ــودة يف  ــالمة واجل ــر الس ــى معاي ــان أعل ــخ بضم ــت والراس ــا الثاب ــتمر التزامن يس
ــا لتقــدمي خدمــات نقــل  ــدة عاملًي أســطولنا يف إطــار مســاعينا لنكــون شــركة رائ

ــة.  ــة وفعال ــة وموثوق ــة آمن ــة بطريق ــة اخملتلف ــات البحري ــة واخلدم الطاق

ــي  ــباقن إىل تبن ــون س ــح ألن نك ــًا نطم ــا دائم ــالت"، كن ــركة "ناق ــيس ش ــذ تأس من
الــذي  اليــوم  عــامل  يف  اخملتلفــة.  اجملــاالت  يف  األفــكار  و  احلديثــة  التقنيــات 
تفجــرت فيــه الثــورة الرقميــة، بــات االتصــال أحــد العناصــر األساســية التــي متكــن 
أي منظمــة مــن االســتجابة بشــكل ســريع للتطــورات الديناميكيــة يف الســوق 
العامليــة. عملــت شــركة "ناقــالت" هــذا العــام علــى االســتثمار يف هــذا اجملــال 
وذلــك مــن خــالل توفــر خدمــات أنظمــة االتصــال باألقمــار الصناعيــة للســفن 
التابعــة ألســطول الشــركة مــن ناقــالت الغــاز الطبيعــي املســال وناقــالت غــاز 
البــرول املســال. وهــذا يســاهم بــدوره يف خفــض تكاليــف املكاملــات الصوتيــة 
وتوفــر اإلتصــال بشــبكة اإلنرنــت ممــا يســمح لطاقــم الســفينة بالتواصــل الدائــم 
مــع عائالتهــم. إن اســتثمار الشــركة يف هــذا اجملال مل يســهم فقط يف حتســن 
الكفــاءة التشــغيلية علــى مــن ســفن األســطول وحســب ، بــل امتــد كذلــك لتعزيــز 
صــورة شــركة "ناقــالت" وتقدمهــا يف هــذا اجملــال فتمــت دعــوة الشــركة لتبادل 
اخلــربات اخملتلفــة املتعلقــة مبجــال تكنولوجيــا املعلومــات يف خمتلــف احملافــل 

ــة. ــة املرموق ــة واإلقليمي ــات احمللي واملنتدي

للعديــد مــن اجلوائــز  للشــركة مــن خــالل حصدهــا  كمــا كان 2016 عاًمــا حافــًلا 
ــالل  ــز خ ــرب اجلوائ ــن أك ــن م ــا باثن ــا فوزن ــاالت، وأبرزه ــف اجمل ــمة يف خمتل واألوس
حفــل توزيــع جوائــز قائمــة لويــدز ملنطقــة الشــرق األوســط وشــبه القــارة الهنديــة 
لعــام 2016 وهــو اإلجنــاز الــذي مل يحققــه ســوى عــدد قليــل جــًدا مــن الشــركات 
ــا يف  ــًرا جلهودن ــن تقدي ــن اجلائزت ــاءت هات ــا. وج ــرب تاريخه ــة ع ــذه الصناع يف ه
احلفــاظ علــى البيئــة مــن خــالل العمــل بطريقــة آمنــة ومســؤولة، وتكرمًيــا لنجاحنــا 
كأفضــل مشــغل ســفن يف املنطقــة. وســوف يســتمر التزامنــا الثابــت والراســخ 
بضمــان أعلــى معايــر الســالمة واجلــودة يف أســطولنا يف إطــار مســاعينا لنكــون 
شــركة رائــدة عاملًيــا لتقــدمي خدمــات نقــل الطاقــة واخلدمــات البحريــة اخملتلفــة.
ويف شــهر نوفمــرب، شــاركت شــركة ناقــالت مــع شــركات مشــاريعها املشــركة 
و  قطــر"  يف  "صنــع  معــرض  وهمــا  كبريــن  إقليميــن  حدثــن  فعاليــات  يف 
ــة  ــات املتكامل ــرض اخلدم ــك لع ــرول" وذل ــدويل للب ــي ال ــر أبوظب ــرض ومؤمت "مع
ــل  ــة. إن مث ــة البحري ــري والصناع ــل البح ــي النق ــركة يف قطاع ــا الش ــي تقدمه الت
هــذه الطــرق واألســاليب االســراتيجية يف تســويق العالمــة التجاريــة للشــركة 
ســتضع"ناقالت" يف مصــاف الشــركات الرائــدة يف تقــدمي اخلدمــة الشــاملة 

للطاقــة والنقــل واخلدمــات البحريــة يف املنطقــة.

كمــا شــهد هــذا العــام مشــاركة الشــركة يف معــرض ومؤمتــر الدوحــة الــدويل 
ــذي قامــت فيــه شــركة "ناقــالت" وشــركة  للدفــاع البحــري "دميدكــس 2016" وال
"ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر" بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مشــرك مــع القــوات 
البحريــة األمريــة القطريــة لتأســيس وتشــغيل مركــز بحــري وطني لتدريــب الضباط 
البحريــن ومذكــرة تفاهــم أخــرى تتــوىل مبوجبهــا شــركة "ناقــالت دامــن شــيبياردز 
قطــر" مســؤولية بنــاء ســفينة دعــم غطــس بعقــد قيمتــه 15٨.5 مليــون ريــاًلا 
ــا. وخــالل هــذا العــام وقعــت أيضــًا شــركة "ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة  قطرًي
احملــدودة" مذكــرة تفاهــم مــع شــركة "ماكديرمــوت" للتعــاون احلصــري يف 
جمــاالت ممارســة مشــاريع الهندســة والتوريــد والركيــب والبنــاء يف دولــة قطــر. 
ــرة  ــدودة" مذك ــة احمل ــال البحري ــل لألعم ــالت كيبي ــركة "ناق ــًا ش ــت أيض ــا وقع كم
تفاهــم أخــرى مــع شــركة الســفن اليونانية "ســاموس ستيمشــيب" ليصبــح بذلك 
احلــوض اجلــاف ارحمــة بــن جابــر اجلالهمــة هــو احلــوض املفضــل لتوفــر خدمــات 

ــة الســفن لشــركة ســاموس ستيمشــيب يف املنطقــة.  إصــالح وصيان

البحريــة  اخلدمــات  توفــر  يف  التوســع  باســتمرار  ناقــالت  شــركة  التــزام  يأتــي 
اخملتلفــة ومواصلــة تعزيــز الصناعــة البحريــة بدولــة قطــر، مــع الركيــز بشــكل 
خــاص علــى أنشــطة حــوض "أرحمــة بــن جابــر اجلالهمــة لبنــاء وإصــالح الســفن" 
تعبــًرا واضًحــا عــن دعــم شــركة ناقالت القــوي لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 والتزامها 

ــتدامة.  ــة املس ــي والتنمي ــة العامل ــن الطاق ــان أم بضم

وانطالًقــا مــن درايتهــا التامــة بالتحديــات االقتصاديــة الراهنــة، شــرعت شــركة 
ناقــالت يف وضــع اخلطــط االســراتيجية خلفــض التكلفــة والتــي جــاءت لتكمــل 
طمــوح الشــركة املتمثــل يف حتقيــق التحســن واالرتقــاء املســتمر مبســتوى 
أســاليب العمــل املوجــودة يف جميــع عمليــات الشــركة وشــركات مشــاريعها 

املشــركة بدولــة قطــر. 

تواصــل شــركة ناقــالت ازدهارهــا ومنوهــا وتعكــس األربــاح الكبــرة التــي حتققهــا 
التــي تنتهجهــا الشــركة كمــا  شــركة ناقــالت اســراتيجية العمــل املدروســة 
ــركة  ــو الش ــدى من ــى م ــاهًدا عل ــركة ش ــطة الش ــدروس يف أنش ــع امل كان التوس

ــام. ــذا الع ــازات ه ــن اإلجن ــد م ــا للعدي وحتقيقه

 أبرز النتائج املالية للعام املنتهي يف ٣1 ديسمرب 2016

سجلت الشركة صايف ربح بلغ ٩55 مليون رياًلا قطرًيا مقارنة بنحو  ٩٨4   •
 مليون رياًلا قطرًيا يف عام 2015.

بلــغ إجمــايل أصــول شــركة ناقــالت يف 31 ديســمرب 2016 مــا يعــادل 30.3   •
ديســمرب   31 يف  قطــري  ريــال  مليــار   30.٧ مقابــل  قطــري  ريــال  مليــار 
2015. وقــد بلغــت األصــول املتداولــة، مبــا يف ذلــك النقــد و األرصــدة لــدى 
البنــوك 2.٩ مليــار ريــال قطــري يف 31 ديســمرب 2016. بينمــا بلغــت األصــول 
غــر املتداولــة والتــي تتألــف أساًســا مــن االســتثمارات يف ناقــالت الغــاز 
األصــول  4.2٧  الطبيعــي املســال واملمتلــكات واملعــدات وغرهــا مــن 
مليــار ريــال قطــري يف 31 ديســمرب 2016. إن إجمــايل أصــول الشــركة، مبــا 
ــن 45  ــر م ــغ أك ــد بل ــركة، ق ــاريعها املش ــالت يف مش ــة ناق ــك حص يف ذل
مليــار ريــال قطــري. وباإلضافــة إىل ذلــك، تتمتــع شــركة ناقــالت مبصلحــة 
اقتصاديــة ومبســؤولية كاملــة يف إدارة وتشــغيل حــوض "أرحمــة بــن جابــر 
اجلالهمــة لبنــاء وإصــالح الســفن" والــذي بلغــت تكلفــة بنــاؤه  10.6 مليــار ريــال 
قطــري، ومت متويلــه عــن طريــق قطــر للبــرول يف مينــاء راس لفــان، وبذلــك 
ــري. ــال قط ــار ري ــالت 55.6 ملي ــطة ناق ــدارة بواس ــول امل ــايل األص ــون إجم  يك

بلــغ إجمــايل القــروض 21.4 مليار ريال قطري يف 31 ديســمرب 2016 مقارنة مـــع   •
 22.2 مليـــار ريــال قطــري يف 31 ديســمرب 2015، مــا يعكــس ســـداد القــروض.

غــر  واألســـهم  التحــوط  احتياطـــي  قبـــل  امللكيـــة  حقـــوق  إجمــايل  بلـــغ   •
املســـيطرة ٨.5 مليـــار ريــال قطــري يف 31 ديســمرب 2016 مقارنـــة مـــع 3.٨ 
ــال قطــري يف 31 ديســمرب 2015. وقــد انخفــض احتياطــي التحــوط  ــار ري مليـ
الســـلبي يف 31 ديســمرب 2016 ليصــل إىل قيمـــة 3.2 مليـــار ريــال قطــري  
مقارنـــة مـــع 3.٨ مليـــار ريــال قطــري يف 31 ديســمرب 2015، ويرجــع ذلــك 
بصفــة أساســـية لالنخفــاض يف القيمـــة الســـوقية لعقـــود مبادلـــة أســـعار 
الفائـــدة )SWAP( يف نهايـــة العــام، لينتـــج عنهـــا انخفـــاض يف اخلصــوم 

ــدة. ــعار الفائ ــادالت أسـ ــادة يف مب ــس الزيـ ــي تعكـ والتـ
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لمحة عن الشركة
شــركة ناقــالت هــي شــركة نقــل بحريــة قطريــة متثــل رابــط النقــل األساســي يف 
سلســلة إمــداد الغــاز الطبيعــي املســال لدولــة قطــر. وأســطول شــركة ناقــالت 
هــو األســطول األكــرب يف العــامل، حيــث يضــم 63 مــن ســفن الغــاز الطبيعــي 
املســال. وباإلضافــة إىل ذلــك، تديــر شــركة ناقــالت وتشــّغل أربــع ســفن لنقــل غــاز 
 ،)NSQL( البــرول املســال عــن طريــق شــركة ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة
باإلضافــة إىل ثمــان ســفن لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال، وهــي شــركة مملوكــة 
ــة هــذه الســفن لشــركة ناقــالت  بالكامــل مــن قبــل شــركة ناقــالت. وتعــود ملكي

باالشــراك مــع شــركة مالحــة.

إرحمــة  الســفن وإصالحهــا يف حــوض  بنــاء  ناقــالت مرافــق  وتشــّغل شــركة 
بــن جابــر اجلالهمــة لبنــاء الســفن يف مينــاء راس لفــان يف دولــة قطــر مــن 
خــالل مشــروعن مشــركن اســراتيجين همــا شــركة ناقــالت كيبيــل لألعمــال 
البحريــة احملــدودة )N-KOM( وشــركة ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر احملــدودة 

.)NDSQ(

ــالت  ــركة ناق ــالل ش ــن خ ــئ م ــة املوان ــات وكال ــًا خدم ــالت أيض ــركة ناق ــدم ش وتق
للوكالــة )NAC( ملينائــي راس لفــان ومســيعيد، وتوفــر خدمــات التخزيــن للســفن 
يف امليــاه القطريــة مــن خــالل وحــدة دعــم الســفن التابعــة لشــركة ناقــالت. 
ويقــدم املشــروع املشــرك، شــركة ناقــالت سفيتزيرويســمولر )NSW(، خدمات 
الدعــم البحريــة يف مينــاء راس لفــان ومنطقــة النشــاط البحــري لدولــة قطــر حــول 

جزيــرة حالــول.

WWW.NAKILAT.COM.QA

10  •  التقرير السنوي٩  •  التقرير السنوي



٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

تم تسليم أول سفينتين لدى
الشركة للغاز الطبيعي المسال

طرح أسهم شركة »ناقالت« 
للتداول فى بورصة قطر

تم تأسيس شركة وكالة ناقالت
المحدودة )NAC( وامتالك 

ناقالت %9٥ من األسهم

استالم شركة »ناقالت« عدد 
١8 سفينة لنقل الغاز الطبيعى 

المسال

استالم سفن نقل غاز البترول 
المسال األربعة

تأسست شركة ناقالت لتكون شركة النقل 
)LNG( القطرية للغاز الطبيعي المسال

قامت شركة »ناقالت« بتأجير عدد ٦ 
سفن من طراز »Q-Max« إلى شركة 

قطر غاز ٢ لمدة ٢٥ سنة

قامت شركة »ناقالت« بتأجير عدد ١0 
ناقالت للغاز الطبيعي المسال إلى 

شركة قطر غاز ٣ لمدة ٢٥ سنة

بدء أعمال البناء فى حوض إرحمة بن جابر 
الجالهمة لتصنيع وإصالح  السفن فى 

راس لفان

تأسيس مشروع مشترك لناقالت لقطر 
السفن مع شركة سفيتزر، ومنحت عقد 

خدمة لمدة ٢٢ عاًما من قطر للبترول 
لميناء راس لفان

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

بالكامل مع شركة شل للشحن 
والتجارة المحدودة

تاريخ
ناقالت

استالم شركة »ناقالت « عدد ٢١ 
سفينة لنقل الغاز الطبيعى المسال

استالم أّول سفينة من طراز 
»Q-Max« موزا

تأسست شركة ناقالت كيبيل لألعمال 
»N-KOM« البحرية

استالم شركة »ناقالت« عدد ٣  سفن لنقل 
الغاز الطبيعى المسال

تأسيس شركة المشروع المشترك ناقالت دامن 
»NDSQ« شيبياردز قطر

حفل تدشين حوض إرحمة بن جابر الجالهمة 
لبناء وإصالح السفن

 »NDSQ« و »N-KOM« بدء نشاط شركتي

توسعت "ناقالت" في مشاريعها المشتركة مع شركة ماران فينتشرز 
وذلك بإضافة ٢ من سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة 

وقعت "ناقالت"مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لتمويل وتأمين ائتمان 
الصادرات البحرية 

دشنت "ناقالت" برنامج "عوامل" النجاح إلدارة المواهب والكفاءات

فازت "ناقالت" بجائزة CIO100 المرموقة 

تم بنجاح تركيب نظام حقن الغاز الموجه إالكترونيا في الناقلة "رشيدة" من طراز  "كيوماكس"

تم تركيب نظام معالجة مياه الصابورة )BWTS( في الناقلة "العامرة" من طراز "كيوماكس" 

أنجزت شركة "ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة" ١00 عملية صيانة ناجحة منذ تأسيسها

سلمت شركة "ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة" اثنين من األرصفة العائمة التي قامت ببنائهما لصالح 
شركة قطر للمواد األولية 

فازت شركة "ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة" بثالث جوائز إقليمية مختلفة وجائزة لتحسين ثقافة السالمة

سلمت شركة  "ناقالت دامن شيبياردز قطر" ٤ سفن مختلفة األنواع واالستخدامات إلى شركة "ناقالت سفيتزيرويسمولر"

فازت  شركة "ناقالت دامن شيبياردز قطر " بعقد لبناء ١١ سفينة دعم للميناء الجديد

استقبلت شركة "وكالة ناقالت لألعمال المالحية المحدودة" أكبر عدد من السفن بنسبة ٣% حيث ارتفعت إلى ٣00٧ سفينة مقارنة 
 بـ ٢9١٧ سفينة في عام ٢0١٤

تجديد عقد حالول للخدمات البحرية )٥ سفن(

شركة »ناقالت« تتولّى اإلدارة التقنية 
ألربع سفن لنقل الغاز البترول المسال

شركة »NDSQ« تنجز بناء أولى سفنها 
وهي بارجة تحميل وإنزال بطول ١٤0 م

أّول مجموعة من الطّلاب البحريين القطريين 
ينضّمون إلى شركة »ناقالت«

شركة »NDSQ« تقوم بتسليم أّول ثالثة 
زوارق إرساء ضمن طلبية مكّونة من ١9 

سفينة

اتخذت شركة ناقالت قراراً بنقل اإلدارة التجارية لناقالت غاز البترول 
المسال لتخضع إلدارة الشركة 

جرى إبرام صفقة لزيادة توسيع المشروع المشترك بين ماران 
وناقالت عن طريق إضافة ناقالت غاز طبيعي مسال

وقعت شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية المحدودة 
»N-KOM« عقداً مع مان ديزل آند تربو للتعاون بشأن مشروع 

تعديل محركات ناقالت الغاز الطبيعي المسال الخاضعة للتحكم 
اإللكتروني إلى محركات حقن الغاز

وقعت شركة »N-KOM« مذكرة تفاهم مع هيلين جي 
انجنيرنج لتعديل العبارات اليونانية

فازت شركة »N-KOM« بعقدين بقيمة ١١0 مليون دوالر 
 »GDI« أمريكي من شركة الخليج العالمية للحفر

وقعت شركة »N-KOM« عقداً بقيمة ١9 مليون دوالر أمريكي 
مع شركة قطر للمواد األولية.  وقعت شركة »N-KOM« عقداً 

مع شركة دي.ان.في. جي إل »DNV GL« للتعاون بشأن 
مشروعات حلول لتوفير الغاز الطبيعي المسال 

حصلت شركة »N-KOM« على اعتماد المعهد األمريكي للبترول
 

فازت شركة »N-KOM« بجائزة السالمة واألمن في حفل 
توزيع جوائز ماريتايم ستاندارد ٢0١٤ للشرق األوسط وشبه القارة 

الهندية 

 »NDSQ« وقعت شركة ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة
مذكرتي تفاهم مع القوات المسلحة القطرية

  »NDSQ« سّلمت شركة ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة
أول سفينتي عمل إلى شركة ناقالت سفيتزيرويسمولر 

»NSW« 

جرى تحويل إدارة أربع ناقالت غاز طبيعي مسال لتصبح خاضعة 
 »NSQL« إلدارة شركة ناقالت للشحن قطر المحدودة

شركة »ناقالت« تزيد من حصة ملكيتها في شركة »ماران ناقالت
المحدودة« 

شركة »NDSQ« توّقع عقد لبناء سفينتين فاخرتين سريعتين بطول 
٧١ مترا

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

   ISO )900١:٢008( تحصل على شهادات »NDSQ« شركة
OHSAS )١800١:٢00٧( و ISO )١٤00١:٢00و )٤

شركة »N-KOM« تفوز بجائزة »أفضل حوض بحري لخدمات صيانة 
السفن« للسنة الثانية على التوالي خالل حفل توزيع جوائز »سيتريد« 

الشرق األوسط وشبه القارة الهنديّة ٢0١٣

استالم شركة »ناقالت« عدد 8 
سفن لنقل الغاز الطبيعى المسال

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

قامت شركة »ناقالت« بتأجير عدد 8 
ناقالت للغاز المسال إلى شركة »قطر 

غاز« ٤ لمدة ٢٥ سنة

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

 »Q-Flex« أول سفينة من طراز
بميناء راس لفان تحمل شحنة لقطرغاز

منح شركة »ناقالت« شهادتي 
)ISO )900١:٢008 و 

OHSAS )١800١:٢00٧(

إنجاز شركة »N-KOM« أّول مشروع 
صيانة في الحوض الجاف لسفينة نقل 
الغاز  الطبيعي المسال »سميسمة«

إبرام عقد رئيسى بين شركة
»N-KOM« وشركة »الخليج 

العالمية للحفر«

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

منحت شركة »NDSQ« شهادة
 ISO )900١:٢008(
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مالمح وإنجـازات 2016
كان هذا العام مليًئا باإلنجازات لناقالت من خالل تحقيق الشركة

للعديد من المبادرات واإلنجازات االستراتيجية و التي تشمل ما يلي:

STASCO "وقعت "ناقالت" اتفاقية لنقل إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفن أسطولها من  شركة "شل العاملية للتجارة والشحن احملدودة     •
حتقيق الشركة صايف أرباح بلغ ٩55 مليون ريااًل قطريًا   •

تكــرمي مديــر عــام "ناقــالت" املهنــدس عبــداهلل بــن فضالــه الســليطي ضمــن أفضــل 50 مديــر تنفيــذي يف منطقــة اخلليــج وذلــك يف حفل جوائــز أفضــل املديرين   •
التنفيذيــن يف منطقــة اخلليــج العربــي

فازت "ناقالت" بجائزة "التميز يف إدارة األعمال" يف حفل جوائز )قطر اليوم( لتميز األعمال  •
فازت "ناقالت" بجائزة عاملية يف منتدى وحفل جوائز "CIO100" السنوي الثاين، وجائزة "تنفيذ أفضل مشروع يف السنة" يف جوائز "GEC" لعام 2016  •

مت بنجــاح انتقــال اإلدارة الفنيــة ألربعــة ســفن مــن شــركة "شــل العامليــة للتجــارة والشــحن احملــدودة" STASCO إىل شــركة "ناقــالت قطــر للشــحن احملدودة"   •
NSQL يف عــام 2016

وقعت شركة"ناقالت" مذكرة تفاهم مع القوات البحرية األمرية القطرية لتأسيس مركز تقني بحري للمحاكاة والتدريب لضباط القوات البحرية  •
واألخــرى يف  "كأفضــل مشــغل ســفن"  أحدهمــا  بجائزتــن  "ناقــالت"  فــازت   •
ــدز ملنطقــة الشــرق األوســط  ــز لوي ــع جوائ "احلفــاظ علــى البيئــة" يف حفــل توزي

القــارة الهنديــة لعــام 2016  وشــبه 
ملبادراتهــا  املنطقــة  مســتوى  علــى  عاملــي  تقديــر  علــى  "ناقــالت"  حــازت   •
التميــز يف املــوارد  "التقطــر" وذلــك يف حفــل  جوائــز  اخملتلفــة يف جمــال 

2016 للعــام  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  مبنطقــة  البشــرية 
حــازت شــركة ناقــالت علــى جمموعــة مــن شــهادات التقديــر مــن جامعــة قطــر و   •

ذلــك ملســاهمتها يف دعــم الطلبــة
ســلمت شــركة "ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة احملــدودة" قــارب رفــع حديــث   •

البنــاء إىل شــركة اخلليــج العامليــة للحفــر
وقعــت شــركة "ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة احملــدودة" مذكــرة تفاهــم مــع   •
الرئيســية واملعــدات املســاعدة. للمحــركات  اإلصــالح  "جولتنــز" خلدمــات  شــركة 
وقعــت شــركة "ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر" مذكــرة تفاهــم لبنــاء ســفينة دعم   •

ــة ــة القطري ــة األمري ــوات البحري ــح الق ــري لصال ــوص البح الغ
ســلمت شــركة "ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر" ٨ زوارق ملشــروع مينــاء حمــد   •

يف دولــة قطــر
إىل  خدماتهــا  بتقــدمي  احملــدودة"  املالحيــة  للــوكاالت  "ناقــالت  شــركة  بــدأت   •

اجلديــد وحمــد  الدوحــة  مينائــي  يف  الراســية  الســفن 
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التمويل
تأكيد شركة مؤسسة التصنيف العاملية )فيتش( تصنيف السندات الرئيسية لشركة  "ناقالت إنك" عند درجة A+، مع رؤية مستقرة يف شهر يونيو 2016  •

تأكيد شركة تصنيف األوراق املالية "ستاندرد آند بورز" تصنيف السندات الرئيسية لشركة "ناقالت إنك" عند  AA- مع رؤية مستقرة يف شهر أغسطس 2016  •
تقييم إسراتيجية التحوط املايل للشركة واتخاذ اإلجراءات الالزمة  •

إمتام اتفاقّية إعادة متويل جديدة لتحسن البنية املالية للشركة وخلق فرصة جيدة للنمو والربح  •
مت البحث عن فرص متويل جديدة على الصعيد الدويل بهدف تنويع العالقات القوية القائمة يف القطاع املصريف القطري  •

مالمح وإنجـازات 2016

السالمة والصحة والبيئة والجودة

األسطول
تأكيد التزام الشركة بتطبيق أعلى معاير وأنظمة السالمة يف السفن   •

ــادة كفــاءة العمليــات التشــغيلية وذلــك مبــا يتناســب مــع عمليــات نقــل  زي  •
ــركة  ــن ش ــة م ــات املقدم ــًا للمقرح ــدة وفق ــفن اجلدي ــة للس اإلدارة الفني

DNV-GL
ــع  ــبة ٨6 % م ــال بنس ــي املس ــاز الطبيع ــل الغ ــطول نق ــتخدام أس ــم اس يت  •
حتقيــق اعتماديــة بنســبة ٩٩.43%. مت توصيــل 2٧2 شــحنة غــاز طبيعــي 
ــر  ــد اآلخ ــى الصعي ــتقبال، وعل ــة اس ــالل 31 حمط ــن خ ــة  م ــال إىل 16 دول مس
بلغــت نســبة اســتخدام أســطول نقــل غــاز البــرول املســال ٩٧.٨6 % مــع 

اعتماديــة بنســبة 34.٩٩%
مت بنجــاح إجــراء دراســة لقيــاس أداء ســفن كيــو- فليكــس وأثبتــت أنهــا أداة   •

فعالــة ومفيــدة جلميــع مشــغلي الســفن
حافــظ أســطول نقــل الغــاز الطبيعــي املســال يف شــركة "ناقــالت للشــحن   •
ــن 5.٩٩%  ــر م ــبة أك ــفن بنس ــاءة للس ــى كف ــدودة" NSQL عل ــر احمل قط

ــكاوي ــف أو ش ــدون توق ــام 2016، ب ــالل ع خ
وقعــت شــركة "ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة" وشــركة "شــل العاملية   •
للتجــارة والشــحن احملــدودة" إتفاقيــة لتنفيــذ خطــة لنقــل إدارة أســطول 
ســفن الغــاز الطبيعــي املســال اململوكــة لشــركة "ناقــالت" مــن شــركة 
"شــل العامليــة للتجــارة والشــحن احملــدودة" إىل شــركة "ناقــالت للشــحن 

ــدودة"  ــر احمل قط
مت نقــل إدارة عمليــات التشــغيل الفنيــة الكاملــة  ألربعــة ســفن غــاز طبيعــي   •
مســال مــن طــراز كيو-ماكــس )مــوزا ومكينــس وأم صــالل والغويريــة( مــن 

 STASCO "شــركة "شــل العامليــة للتجــارة والشــحن احملــدودة
مت نقــل ٧0% مــن العمــال البحريــن يف شــركة شــل العامليــة خلدمــات   •
الشــحن SISS و٧5% مــن العمــال البحريــن يف شــركة "برنــار شــولر" 
ــن  ــارة تابع ــل بح ــن قب ــفن م ــع الس ــالت" الدارة جمي ــركة "ناق BSM إىل ش

للشــركة
مت اعتمــاد نظــام جديــد للعــزل احلــراري يف الســفن مــن طــراز "كيــو ماكس"   •

ــل  ــدى الطوي ــى امل ــغيل عل ــاءة التش ــادة كف ــاهم يف زي ــذي سيس وال
ــة  ــل حمط ــال مث ــي املس ــاز الطبيع ــتالم الغ ــدة الس ــات جدي ــت حمط انضم  •
ــدا للســفن مــن طــراز "كيو-ماكــس". كمــا انتهــت الشــركة  باكســتان وبولن
مــن عمليــة  دراســة توافــق السفن/الســاحل ملينــاء قاســم )بــدون ريــاح 
ــس،  ــنزن، الروي ــئ )ش ــرى ملوان ــات أخ ــا يف 6 دراس ــارك حالًي ــمية( وتش موس
دونكــرك، زيــربوج، رصيــف 2، ســابن )حتميــل(، مينــاء قاســم )ريــاح موســمية 

ــة( ــوب غربي جن

ــاون  ــة بالتع ــالمة املروري ــة للس ــرة توعوي ــالت" حماض ــركة "ناق ــت ش نظم  •
مــع اإلدارة العامــة للمــرور وذلــك يف إطــار برنامــج املســؤولية االجتماعيــة 
ــى  ــالمة عل ــة الس ــزام بأنظم ــة االلت ــن أهمي ــا ع ــث فيه ــركة. ومت احلدي للش
الطــرق وعــن األســباب الشــائعة للحــوادث أثنــاء القيــادة كمــا مت عــرض 
العديــد مــن مقاطــع الفيديــو لبعــض احلــوادث واألخطــاء لزيــادة الوعــي 
بالســالمة املروريــة.  وفضــًلا عــن ذلــك، مت أيًضــا خــالل الفعاليــة إطــالق 
مبــادرة "أتعهــد" والتــي أكــد فيهــا موظفــو الشــركة علــى التزامهــم بقواعد 
القيــادة اآلمنــة كالتوقــف عــن اســتخدام الهاتــف اجلــوال، وارتــداء حــزام األمان 

ــًا ــة دائم ــادة اآلمن ــد القي ــزام بقواع و االلت
بــدأت "ناقــالت" خطــة دمــج أنظمــة وعمليــات الســالمة والصحــة والبيئــة   •
ــن خــالل وحــدة البيئــة والصحــة والســالمة  واجلــودة يف منصــة واحــدة م
ــاون  ــم بالتع ــة التصمي ــا مرحل ــرى حالًي ــاب SAP. جت ــام س ــن نظ ــة م املقدم
ــل  ــروع يف أوائ ــق املش ــا تطبي ــرر مبدئًي ــن املق ــي وم ــاري خارج ــع استش م
لناقــالت وشــركات  النظــام املركــزي اجلديــد  عــام 201٧. سيســاهم هــذا 
مشــاريعها املشــركة يف توفــر منصــة مشــركة للعمليــات الرئيســية 
التغيــر،  وإدارة  البيئــي،  واالمتثــال  وإدارة اخملاطــر،  احلــوادث،  إدارة  مثــل 
ــة  ــت منص ــات حت ــذه العملي ــع ه ــود جمي ــة. وج ــة املهني ــق والصح والتدقي
ــة  ــح احمللي ــع اللوائ ــركة جلمي ــال الش ــادة امتث ــاهم يف زي ــركة سيس مش
والدوليــة وبالتــايل يدعــم مهمــة الشــركة للمســاهمة يف دعــم رؤيــة قطــر 

الوطنيــة 2030
أمتــت ناقــالت الغــاز الطبيعــي املســال )الهملــة، القطــارة والغرافــة( والتــي   •
تديرهــا شــركة "ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة" NSQL بنجــاح االختبــار 
الســنوي الثــاين لشــهادة اجلائــزة اخلضــراء. تعطــى هــذه  اجلائــزة مــن قبــل 
املنظمــة الدوليــة للجائــزة اخلضــراء والتــي متنحهــا لشــركات النقــل البحــري 

التــي متتلــك معايــر عاليــة يف الســالمة والنظافــة وحمايــة البيئــة. 
مت إجــراء برنامــج التوعيــة بنظــام اإلدارة املتكامــل IMS علــى الســفن التــي   •
تديرهــا  شــركة "ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة" NSQL. كمــا وضعــت 
إدارة الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة جمموعــة برامــج  تدريبيــة لتعريــف 
جميــع أفــراد الطاقــم وخلــق الوعــي بينهــم عــن مواصفــات ومتطلبــات اآليــزو 

)٩001،14001( و اآليــزو )1٨000 (

 

مت إجــراء برنامــج التوعيــة بنظــام اإلدارة املتكامــل IMS علــى الســفن التــي   •
تديرهــا  شــركة "ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة" NSQL. كمــا وضعــت 
إدارة الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة جمموعــة برامــج  تدريبيــة لتعريــف 
جميــع أفــراد الطاقــم وخلــق الوعــي بينهــم عــن مواصفــات ومتطلبــات اآليــزو 

)٩001،14001( و اآليــزو )1٨000 (
مت إجــراء جمموعــة مــن تدريبــات األمــن والســالمة علــى مــن جميع  الســفن   •
ــا  ــدودة" NSQL ومنه ــر  احمل ــحن قط ــالت للش ــركة "ناق ــا ش ــي تديره الت
تلــك التــي تركــز علــى "إصابات العن". شــارك جميــع أفراد الطاقــم يف هذه 
التدريبــات التــي هدفــت لتســليط الضــوء علــى احلــوادث، وحتفيــز املناقشــة 
بــن األفــراد واســتعراض اخملاطــر، والطرق الوقائيــة، وسياســات، وأهداف/ 

توقعــات الســالمة يف الشــركة وزيــادة الوعــي
مت إجــراء حملــة توعويــة لســالمة األفــراد عنــد اســتخدام األدوات الكهربائيــة   •
علــى مــن الســفن التــي تديرهــا شــركة "ناقــالت للشــحن قطر احملــدودة" 
NSQL. هدفــت احلملــة إىل التأكيــد علــى ضــرورة تقييــم اخملاطــر وتعريــف 
األفــراد بهــا بهــدف تقليــل اإلصابــات، وحتقيــق أهــداف "ناقــالت" بالوصــول 

لعمليــات تشــغيل "بــدون أي حــوادث وإصابــات"
اســتمرت الشــركة يف تنظيــم االختبــارات التوعويــة الشــهرية للســالمة   •

واجلــودة والبيئــة  والصحــة 
مت تشــكيل فريــق عمــل مــن ضمن عضويته شــركات املشــاريع املشــركة   •
)NKOM, NDSQ & NSW( بهــدف تعزيــز تبــادل املعرفــة ومناقشــة 
أفضــل املمارســات  يف الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة. يــزور الفريــق 
بانتظــام منشــآت املشــاريع املشــركة لتحديد جمــاالت التحســن والتطوير 

وتقدميهــا يف تقريــر رســمي التخــاذ االجــراءات الالزمــة
خضعــت الشــركة بنجــاح للتدقيــق اخلارجــي للتحقــق مــن امتثالهــا ملعايــر  •

 )14001( اآليــزو   ,)٩001( اآليــزو  و   )1٨001(  OHSAS
اخلدمــات  إدارة  مــع  واجلــودة  والبيئــة  والصحــة  الســالمة  إدارة  تعاونــت   •
العامــة لتقليــل نســبة اســتخدام عبــوات املــاء البالســتيكية يف الشــركة 
لتصــل لنســبة تقليــل وقدرهــا ٩٧%. كمــا وفــرت الشــركة مبلــغ 500،12٧ 
ريــال ســنويًا  باســتخدام موزعــات امليــاه مــن حجــم 5 غالــون يف مقــر مكتــب 

الشــركة اجلديــد يف أبــراج الشــموخ
ــز  ــدف لتعزي ــي ته ــنوية والت ــع س ــالمة" الرب ــرة الس ــة "صاف ــالق جمل مت إط  •
التوعيــة ملفهــوم الســالمة وتبــادل أفضل املمارســات املعرفيــة واخلربات 

ــودة ــة واجل ــة والبيئ ــالمة والصح ــال الس يف جم

 

•  مت اعتمــاد برنامــج تخطيــط مروراملالحــة الالورقــي وتنفيــذ الفــرة التجريبيــة 
ــام 201٧ ــن ع ــدًءا م ــل ب ــذ الكام ــاد التنفي ــاح واعتم بنج

خدمــات  بشــأن  املشــركة  املشــاريع  مشــغلي  مــع  خطــة  وضــع  مت   •
األعمــال كفــاءة  زيــادة  لضمــان  وذلــك  اجلافــة  األحــواض 

ــة  ــري خلدم ــاكاة البح ــب احمل ــز تدري ــروع مرك ــالت" مش ــركة "ناق ــدأت ش ب  •
احتياجــات التدريــب والتقييــم جملموعــة كبــرة مــن الضبــاط البحريــن وهــذا 

بــدوره ســيخدم قطــاع الصناعــة البحريــة يف قطــر
مت تنفيــذ جمموعــة مــن التحســينات العديدة طوال الســنة على من ســفن   •
األســطول التابــع للشــركة وخاصــة يف تنظيــف البــدن وتعبئــة احلمولــة. كمــا 
مت إنشــاء مشــاريع مفيــدة أخــرى مــع شــركة "ناقــالت كيبيــل لألعمــال 
البحريــة احملــدودة" بهــدف تنويــع وزيــادة األنشــطة يف راس لفــان.  جنحــت 
ــحن  ــالت للش ــركة "ناق ــطول ش ــون دوالر ألس ــر 2.64 ملي ــركة يف توف الش
NSQL وأكــر مــن 1٧.٨ مليــون دوالر جلميــع ســفن  قطــر احملــدودة" 

ــالت ــركة ناق ــل لش ــوك بالكام ــطول اململ األس
مت حتويــل 11 ناقلــة غــاز طبيعــي مســال مــن  طــراز كيو-فلكــس )4 ذات   •
ملكيــة مشــركة و٧ مملوكــة بالكامــل( و4 ناقــالت مــن طــراز كيو-ماكــس 
ــال  ــك إليص ــت )LSMGO( وذل ــض الكربي ــري منخف ــاز البح ــت الغ ــل بزي لتعم

الشــحنات ملناطــق مراقبــة االنبعــاث احلــراري )ECA( كدولــة بولنــدا 
مت تشــكيل جمموعــة عمــل ملشــروع "نظــام معاجلــة ميــاه الصابــورة" مــع   •
شــركات املشــاريع املشــركة وذلــك لوضــع خطــة اســراتيجية مشــركة 
ــام 201٧  ــن يف ع ــح والقوان ــزام باللوائ ــق وااللت ــن التواف ــدر م ــى ق ــق أعل لتحقي
مت االنتهــاء مــن املرحلــة الثانيــة مــن مشــروع حتســن املوثوقيــة وكفــاءة   •

التشــغيل خــالل عــام 2016
•   شــاركت "ناقــالت" يف مشــروع حتســن وتطويــر الســالمة  والــذي مت 

للبــرول  قطــر  شــركة  قبــل  مــن  تنظيمــه 
نقــل إدارة شــؤون الطاقــم مــن شــركة SSML إىل BSM ألربعــة  مــن ســفن   •
"ناقــالت قطــر  LPG  املــدارة مــن قبــل شــركة  البــرول املســال  غــاز 

"NSQL احملــدودة  للشــحن 
مت يف أبريــل وســبتمرب بنجــاح عقــد أول اجتماعــن مشــركن للضبــاط   •
الطبيعــي  الغــاز  نقــل  أســطول  ســفن  مــن  علــى  العاملــن  البحريــن 

املســال  البــرول  غــاز  و  املســال 
ــن  ــاز م ــل الغ ــي تنق ــة الت ــركات البحري ــنوي للش ــف الس ــدى نص ــم املنت تنظي  •
قطــرإىل العــامل )QPSF( وذلــك بحضــور شــركات الشــحن البحــري العامليــة 

والشــركات املؤجــرة لســفن ناقــالت

إدارة المخاطر
هيــكل حوكمــة إدارة اخملاطــر املؤسســية: مت إنشــاء جلنــة إدارة اخملاطــر واللجــان الفرعيــة التابعــة لهــا والتــي تســاهم يف وضــع أفضــل ممارســات   •

ــر ــذه اخملاط ــة ه ــقة ملعاجل ــتجابة املنس ــمويل، و اإلس ــار ش ــركة وبإط ــر يف الش ــرق إدارة اخملاط ط
ــة،  ــكل احلوكم ــية، وهي ــر املؤسس ــرق إدارة اخملاط ــن ط ــذي يتضم ــية ال ــر املؤسس ــل إدارة اخملاط ــر دلي ــية:  مت نش ــر املؤسس ــل إدارة اخملاط دلي  •

والسياســات واإلجــراءات واملســؤوليات املتفــق عليهــا إلدارة اخملاطــر
اخملاطر الرئيسية: مت عمل استبيان مع كبار مدراء إدارات الشركة لتحديد أكر 10 خماطر تأثرًا على عمل الشركة  •

ســجل إدارة اخملاطــر: مت حتديــد  بيانــات اخملاطــر يف "ناقــالت"  مــن خــالل  العمــل مــع كل قســم يف الشــركة لتحديــد اخملاطــر التــي قــد تواجــه القســم   •
يف عملياتــه اليوميــة   

الوعــي باخملاطــر: مت تدشــن برنامــج الوعــي بــإدارة اخملاطــر والــذي يشــتمل علــى إرســال منشــورات دوريــة للموظفــن وتنظيــم اجتماعــات مكثفــة   •
ملســؤويل اخملاطــر يف أقســام الشــركة اخملتلفــة
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)N-KOM( شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية المحدودة
استكملت ناقالت كيبيل لألعمال البحرية أكر من 600 مشروع بحري منذ بدء أعمال التشغيل يف 2011  •

سلمت بنجاح أول قارب رفع صنع يف قطر إىل شركة اخلليج العاملية للحفر  •
انتهت من تصنيع ركائز الدعم والتثبيت األمامية ، وأعمدة بناء وجسر للرصيف العائم وذلك لشركة تكنيب يف مشروع FMB  لصالح شركة قطر للبرول   •

•  أكملت بنجاح تصنيع 16 صهريج من مادة البيتومن لشركة وقود   
وقعــت شــركة "ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة احملــدودة"، اتفاًقــا اســراتيجيًا مهمــًا مــع جمموعــة شــركات "ســاموس ستيمشــيب" ليصبــح بذلــك احلــوض   •
اجلــاف "ارحمــة بــن جابــر اجلالهمــة" احلــوض املفضــل جملموعــة شــركات "ســاوموس ستيمشــيب" جلميــع اخلدمــات املتعلقــة بإصــالح الســفن يف منطقــة 

الشــرق األوســط
وقعــت "ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة احملــدودة" مذكــرة تفاهــم مع شــركة "ماكديرمــوت الدولية" وذلــك للتعــاون يف املشــاريع البحرية املتعلقــة بالتصميم،   •

والتوريــد، والركيــب واإلنشــاء يف قطــر
وقعت شركة "ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة" مذكرة تفاهم مع شركة "جولتنز" خلدمات اإلصالح للمحركات الرئيسية واملعدات املساعدة  •

أطلقت أول مركز متخصص للتدريب على السالمة يف مرافق احلوض اجلاف  •
حصلــت "ناقــالت" علــى موافقــة لتشــغيل مركبــة تعمــل عــن بعــد لتنظيــف الســفن يف مينــاء راس لفــان وذلــك ضمــن خطــط واســراتيجية الشــركة لتقــدم جميع   •

اخلدمــات يف جمــال النقــل وصناعــة الســفن

)NDSQ( شركة ناقالت دامن شيبياردز قطر
ــًا  ــواع واإلســتخدامات. ويجــري حالي ســلمت شــركة "ناقــالت دامــن شــيبياردز" حتــى اآلن 35 قــارب مــن خمتلــف األن  •

العمــل علــى بنــاء 5 قــوارب أخــرى. كمــا جنحــت الشــركة يف إصــالح  23 مشــروع آخــر
سلمت شركة "ناقالت دامن شيبياردز" قطر ثمانية زوارق من أصل إحدى عشر ملشروع ميناء حمد اجلديد  •

وقعــت شــركة "ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر" خــالل معــرض ومؤمتــر الدوحــة الــدويل للدفــاع البحــري )دميدكــس(   •
مذكــرة تفاهــم قيمتهــا 165 مليــون ريــال قطــري، مــع القــوات البحريــة األمريــة القطريــة، لبنــاء ســفينة دعــم الغــوص 

البحــري 
أطلقــت شــركة "ناقــالت دامــن شــيبياردز" قطــر بنجــاح عــدد "2"مــن املنشــآت البحريــة ملشــروع درع األمــن   •

 LOR البارجــة  باســتخدام  القومــي، 
ــدون أي  ــر 2016( ب ــة أكتوب ــل )إىل نهاي ــاعة عم ــون س ــن 11 ملي ــر م ــر أك ــيبياردز" قط ــن ش ــالت دام ــركة "ناق ــت ش حقق  •

حــوادث أو إصابــات هــادرة للوقــت منــذ البــدء بأعمــال التشــغيل يف عــام 2011
يجرى حاليًا إنشاء يختن عمالقن فاخرين بطول ٧1 مر   •

ــدز ريجســر(  ــل )لوي ــة اخلامــس مــن قب اســتكملت شــركة "ناقــالت دامــن شــيبياردز" قطــر بنجــاح تدقيــق املراقب  •
 2016 مايــو  يف  املهنيــة)1٨001:200٧(  والصحــة  الســالمة  إدارة  ونظــام   )14001:2004( اآليــزو  و   )٩001:200٨( اآليــزو 

الخدمات البحرية
حققت شركة "ناقالت سفيتزيرويسمولر" أكر من 4 مالين ساعة عمل دون أي تأخر أو إصابات هادرة للوقت  •

مل حتدث خالل 2016 أي إصابات هادرة للوقت يف شركة "ناقالت سفيتزيرويسمولر"  •
ــا برنامــج )اإلدارة والتقييــم الذاتــي للســفن البحريــة( وذلــك لضمــان  نفــذت شــركة "ناقــالت سفيتزيرويســمولر" تطوعًي  •

تطبيــق أعلــى املعايــر ومســتويات األداء يف عمليــات الشــركة
تواصــل شــركة ناقــالت للــوكاالت املالحيــة احملــدودة )NAC( تقــدمي خدمــات الوكالــة جلميــع الســفن املتجهــة مــن وإىل   •
راس لفــان وســفن املــواد الهيدروكربونيــة املتجهــة إىل ميناء مســيعيد دون أي تأخر أو إصابــات هادرة للوقت منذ بدء 

أعمــال التشــغيل قبــل 11 عامــًا 
قامت شركة "ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة" باستقبال 4124 سفينة خالل عام 2016  •

للــوكاالت املالحيــة احملــدودة" بتقــدمي خدماتهــا إىل الســفن الراســية يف مينائــي الدوحــة  "ناقــالت  بــدأت شــركة   • 
و ميناء حمد اجلديد

فازت شركة "ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة"بعدة عقود قصرة وطويلة األجل مع جمموعة من كبار العمالء  •
قامــت شــركة "ناقــالت للــوكاالت املالحيــة احملــدودة" بتنويــع خدماتهــا لتشــمل التخليــص اجلمركي للشــحنات)من خالل   •

نافــذة واحــدة(، وخدمــات الدعــم الــربي والبحــري فضــًلا عــن تغيــر أطقــم املوظفــن بطائــرات الهيلوكوبــر
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تلعب ناقالت دور� أساسيا � سلسلة ا�مداد 
والتوريد اخلاصة بنقل الغاز الطبيعي املسال

٧
عدد اجلوائز

٪٣٧.٦
نسبة التقط

١١٠،٧٠٤،٣٥٥ م٣ 
كمية الغاز الطبيعي املسال التي يتم نقلها

أداء السالمة

٣٫٨٤
من أصل ٥ (املعدل العام للصناعة: ٣٫٥٦)

نتائج استطالع السالمة لناقالت ٢٠١٦

درجة مشاركة الصحة والسالمة

حجم ا�سطول

ناقلة٦٧ 

 عدد الشحنات

شحنة

معدل الصناعة معدل ناقالت

 منشأة برية وبحرية مت إصالحهاسفينة نقل غاز طبيعي مسال مت إصالحها

إصالح وحتويل السفن، وتصميم وبناء وإصالح الهياكل البحرية وال¤ية

(NSW) شركة ناقالت سفيتزيرويسمولر

٢٦ªسفينة مت إدارتها حالي

 توفر خدمات القطر واالرساء والدعم البحري وا®رشاد وخدمات املناولة
 على منت السفن وعلى الشاطئ واالستجابة للطوارئ، والدعم ²

·ال الصيانة البحرية

(NAC)  شركة ناقالت للوكاالت املالحية

سفينة مت استقبالها خالل عام ٤,١٢٤٢٠١٦

 توفر خدمات شاملة لوكاالت الشحن على مدار الساعة � جميع
املوانئ واحملطات � دولة قطر

(NDSQ) شركة ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة

٣٥٥ يخت مت تأهيله وإصالحه٢٣سفن قيد االنشاء سفينة مت تسليمها

@بناء السفن بطول ١٧٠م كحد أعلى:
بناء القوارب والسفن التجارية والبحرية من احلديد واالملنيوم والبالستيك املقوى با�لياف

@صيانة وإعادة تأهيل اليخوت واليخوت العمالقة

حقائق و أرقام:

٩٥٥ مليون رياًال قطري�
الربح الصا�

 حقائق عن ناقالت ٢٠١٦
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)الوقت املستغرق يف هدر الوقت(

)معدل احلوادث التي مت تسجيلها(



جزء من منظومة الغاز الطبيعي املسال يف قطرنقـاط القوة
قطــر مــن أكــرب مــوردي الغــاز الطبيعــي املســال يف العــامل: إنهــا املصــدر الرائــد 
للغــاز الطبيعــي املســال يف العــامل )املصــدر: إدارة معلومــات الطاقــة األمريكية(. 
تقــوم دولــة قطــر بتســييل 77 مليــون طن ســنوًيا مــن الغــاز الطبيعي املســال من 
احتياطــي الغــاز بحقــل الشــمال. وحتــت رعايــة قطــر للبــرول ومــن خــالل عملياتهــا 
يف قطــر غــاز وراس غــاز، يتــم بيــع الغــاز الطبيعــي املســال املنتــج يف دولــة قطــر 
إىل العمــالء يف جميــع أنحــاء العــامل عــادة مــن خــالل عقــود طويلــة األجــل، ممــا يوفــر 
عائــدات مســتقرة. تتمتــع سلســلة القيمــة بأكملهــا برعايــة قويــة مــن دولــة قطر. 

توفــر "ناقــالت" رابــط النقــل األساســي يف سلســلة القيمة.  

التواصل الدويل
علــى الرغــم مــن أن قطــر هــي مركــز أعمالنــا، فإننــا نهــدف بشــكل دائــم لتوســيع 
نطــاق انتشــارنا العاملــي مــن خــالل عمليــات شــحن ال تتعلــق دائمــًا بدولــة قطــر.
ــطول  ــري وأس ــل البح ــال النق ــركة يف جم ــاريعنا املش ــركات مش ــالل ش ــن خ وم
غــاز البــرول املســال، يتــم تســليم شــحنات الغــاز الطبيعــي املســال وغــاز البــرول 
املســال إىل العمــالء يف جميــع أنحــاء العــامل. ونعتــزم مواصلــة املزيــد مــن التوســع 

إىل  أســواق نقــل دوليــة جديــدة يف الســنوات القادمــة. 

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

ــارة. ــية اخملت ــواق الرئيس األس

ــى  ــة العظم ــر األغلبي ــرًا لتأج ــتقرة نظ ــا مس ــالت بأنه ــركة ناق ــرادات ش ــز إي وتتمي
مــن ناقالتهــا بعقــود حمــددة لفــرة 25 ســنة وســعر حمــدد مــع قطــر غــاز وراس 

غــاز.

تصنيفات ائتمانية قوية
أكــدت وكاالت التصنيــف االئتمــاين الرئيســية الثــالث "ســتاندرد آنــد بــورز" و"موديــز" 
 ،Aa3و ،-AA و"فيتــش" تصنيــف الديــون الرئيســية لشــركة "ناقــالت إنــك" عنــد
وA+. وعــالوة علــى ذلــك، مت تصنيــف الديــون الثانويــة لشــركة "ناقــالت إنــك" عنــد 
ــد  ــز". وق ــة "مودي ــل وكال ــن قب ــورز" وA1 م ــد ب ــتاندرد آن ــة "س ــل وكال ــن قب A+ م
ــالت  ــركة "ناق ــف ش ــى تصني ــز" عل ــورز" و"مودي ــد ب ــتاندرد آن ــن "س ــع كل م أجم
 AA ــة ــف بدرج ــي تصن ــر الت ــة قط ــف دول ــف تصني ــط خل ــدة فق ــة واح ــك" بدرج إن

.Aa2 ــة ودرج

ــورز" يف أغســطس 2016، وأيضــًا يف  ــد ب ــر نشــرته وكالــة "ســتاندرد آن ويف تقري
ــأن قــوة تصنيــف  ــذي أعــد مؤخــًرا يف نوفمــرب 2016، ب تقريرهــا التحليلــي الكامــل ال
شــركة ناقــالت هــي بســبب أهميتهــا الســراتيجية نقــل الغــاز الطبيعــي املســال 
يف دولــة قطــر كــون شــركة ناقــالت متلــك أكــرب أســطول يف العــامل وعــالوة علــى 
بــأن أربــاح شــركة ناقــالت املتماســكة وســجل عملياتهــا  ذلــك، ذكــر التقريــر 

ــركة.  ــاح الش ــة لنج ــية املتنوع ــر األساس ــن العناص ــا م ــدة هم املعتم

إدارة السفن
تقــوم شــركة "ناقــالت" حاليــًا بعمليــات اإلدارة الفنيــة والتشــغيلية الكاملــة إلثنــي 
عشــر ناقلــة مــن ناقــالت الغــاز الطبيعــي املســال وناقــالت غــاز البــرول املســال 
ــادة  عــرب شــركة “ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة NSQL". ومــن اخملطــط زي
هــذا العــدد خــالل الســنوات القادمــة مــع اكتمــال عمليــة انتقــال إدارة الســفن 
اململوكــة بالكامــل لشــركة "ناقــالت" مــن شــركة شــل العامليــة للتجــارة الدوليــة 
أداء  تعزيــز  علــى  االنتقــال  هــذا  ســيعمل   .)STASCO( احملــدودة  والشــحن 
وفعاليــة عمليــات األســطول مــن خــالل تســليم طاقــة نظيفــة بطريقــة آمنــة 

ــامل.  ــاء الع ــع أنح ــة يف جمي ــة وفعال وموثوق

الطبيعــي  الغــاز  شــحن  أســطول  ألغلبيــة  التجاريــة  اإلدارة  عمليــات  أيضــًا  تتــم 
املســال وغــاز البــرول املســال داخلًيــا مــن قبــل شــركة "ناقــالت للشــحن قطــر 
احملــدودة" NSQL. ويــدار اســتئجار الســفن علــى املــدى القصــر والطويــل مــن 
مكاتبنــا يف الدوحــة وهــذا بــدوره يســمح لنــا بإالســتفادة اســراتيجًيا مــن عالقتنــا 
عائــدات  وتعظيــم  الرئيســين  والدوليــن  احملليــن  املســتأجرين  مــع  القويــة 

ــا.   عملياتن

اسرتاتيجية التطوير منخفضة اخملاطر
حققــت شــركة ناقــالت ســجاًل حافــاًل بالتعــاون مــع قطــر غــاز وراس غــاز يف حتقيــق 
نتائــج مشــروعات طموحــة علــى نحــو ناجــح مــن خــالل اســراتيجيات التطويــر 
املدروســة والتــي تســاهم يف زيــادة رأس مــال الشــركة يف العقــود طويلــة األجل 

لتقــا الغــاز الطبيعــي املســال وغــاز البــرول املســال

شركاء عامليون
ويشــرف التحالــف االســراتيجي مــع شــركة شــل للتجــارة العامليــة والشــحن
واســعة خــربة  متلــك  الناقــالت،  لتشــغيل  عامليــة  شــركة  وهــي  احملــدودة، 
باإلشــراف  احلــايل  الوقــت  يف  وتقــوم  الغــاز.  ناقــالت  تشــغيل  يف  النطــاق 
بالكامــل  اململوكــة  املســال  الطبيعــي  الغــاز  ناقــالت  تشــغيل  عمليــات  علــى 

لشركة ناقالت.

كمــا حتالفــت شــركة ناقــالت مــع جمموعــة مــن الشــركات العامليــة لتأســيس 
٩ شــركات مشــاريع مشــركة تقــوم بــإدارة ناقــالت الغــاز الطبيعــي املســال 
األخــرى. الشــركات  مــن  وجمموعــة  ناقــالت  بــن  بالشــراكة  اململوكــة 

ــور  ــل أوفش ــركة كيبي ــع ش ــركن م ــروعن مش ــالت مش ــركة ناق ــت ش وأسس
آنــد ماريــن الرائــدة يف جمــال إصــالح الســفن وجمموعــة دامــن شــيبياردز

ــة  ــر اجلالهم ــن جاب ــة ب ــوض ارحم ــغيل ح ــفن لتش ــاء الس ــال بن ــدة يف جم الرائ
لبنــاء وإصــالح الســفن يف راس لفــان. وأبرمــت شــركة ناقــالت شــراكة مــع
وتوفــر  الَقطــر  عمليــات  يف  عامليــة  رائــدة  شــركة  وهــي  ســفيتزر  شــركة 
اخلدمــات مــن  كامــل  نطــاق  لتقــدمي  وذلــك  الطــوارئ،  حــاالت  يف  اخلدمــات 

البحرية يف املياه القطرية. 

 العنصر البشري
التزام »ناقالت« بتطويـر العنصــر البشـري هو اسراتيجيـــة ثابتــة وراسـخــة فنحـن 
ملتزمون متامًا  برؤية قطـر الوطنية 2030، مبــا يف ذلك الركيز على تطويــر القوى 

العاملة يف شركتنا. 

املوظفــن  وتطويــر  وتعيــن،  اختيــار،  علــى  الشــركة  يف  التقطــر  يعتمــد 
املوظفــن  تعيــن  يتــم  املوهوبــن.  القطرين/القطريــات  واملوظفــات 
القطريــن يف جميــع أقســام الشــركة اخملتلفــة وحتــى اإلدارة العليــا كمــا 

يتــم إعدادهــم لتــويل الوظائــف القياديــة. 

بلغــت نســبة التقطــر يف الشــركة حتــى نهايــة عــام 2016 نســبة 6.%3٧ 
وذلــك ينعكــس بــدوره علــى دور الشــركة يف دعــم و تطويــر العنصــر البشــري 

ــة 2030. ــر الوطني ــة قط ــم رؤي ــاهم يف دع ــا يس مم

ــن« يف  ــالب البحري ــب الط ــج تدري ــج »برنام ــن برنام ــار مت تدش ــذا اإلط ويف ه
عــام 2011، وهــو برنامــج رعايــة فريــد مــن نوعــه يقــدم للقطريــن فرصــة أن 
يصبحــوا ضبــاط أو مهندســن بحريــن. وترعــى ناقــالت طالبهــا مــن خــالل 
ــي  ــب العمل ــة للتدري ــة باإلضاف ــة عاملي ــات بحري ــية يف كلي ــح دراس ــدمي من تق

ــركة. ــفن الش ــن س ــى م عل

وتفتخــر »ناقــالت« بكونهــا شــركة وطنيــة تقــدم  وســائل الدعــم والتطويــر لــكل 
املوظفيــن. 
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المساهمون

قطر للوقود "وقود"
"وقــود" هــي شــركة تعمــل يف قطــاع انتــاج وتوفــر الطاقــة،  قطــر للوقــود 
وهــي متخصصــة يف تخزيــن وتوزيــع وتســويق منتجــات النفــط والغــاز. تأسســت 
الشــركة عــام 2002 كشــركة مســاهمة عامــة ومت إدراجهــا علــى الئحــة ســوق 
الدوحــة لــألوراق املاليــة. قطــر للوقــود "وقــود" هــي املــوزع احلصــري لكافــة 
منتجــات الوقــود ضمــن دولــة قطــر. ويشــمل ذلــك الديــزل واجلازولــن ووقــود 
الطائــرات. كمــا تعمــل "وقــود" يف جمــال متويــن الوقــود، وتزويــد الســفن بالوقــود 
ــرويل  ــاز الب ــن، والغ ــع البيتوم ــتراد وتوزي ــال اس ــة، ويف جم ــاه القطري ــل املي داخ
املســال لألغــراض املنزليــة )الطبــخ(، ولهــا عالماتهــا التجاريــة اخلاصــة مــن زيــوت 
احملــركات، باإلضافــة إىل إنشــاء وتطويــر سلســلة مــن حمطــات اخلدمــة احلديثــة 

ــر. ــاء قط ــف أنح يف خمتل
 

ومتتـــلك "وقــود" الشركـــات التابعـــة التاليـــة: شركــــة قطـــر لوقــــود الطـائـــرات 
)كيو-جــت(، وقــود لفحــص املركبــات )فاحــص(، وقــود البحريــة، ووقــود الدوليــة 

لالســتثمار اخلارجــي.

WWW.WOQOD.COM

حمفظة جهات قطر لالستثمار
بنــاء علــى توجيهــات حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين امــر 
ــد مت  ــتثمار، فق ــة واالس ــؤون اإلقتصادي ــى للش ــس األعل ــس اجملل ــر رئي ــة قط دول
حتويــل  ملكيــة جميــع أصــول "صنــدوق قطــر للتعليــم والصحــة" و "صنــدوق 

ــتثمار". ــر لالس ــاز قط ــة "جه ــت مظل ــون  حت ــر" لتك ــة قط مؤسس

رقــم )22(  االمــري  بنــاء علــى املرســوم  "جهــاز قطــر لالســتثمار"  انشــاء  مت 
لســنة 2005 ، املعــدل للقــرار رقــم )٧3( لعــام 2013 وقــد مت اتخــاذ كافــة اإلجــراءات 
ــة بــن األطــراف اخملتلفــة. ــة املناســبة الســتكمال اجــراءات نقــل امللكي القانوني

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية
ــوين ذات شــخصية  ــان قان ــة هــي كي ــات االجتماعي ــة العامــة للتقاعــد والتأمين الهيئ
معنويــة لــه موازنــة مســتقلة تلحــق باملوازنــة العامــة للدولــة وتتبــع وزارة املاليــة. 
وتهــدف الهيئــة إىل توفــر احليــاة الكرميــة ألصحــاب املعــاش وأســرهم وفقــًا 

ــات. ــد واملعاش ــون التقاع ــكام قان ألح

قطر للبرتول
ــة تقــف يف طليعــة اجلهــود  قطــر للبــرول هــي مؤسســة نفــط وطنيــة متكامل
لتطويــر واســتغالل وتنميــة مــوارد النفــط والغــاز يف دولــة قطــر علــى املــدى 

ــد.  البعي

ــركات  ــل ش ــن أفض ــدة م ــح واح ــأن تصب ــا ب ــق رؤيته ــرول لتحقي ــر للب ــعى قط تس
ــز.  ــي متمي ــور عامل ــر وحض ــة يف قط ــذور عميق ــامل، بج ــة يف الع ــط الوطني النف

تغطــي نشــاطات قطــر للبــرول خمتلــف مراحــل صناعــة النفــط والغــاز حمليــًا 
وإقليميــًا ودوليــًا، وتتضمــن عمليــات استكشــاف وتكريــر وإنتــاج وتســويق وبيــع 
الطبيعــي،  الغــاز  وســوائل  املســال،  الطبيعــي  والغــاز  والغــاز،  اخلــام  النفــط 
والبروكيماويــات،  البروليــة،  واملشــتقات  ســوائل،  إىل  الغــاز  حتويــل  ومنتجــات 

واأللومنيــوم.  واحلديــد  الكيماويــة،  واألســمدة 

يف ســعيها للتميــز واالبتــكار، تلتــزم قطــر للبــرول باملســاهمة يف بنــاء مســتقبل 
أفضــل مــن خــالل تلبيــة االحتياجــات االقتصاديــة واحملافظــة علــى البيئــة واملــوارد 
البشــرية  التنميــة  مســتويات  ألعلــى  وبالســعي  القادمــة،  لألجيــال  الطبيعيــة 
ــا. ــا وراءه ــر وم ــتدامة يف قط ــة املس ــة البيئي ــة، والتنمي ــة واالقتصادي واالجتماعي

WWW.QP.COM.QA

شركة املالحة القطرية )مالحة( ش.م.ق.
شــركة  أول  وهــي  متنوعــة،  لوجســتية  وخدمــات  شــحن  شــركة  هــي  مالحــة 
مســاهمة عامــة مســجلة يف قطــر. تشــمل أنشــطة مالحــة، النقــل البحــري 
للغــاز، واملنتجــات البروليــة، واحلاويــات واملــواد الســائبة.؛ واخلدمــات البحريــة؛ 
وإدارة وعمليــات تشــغيل املوانــئ؛ واخلدمــات اللوجســتية؛ وأحــواض بناء الســفن؛ 
مالحــة  متتلــك  األصــول.  وإدارة  العقاريــة؛  واالســتثمارات  التجاريــة،  والــوكاالت 
ــا أســطول كبــر ومتنــوع مــن ســفن احلاويــات، و”ناقــالت” الغــاز،  بالكامــل أو جزئًي

وســفن الدعــم البحــري و ســفن دعــم املوانئ/املرافــئ.

WWW.MILAHA.COM        
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* ميتلك حاليًا جهاز قطر لإلستثمار كاًل من
"صندوق قطر للتعليم والصحة و صندوق مؤسسة قطر"

* * شركة مالحة هي الهوية اجلديدة للشركتن املدموجتن 
)املالحة القطرية والقطرية للنقل البحري(

قطر للبرول        

شركة قطر للوقود       

صندوق التقاعد واملعاشات العسكري

*صندوق قطر للتعليم والصّحة       

*صندوق مؤّسسة قطر       

صندوق الهيئة العامة للتقاعد واملعاشات      

* * شركة مالحة        

مواطنون قطرييون / مساهمون آخرون      
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راس غاز
شــركة راس غــاز احملــدودة )راس غــاز( هي شــركة مســاهمة قطرية أسســتها 
انــك يف عــام 2001،  كل مــن قطــر للبــرول وشــركة إكســون موبيــل راس غــاز 
وتعمــل راس غــاز بوصفهــا الشــركة املشــغلة بالنيابــة عــن مالكــي مشــاريع الغاز 
الطبيعــي املســال راس لفــان، وراس لفــان 2، وراس لفــان 3 )مالكوا 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 مالكــي املشــاريع، بالتصديــر إىل دول يف آســيا وأوروبــا 

واألمريكتــن ويبلــغ إجمــايل قدرتهــا اإلنتاجيــة حــوايل 3٧ مليــون طــن ســنويًا. 

وبالنســبة للغــاز املنقــول عــرب خطــوط األنابيــب للســوق احمللــي، تقــوم راس غــاز 
أيضــًا بتشــغيل مشــروعي غــاز اخلليــج )1( وغــاز اخلليــج )2( لإلمــداد بحــوايل مليــاري 

قــدم مكعــب يوميــًا، 

كمــا تقــوم راس غــاز حاليــًا بتشــغيل مصنــع راس لفــان للهيليــوم الــذي أنشــئ يف 
عــام 2003 وبــدأ تشــغيله يف عــام 2005، ويقــوم هــذا املصنــع باســتخراج وتنقيــة 
وتســييل الهيليــوم مــن حقــل الشــمال، وبــدأ مصنــع الهيليــوم الثــاين مرحلــة اإلنتــاج 
ــار  ــوم إىل 1.٩6 ملي ــو عــام 2013 ليصــل بإجمــايل القــدرة اإلنتاجيــة مــن الهيلي يف يوني

قــدم مكعــب ســنويًا.  

WWW.RASGAS.COM

قطر غاز
تعــد شــركة قطرغــاز، التــي تأسســت عــام 1٩٨4، هــي أوىل الشــركات العاملــة يف 
جمــال صناعــة الغــاز الطبيعــي املســال يف دولــة قطــر. واليــوم، تعتــرب قطرغــاز 
أكــرب شــركة منتجــة للغــاز الطبيعــي املســال يف العــامل، حيــث تبلــغ طاقتهــا 
اإلنتاجيــة 42 مليــون طــن ســنويًا وذلــك مــن خــالل مرافقهــا التــي تضاهــي أعلــى 
املعايــر العامليــة مبدينــة راس لفــان الصناعيــة بقطــر. جنحــت قطرغــاز، بعــد 
ــاز  ــد الغ ــام 1٩٩6، يف توري ــال يف ع ــي املس ــاز الطبيع ــن الغ ــركة م ــاج للش أول انت
الطبيعــي املســال إىل 2٨ دولــة حــول العــامل حيــث تلتــزم بالوفــاء بالطلــب العاملــي 

ــة.  علــى الطاقــة النظيفــة بأمــان وموثوقي

مضافــة  قيمــة  توفــر  مــن  قطرغــاز  متكنــت  التشــغيلي،  التميــز  خــالل  ومــن 
و  الوطنــي  االقتصــاد  تعزيــز  يف  يســهم  مبــا  بهــا  اخلاصــة  اإلنتــاج  لسلســلة 
حتقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة ويضمــن توافــر مصــدر طاقــة فعــال للدولــة ويفتــح 
اســواقا جديــدة ويســهم يف رفاهيــة اجملتمــع احمللــي. وتقــوم شــركة قطرغــاز، 
ــإدارة مشــروع "اســرجاع  باإلضافــة إىل إدارة مرافــق الغــاز الطبيعــي املســال، ب
ــاء الشــحن"  وإدارة مصفــاة لفــان، التــي تعــد واحــدة مــن أكــرب  الغــاز املتبخــر أثن
مصــايف املكثفــات يف العــامل، بالنيابــة عــن جميــع شــركات إنتــاج الغــاز الطبيعــي 
املســال العاملــة يف دولــة قطــر وذلــك لكونهــا جــزءا مــن املرافق املشــركة يف 

ــة.   ــان الصناعي ــة راس لف مدين
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تأسســــت شــــركة رويــال داتــش شــــل يف عــام 1907، ومقرهــا الرئيــس يف الهــاي 
يف هولنــــدا، ويتــــوىل الســيد بــن فــان بــوردن منصــــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة 
حاليــا. أمــا الشــركة األم جملموعــة شــل فهــي شــركة شــل امللكيــة الهولنديــة 
بــي ال ســي والتــي مت تأسيســها يف انكلــرا ومقاطعــة ويلــز. تســعى شــل مــن 
خــــالل اســــراتيجيتها إىل تعزيــــز مركــز الشــركة يف ريــــادة صناعــــة النفــــط والغــــاز 
مــــع احلــــرص علــى املســاهمة يف تلبيــة احتياجــات العــامل مــن الطاقــة بشــكل 
مســؤول. وحتتــل قضايــا البيئــة واملســؤولية االجتماعية موقــع الصــدارة ضمــن 
أنشــطة الشــركة. تؤمن الشــركة باســتمرارية اعتبــار النفــط والغــاز مــن العناصــر 
احليويــة يف مصــادر الطاقــة علــى املســتوى العاملــي للعقــود القادمــة. ويتمثــل 
دورهــا يف احلــرص علــى اســتخراج وتصديــر هــذه املصــادر مــن الطاقــة بشــكل 

مربــــح وحمافــظ علــى البيئــة ويحقــق املســؤولية االجتماعية. 

تســــعى شــــركة شــل إىل تطبيق أعلى املعاير يف األداء ويف احملافظة علىمركز 
قــوي متنامــي طويــل األمــد ضمــن حميــط مــن املنافســات يف جمــاالت عملهــا.  

كمــــا حتــــرص علــــى التعــــاون الوثيــــق مــع عمالئهــــا، وشــــركائها وصانعــــي القــرار 
ــاءة واســتدامة  ــتخدام أكــر كفــ ــرق اســ ــر طــ ــاء وتطويــ ــا يف إرســ ــي قدمــ للمضــ
ــة  ــل إىل خمســ ــات شــ ــم عمليــ ــة. وتنقســ ــادر الطبيعيــ ــة واملصــ ملصــادر الطاقــ
أنــــواع مــــن األعمــــال: عمليــــات االستكشاف واإلنتــــاج، وعمليــات الغــــاز املتكاملــة، 
واملصــــادر غــــر التقليديــــة، وقطــــاع املعاجلــــة واإلنتــــاج والتصديــــر، واملشــــاريع 

والتكنولوجيــــا.  

ــوائل  ــاف ســ ــى استكش ــاج، علــ ــاف واإلنتــ ــات االستكش ــركة يف عمليــ ــز الشــ تركــ
ومكامــــن جديــــدة للغاز الطبيعي، وتطويــــر مشــــاريع كبــــرة جديــــدة حيــــث ميكــن 

لتقنياتنــــا وخرباتنــــا حتقيــــق قيمــــة مضافــــة جديــــدة ألصحــــاب تلــــك املصــادر. 
ويف جمــال عمليــات الغاز املتكاملة تركــز الشــركة علــى تســييل الغــاز الطبيعــي 
وحتويــــل الغــــاز إىل ســــوائل، حتــــى ميكــــن تخزينــــه بشــــكل آمــــن لتصديــــره إىل 
األســــواق حــول العــامل. وبخصــوص عمليــــات املعاجلــة واإلنتــاج والتصديــر فركــز 
الشــركة علــى حتويــل النفــط اخلــام إىل منتجــات التكريــر، ليتــم نقلهــا وتســويقها 

يف خمتلــــف أنحــــاء العــــامل لالستخدام املنــــزيل والصناعــــي ووســــائل النقــل.  

ــا تنتــــج الشــــركة وتبيــع البروكيماويــــات لالســــتخدام الصناعــــي يف خمتلــــف  كمــ
أرجــــاء العــــامل. ويتــوىل قســم أعمــال املشــاريع والتكنولوجيــا يف شــل مســؤولية 
تقــدمي مشــاريع تطويــر جديــدة وأبحــاث وتطويــر للتوصــل إىل اســتثمارات مبتكــرة 

ومنخفضــــة التكلفــة للمســتقبل.
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تطــورت جمموعــة "جنفــور" إســراتيجًيا لتصبــح واحــدة مــن املؤسســات 
يف  "جنفــور"  جمموعــة  تأسســت  العــامل،  يف  الســلع  جتــارة  يف  الرائــدة 
ــزت  ــا، مّي ــذ بدايته ــة. من ــات النفطي ــام واملنتج ــط اخل ــار النف ــد جت ــام 2000 كأح ع
ــول  ــق احلل ــل وتطبي ــة األج ــة طويل ــال التجاري ــات األعم ــزام بعالق ــها بااللت نفس
مــع  اإلقليميــة  بالســوق  معرفتهــا  دمــج  خــالل  ومــن  املبتكــرة.  التجاريــة 
اخلدمــات اللوجســتية العامليــة، اكتســبت ســمعة طيبــة يف احلصــول علــى 
االعتماديــة، والتســويق ونقــل ســلع الطاقــة مــن مناطــق الفائــض إىل املناطــق 

ذات الطلــب األكــرب.

ومــع اســتمرار تواجــد جمموعــة "جنفــور" الشــركة احملورية يف هــذا اجملال، 
واملتوســطة  األوليــة  العمليــات  أصــول  يف  إســراتيجًيا  اســتثمرت  فقــد 
ــور"  ــة "جنف ــب جمموع ــوم، تلع ــدويل. الي ــع ال ــة للتوس ــأ منص ــة، لتنش والنهائي
دوًرا هاًمــا يف املســاعدة علــى تســهيل أســواق الطاقــة العامليــة. وهــي 
مصــدر النفــط اخلــام واملنتجــات النفطيــة املكــررة ألكــر مــن 100 دولــة، ولهــا 
أصــول صناعيــة بقيمــة تتجــاوز 1.4 مليــار دوالر أمريكــي، وتعمــل مــع أكــر 
الهــادي،  واحمليــط  آســيا  يف  موزعــة  عامليــة،  ماليــة  مؤسســة   75 مــن 

واألمريكيتــن والشــرق األوســط وأوروبــا.

اســتثمارات "جنفــور" وأصولهــا اململوكــة بالكامــل توفــر مزيــد من الســيطرة 
علــى مصــادر الســلع وتوزيعهــا، وتضــع األســاس ملصــادر دخــل متنوعــة، 

ومتنحهــا ميــزة تنافســية كبــرة يف جميــع أنحــاء العــامل.
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ال شــك أن الطاقــة عنصــر حيــوي للحيــاة العصريــة، فهــي تشــّكل أساســًا 
ــن  ــل، ومتّك ــة النق ــّذي حرك ــا، وتغ ــه يف منازلن ــر الطاق ــادي، توف ــاء االقتص للرخ

اجملتمعــات مــن النمــو واالزدهــار.

ــرون إىل  ــخص يفتق ــار ش ــن ملي ــد ع ــا يزي ــاك م ــك؛ هن ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن عل لك
ــه، وهــذا يعنــي أنهــم يعيشــون دون  ــتكلفة معقول ــوق للطاقــة بـ مصــدر موث
ــا حتســن  ــاء. ويتحتــم علين ــاة مثــل املــاء والكهرب املقومــات األساســية للحي
ــة احلصــول علــى الطاقــة، واملســاعدة يف القضــاء علــى الفقــر، مــع  إمكاني

ــة. ــال املقبل ــة لألجي احلفــاظ علــى البيئ

الــذي  والتوّســع  العــامل،  يف  الســكان  ألعــداد  املتواصــل  النمــو  ظــل  ويف 
تشــهده الطبقــة املتوســطة؛ ســوف يزيــد الطلــب علــى الطاقــة بوتــرة 
مرتفعــة. وتقــّدم إكســون موبيــل القيــادة املطلوبــة للوفــاء باحتياجــات العــامل 
ــتثماراتنا  ــاء اس ــكار وانتق ــرتنا يف االبت ــل مس ــة، ونواص ــن الطاق ــة م املتنامي
عــرب حمفظتنــا املتكاملــة، األمــر الــذي يســهم يف خلــق قيمــة طويلــة األجــل 
ــؤولة  ــة ومس ــة آمن ــة بطريق ــدادات الطاق ــادة إم ــالل زي ــن خ ــاهمن م للمس

ــة  ــه معقول ــة وبتكلف ــى البيئ ــظ عل حتاف

التنقيــب والتطويــر واإلنتــاج وتســويق الغــاز والكهربــاء وأنشــطة 
ــاث األبح

تشــتمل أنشــطة املراحــل األوىل لــدى إكســون موبيــل علــى فرص 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 متنّوعــة مــن األصــول املنتجــة املربحــة، حيــث تنشــط أعمالنــا يف 

ــة. ــاج يف 36 دول التنقيــب واإلنت

بعــد تعديــل اإلنتــاج ومبيعــات األصــول ومراجعــات احلقــول القائمــة؛ وصــل 
اجمــايل قاعــدة املصــادر إىل 91 مليــار برميــل مــن املكافــئ النفطــي. وتشــّكل 
االحتياطيــات املؤكــدة قرابــة %27 مــن قاعــدة املصــادر، أو نحــو 25 مليــار 

ــي. ــئ النفط ــن املكاف ــل م برمي

يتيــح حجــم وتنــوع قاعــدة املصــادر العامليــة لــدى إكســون موبيــل، والــذي يعــد 
أكــرب خمــزون متتلكــه شــركة نفــط دوليــة، مرونــة اســتثمارية منقطعــة النظر 
للتطويــر املربــح إلمــدادات جديــدة مــن الطاقــة لتلبيــة الطلــب يف املســتقبل.

تكرير وتوريد الوقود ومواد التشحيم 
حتتــوي أنشــطة التكريــر والتوزيــع يف إكســون موبيــل علــى حمفظــة عامليــة 
ــر والتوزيــع املتميــزة، ومصانــع الزيــوت، وعمليــات  متنوعــة مــن مرافــق التكري
التســويق، والعالمــات التجاريــة، تدعمهــا مؤسســة عامليــة املســتوى مــن 
األبحــاث والهندســة، ونعــد مــن بــن كــربى شــركات التكريــر وتصنيــع زيــوت 

التشــحيم يف العــامل.

الكيماويات
تعــد إكســون موبيــل للكيماويــات إحــدى أكــرب شــركات تصنيــع الكيماويــات يف 
العــامل، وحتقــق حمفظتنــا الفريــدة مــن املصــادر واألعمــال املتخصصــة 
مبيعــات ســنوية تتجــاوز 25 مليــون طــن مــن املنتجــات املتميــزة. ولدينــا 
مرافــق تصنيــع علــى مســتوى عاملــي يف جميــع املناطــق الرئيســية، ومتثــل 
منتجاتنــا املكونــات األساســية لتصنيــع جمموعــة متنوعــة مــن املنتجــات 

االســتهالكية والصناعيــة اليوميــة.

www.exxonmobil.com
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السالمة والصحة والبيئة والجودة

القوانني واملعايري الدولية
تلتــزم جميــع الســفن التــي تديرهــا شــركة ناقــالت التزامــًا كامــاًل بجميــع القوانن 
ــدويل ألمــن  ــون ال ــة والقان ــون إدارة الســالمة الدولي ــل قان ــة مث ــر الدولي واملعاي
الســفن ومرافــق املينــاء واتفاقيــة العمــل البحــري واالتفاقيــة الدوليــة لســالمة
األرواح يف البحــار واالتفاقيــة الدوليــة ملنــع التلــوث البحــرى الناجــم عــن الســفن. 
وحصلــت شــركة ناقالت أيضًا على شــهادة األيــزو )14001(لــإلدارة البيئية. ومنحت 
"لويدز ريجسر كوالتي أشورانس" شركة ناقالت جميع اعتمادات األيزو ونظام

إدارة السالمة والصحة املهنية.

التدريبات، والتمارين واملشاركة املنتظمة
الروتينيــة   والتهيئــة  التدريــب  برامــج  مــن  جمموعــة  يف  "ناقــالت"  تشــارك 
بالتعــاون مــع الشــركات احملليــة والدوليــة، ممــا يســاعد الشــركة للحفــاظ على 
أعلــى مســتويات االســتعداد يف حــاالت الطــوارئ والكــوارث. كمــا يتــم تنظيــم 
ــة، والتدريبــات املنتظمــة ودورات التوعيــة اخملتلفــة. ــن الســالمة الدوري متاري

يقــوم قســم الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة بالتعــاون مــع قســم التعلــم 
والتطويــر يف الشــركة بإجــراء التدريبــات اخملتلفــة خللــق الوعي بــن املوظفن 
عــن اخملاطــر اخملتلفــة للســالمة والصحــة والبيئــة يف أماكــن عملهــم وتدبــر 

إجراءات الوقاية املالئمة ضد اخملاطر.

ــة إىل  ــادرات الرامي ــركة يف املب ــاريع املش ــركات املش ــًا ش ــارك أيض ــا تش كم
والبيئــة يف دولــة قطــر.  الســالمة والصحــة  الوعــي بقضايــا  رفــع مســتوى 

)IIF( برنامج خايل من احلوادث واإلصابات
برنامج بيئة عمل خالية من احلوادث واإلصابات )IIF( متاشًيا مع التزام الشركة 
 )IIF( بالســالمة، والصحــة، والبيئــة واجلــودة، قــررت الشــركة تبنــي برنامــج
ــل  ــة عم ــق بيئ ــات وخل ــوادث واإلصاب ــن احل ــد م ــالمة للح ــال الس ــد يف جم الرائ
ــو  ــالت" ه ــج )IIF( يف "ناق ــن برنام ــرض م ــركة. الغ ــاء الش ــع أنح ــة يف جمي آمن
ــل".  ــن العم ــزء م ــاطة "ج ــي ببس ــات ه ــوادث واإلصاب ــأن احل ــاد ب ــف االعتق وق

ميكــن برنامــج )IIF( املســؤولن الرئيســين يف املنظمــة مــن العمــل علــى جميــع 
املســتويات خللــق تأثــر إيجابــي علــى جميــع املوظفــن وعمليــات الشــركة.  ويقــدم 
الربنامــج مهــارات التدخــل الفعــال لتمكــن األفــراد مــن التغلــب علــى األوضــاع 
الســلبية يف حماولــة لتحقيــق عمليــات تشــغيلية آمنــة وفعالــة وبــدون إصابــات أو 
)IIF( بــن التقنيــات التقليديــة املســتخدمة  أثنــاء العمل.يجمــع برنامــج  حــوادث 
مــع  الفرديــة  والســلوكيات  واملمارســات  العمليــات  يف  الســالمة  لتحســن 
يســاهم  بالســالمة.  النــاس  ويرتبــط  ويشــعر  يفكــر،  كيــف  استكشــاف 

برنامج )IIF( يف تكوين قوة عاملة أكر سالمة وصحة وإنتاجية.  
 

استبيان اجراءات السالمة يف "ناقالت"
كجــزء مــن هــدف "ناقــالت" يف احلفــاظ علــى بيئــة عمــل آمنــة، أطلقــت الشــركة 
إعــداده  مت  والــذي  الشــركة  موظفــي  جلميــع  الســالمة  اجــراءات  اســتبيان 
املنظمــة  مــن  جــزء  وهــو   )HSL( والســالمة  الصحــة  خمتــرب  مــع  بالتنســيق 
املتحدة.يراعــي  اململكــة  يف   )HSE( العامليــة  والســالمة  للصحــة  التنفيذيــة 
نظــر  وجهــات  "ناقــالت"  يف  واجلــودة  والبيئــة  والصحــة،  الســالمة،  قســم 
الســالمة  منــاخ  تقييــم  يف  الهامــة  األمــور  مــن  ليكــون  املوظفــن  جميــع 
القــوة  نقــاط  حتديــد  يف  أيًضــا  االســتبيان  هــذا  يســاعد  الشــركة.  يف  الشــامل 
أكــرب  اهتمــام  تتطلــب  التــي  واجملــاالت  والبيئــة  والســالمة،  الصحــة،  يف 

وذلك من أجل حتسن مناخ السالمة يف الشركة بشكل عام. 

التنمية املستدامة
ــر يف "ناقــالت" بطريقــة تتماشــي  رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 توجــه النمــو والتطوي
"ناقــالت" نشــرت   ،2016 عــام  يف  قطــر.  لدولــة  املســتقبلية  األهــداف  مــع 

تقرير التنمية املستدامة السنوي اخلامس على التوايل لعام 2015.

في ناقالت، نحن نقّدر قيمة موّظفينا وشركاءنا ومساهمينا وعمالءنا ومورّدينا ومجتمعنا 
وبيئتنا.ونحن نؤمن ونلتزم بتأسيس شركة ذات مستوى عالمي من خالل:

تلتــزم شــركة ناقــالت التزامــًا راســخًا بإعطــاء األولويــة للســالمة والصحــة والبيئــة والجــودة فــي جميــع عملياتهــا وأنشــطتها. و بوصفهــا 
شــركة قطريــة لهــا وجــود دولــي واســع النطــاق تضطلــع شــركة ناقــالت بمســؤوليات والتزامــات عديــدة ومتنوعــة. ممــا يتطلــب الوفــاء 
ــن  ــام بالموظفي ــع االهتم ــالل وض ــن خ ــارج م ــل أو الخ ــي الداخ ــواء ف ــة س ــات المختلف ــة والمجتمع ــراف ذات العالق ــو األط ــا نح بواجباتن

والبيئــة علــى رأس قائمــة أولوياتنــا.

وضــع الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة يف أولويــة جــدول أعمالنــا، والســعي إىل عــدم   •
بــأي ضــرر علــى اجملتمــع والبيئــة التســبب 

وضــع أهــداف لتحســن الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة، وقيــاس وتقييــم ورفــع تقاريــر   •
حــول األداء مــن أجــل التطــور املســتمر

توفــر البيئــة املالئمــة لتنفيــذ نظــام إدارة الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة يف الشــركة   •
بشــكٍل فّعــال وحتقيــق أهدافهــا

احلفاظ على أعلى مستوى من النزاهة مع جميع أصحاب العالقة بالشركة  •
معاملة املوظفن والشركاء والعمالء باحرام وتقدير  •

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

ــات  ــل املمارس ــاركة أفض ــرب مش ــل، ع ــكٍل متواص ــن األداء بش ــكار وحتس ــعي إىل االبت الس  •
املكتســبة املعرفــة  وتطبيــق 

تشجيع روح املبادرة ومتكن األفراد من القيادة وحتّمل املسؤولية  •
شفافية التواصل وتبادل املعلومات ذات الصلة داخل الشركة  •

االمتثال ملتطلبات و قوانن السالمة والصحة والبيئة واجلودة املتعلقة بأنشطتنا  •
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 إدارة المخاطر

أنشــأت شــركة ناقــالت قســم إدارة المخاطــر وأمــن تكنولوجيــا المعلومــات لتســليط الضوء علــى التزامها الراســخ وتوجهها نحــو تطبيق 
واإلمكانيــات  الفــرص  علــى  الضــوء  وتســليط  المعلومــات  أمــن  وتعزيــز  المخاطــر  إلدارة  الحوكمــة  فــي  الجــودة  عالــي  مســتوى 
الدوليــة  المعاييــر  بتنفيــذ  لاللتــزام  المخاطــرة  إدارة  قســم  يســعى  الشــركة.  االســتراتيجية  األهــداف  بتحقيــق  المرتبطــة 

المعتمدة كاآليزو) ٣١٠٠٠ ( و اآليزو )٢٧٠٠١(. 

اخملاطــر  خملتلــف  والتصــدي  والتقييــم  بالتحديــد  املتعلقــة  املمارســات  بأفضــل  "ناقــالت"  لتزويــد  املؤسســية  اخملاطــر  إدارة  خطــط  تطبيــق  مت 
و حتديد الفرص اإليجابية يف عمليات الشركة. يهدف قسم إدارة اخملاطر لتوفر أساس متن لصنع القرار وتنفيذ اخلطط االسراتيجية وتعزيز أداء األعمال 

بشكل عام. 

بجانــب تنفيــذ الشــركة ملبــادرات  قســم إدارة اخملاطــر املؤسســية، مت أيًضــا خــالل هــذا العــام تنفيــذ العديــد مــن اإلجنــازات لقســم أمــن املعلومــات 
ليوفر ضمان إدارة األعمال يف بيئة سليمة وآمنة وموثوقة وذلك من خالل التأكيد على  سرية وسالمة، ونزاهة وتوافر املعلومات يف الشركة. ما يلي جزء من 

مبادرات قسم أمن املعلومات التي مت إجنازها خالل عام 2016: 

دليل نظام إدارة أمن املعلومات:  •
مت نشر دليل نظام إدارة أمن املعلومات الذي يشمل على السياسات واإلجراءات املنفذة يف الشركة من أجل حماية املعلومات من التهديدات   

احملتملة، سواء كانت داخلية أو خارجية، متعمدة أو عرضية 
تصنيف املعلومات:   •

مت حتديد طرق حماية معلومات الشركة وفقًا لتصنيفها   
حتليل التأثري على األعمال:   •

مت حتديد  العمليات الرئيسية الهامة يف الشركة والتي ستساعد يف وضع خطة تضمن استمرارية أعمال الشركة وكفاءتها  
برنامج إدارة نقاط اخلطر والضعف:  •

مت العمل على تقييم خاص يوضح نقاط الضعف يف شبكة االتصاالت والبنية التحتية لالتصاالت يف الشركة   
التوعية بأمن املعلومات:  •

مت تنفيذ برنامج التوعية بأمن املعلومات والذي يشتمل على إرسال منشورات دورية وعقد اجتماعات تثقيفية ملوظفي الشركة واجلهات األخرى التي   
تعمل مع "ناقالت"

 األسطول
ميثل نشــاط شــركة ناقالت األساســي يف نقل الغاز الطبيعي املســال القطري 
إىل األســواق العامليــة أمــرًا أساســيًا لقــوة شــركتنا. وميثــل اســطولنا املتكــون 
البــرول  غــاز  لنقــل  ســفن   4 و  مســال  طبيعــي  غــاز  نقــل  ســفينة   63 مــن 
هــو  مــا  ومنهــا  بالكامــل  للشــركة  مملــوك  هــو  مــا  منهــا  املســال، 
ملكيــة مشــركة، 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  تقريبــًا.  أمريكــي  دوالر  مليــار   11
جمتمعــة نحــو تسعــة مالين متـر مكعب أو ما يعــادل 15% 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 
االســراتيجية  الناحيــة  مــن  أهميــة  ذا  عائــم"  أنابيــب  “خــط  والعــامل  للبــالد 
الطبيعــي  الغــاز  نقــل  ســفن  تأجــر  ويجــري  النظيفــة.  الطاقــة  وباســتخدام 
املســال التابعــة لشــركة ناقــالت مــن خــالل اتفاقــات تأجــر طويلــة األجــل 
ذو  الســفن  تشــغيل  ويجــري  غــاز.  وراس  غــاز  قطــر  مــع  اســتئجار  بعقــود 
العديــد  تشــمل  والتــي  الشــركة  شــركاء  طريــق  عــن  مشــركة  ملكيــة 

من الشركات الرائدة املالكة واملشغلة للسفن يف العامل.

وتولــت شــركة ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة NSQL، وهــي شــركة تابعــة 
ألربــع  والتشــغيل  اإلدارة  مســؤولية  ناقــالت،  لشــركة  بالكامــل  ومملوكــة 
 NSQL تولــت  عــام 2014  ويف   .2012 عــام  يف  املســال  البــرول  لغــاز  ســفن 
مســؤولية اإلدارة الكاملــة والتشــغيل ألربــع ســفن غــاز طبيعــي مســال مــن طــراز  
ــالت"  ــت "ناق ــام 2016، وقع ــالت و OSG. يف ع ــركتي ناق ــات لش )Q-Flex( والتابع
اتفاقيــة نقــل اإلدارة الفنيــة الكاملــة ألســطول الســفن مــع شــركة شــل العامليــة 
للتجارة الدولية والشــحن  STASCO، وســتنتقل مبوجب هذه االتفاقية املرحلية

إدارة 25 ســفينة إىل شــركة "ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة" NSQL علــى 
مــدار الســنوات القادمــة. مت خــالل الربــع األخــر مــن عــام  2016 اســتالم شــركة 
ناقــالت  أربــع  إدارة  مســؤولية   NSQL احملــدودة"  قطــر  للشــحن  “ناقــالت 
للغــاز الطبيعـــي املســــال مــن طــــراز كيو-ماكــس مــن شركــة"شــــل العامليــة 

.STASCO "للتجارة والشحن احملدودة
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مكّونات األسطول

النقــل هــو جــزء مهــم مــن قــدرة قطــر علــى توصيــل احتياطيــات الغــاز إىل   •
العــامل أنحــاء  جميــع  يف  األســواق 

ميثل الغاز الطبيعي املسال أهمية بالغة لقطر للبرول ولدولة قطر  •
للبــرول  مــن قطــر  لــكل  غــاز عامــاًل حيويــًا  غــاز وقطــر  متثــل شــركتا راس   •

النفــط شــركات  مــن  الدوليــن  والشــركاء 
تنتج قطر ٧٧ مليون طن من الغاز الطبيعي املسال سنويًا  •

ــروعات  ــري ملش ــل البح ــيًا يف النق ــب دورًا رئيس ــالت لتلع ــركة ناق ــت ش تأسس  •
القطريــة املســال  الطبيعــي  الغــاز 

متثــل ســفن ناقــالت نحــو 15% مــن احلمولــة اإلجماليــة ألســطول الغــاز الطبيعي   •
املســال يف العــامل وهــو مــا يعــادل أكــر مــن تســعة ماليــن مــر مكعــب مــن 

الغــاز الطبيعــي املســال الــذي يتــم نقلــه ســنويًا حــول العــامل

خّط األنابيب 
العائم

ناقالت غاز البترول المسالناقالت الغاز الطبيعي المسال

تمتلك ناقالت بالشراكة وتدير 
)VLGCs( ٤ سفن غاز كبيرة

 

١٨ سفينة تقليدية
 )القدرة االستيعابية: ١٤٥.٠٠٠ م٣ – ١٧٠.٠٠٠ م٣(

 "Q-Flex" ٣١ سفينة من طراز
)القدرة االستيعابية: ٢١٠.٠٠٠ م٣ – ٢١٧.٠٠٠ م٣ (

سعتها االستيعابية أكبر بنسبة ٥٠ % من ناقالت الغاز الطبيعي المسال التقليدية.

 "Q-Max" ١٤ سفينة من طراز
)القدرة االستيعابية: ٢٦٣.٠٠٠ م٣  – ٢٦٦.٠٠٠ م٣ (

سعتها االستيعابية أكبر بنسبة ٨٠ % من ناقالت الغاز الطبيعي المسال التقليدية.

 "Q-Max" و "Q-Flex"  تمتلك شركة ناقالت ٢٥ سفينة مملوكة بالكامل من طراز
لنقل الغاز الطبيعي المسال. تتراوح نسبة ملكية شركة ناقالت بين ٢٠% و٦٠%  

ل٣٨ سفينة إضافية مملوكة باالشتراك مع شركاء، ليصل عدد إجمالي السفن
إلى ٦٣ سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال.
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حوض إرحمة بن جابر
الجالهمة

تــم تفويــض شــركة ناقــالت فــي عام ٢٠٠٧ بــإدارة تصميم وتشــييد حــوض  عالمي 
ُل  لبناءالســفن وإصالحها في ميناء مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر. وتشــغِّ
شــركة ناقالت حوَض بناء الســفن من خالل مشــروعين مشتركين  جرى تأسيسهما 
باالشــتراك مــع شــركات رائــدة علــى المســتوى العالمــي – وهمــا شــركة ناقــالت 
كيبــل لألعمــال البحريــة )N-KOM( التــي تختــص فــي إصــالح الســفن وشــركة 
ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر المحــدودة )NDSQ( التــي تركــز علــى بناء الســفن. و 
تواصــل الشــركتان الســير قدمــًا نحــو تطويــر قطــاع بحــري قــوي وفّعــال فــي دولــة 
قطــر وذلــك تماشــيًا مــع نظــرة حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد المفــدى بتطويــر 

الصناعة البحرية المحلية.

  )N-KOM(  شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة
 تأسست يف: 200٧

 ،)N-KOM( شــركة  مــن   %٧٩ تبلــغ  حصــة  ناقــالت  شــركة  متلــك  امللكيــة: 
شــركة  وهــي  احملــدودة،  لالســتثمارات  اس  كيــه  شــركة  متلــك  حــن  يف 
  %20 نســبتها  حصــة  البحريــة،  لألعمــال  كيبيــل  لشــركة  بالكامــل  مملوكــة 

 ومتلك قطر للبرول حصة نسبتها   %1.

 مساحة احلوض: 50.٨ هكتار

املرافــق: حوضــان جافــان )360 مــرًا × 66 مــرًا و 400 مــر × ٨0 مــرًا(؛ و حــوض جــاف 
)405 مــرًا × 66 مــرًا( و طرلــه اإلجمــايل 3،150م مــع 15 رافعــة حتمل ما بــن 30 إىل 100 
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 كبرة. ويوجــد أربعة روافع برجية بقــدرة رفع 25 
ــب رافعتــن  ــات إصــالح الســفن الصغــرة إىل جان ــكل منهــا يف مرفــق عملي طــن ل
متحركتــن )300 طــن و1100 طــن(، ورصيف عائم بطول 200 مر، ومنطقة إرســاء جافة 
ومرفــق لدعــم اإلنتــاج. ومــن املقــرر إضافــة رصيــف عائــم ســهل االســتعمال بقدرة 
رفــع قدرهــا 6250 طنــًا )163 مــرًا × 26 مــرًا( وحــوض عائم جمهز للســفن من طراز 
 "Q-Max" )405 أمتــار × 66 مــرًا( بقــدرة رفــع تبلــغ 120000 طــن يف عــام 2015.

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( أيــزو)٩001(؛   )API( للبــرول  اإلمريكــي  االعتمــادات: املعهــد 
 )API( مواصفــات  )14001(؛  أيــزو   )API( املهنيــة)1٨001(؛  والصحــة  الســالمة 
األمريكيــة  اجلمعيــة  ؛   )2٩001( أس  تــي  أيــزو   )API(و  6A و   4F و   2B و   )Q1
واعتمــادات  الضغــط  ســفن  العتمــاد   )ASME( امليكانيكيــن  للمهندســن 

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

  )NDSQ( شركة ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة
تأسست يف: 2010

 ،)NDSQ( امللكية: متلك شركة ناقالت حصة تبلغ ٧0 باملئة من شركة
يف حن متلك جمموعة دامن شيبياردز الهولندية نسبة %30.

مساحة احلوض: 1٨ هكتار

املرافــق: صالــة تشــييد بطــول 2٧0 مــرًا وعــرض 65 مــرًا؛ وصالــة جتميــع بطــول 
1٨0 مــرًا تتكــون مــن أربــع وحــدات؛ وصالــة تشــطيب وإعــادة تهيئة للســفن مرتفعة 
القيمــة بطــول 1٨0 مــرًا × عــرض ٧0 مــرًا × ارتفــاع 50 مــرًا مقســمة إىل وحدتــن 
منفصلتــن يخضعــان لتحكــم منفصــل يف درجــة احلــرارة؛ ورصيــف جتهيــزات يف 
البحــر بطــول 400 مــر جمهــز برافعــة بقــدرة 30 طنــًا؛ وبارجــة إنــزال واســتعادة 
بقدرةرفــع تبلــغ 10,500 طــن؛ وورش وخمــازن ومــا إىل ذلــك مــن مرافــق الدعــم 

األخرى. 

األنشــطة: تركــز شــركة )NDSQ( علــى بنــاء الســفن مــن احلديــد واأللومنيــوم 
والبالســتيك املقــوى باألليــاف حتــى طــول 1٧0 مــر كحــٍد أقصــى. وتشــمل قدرتهــا 
اإلنتاجيــة نطاقــًا كبــرًا مــن الســفن التجارية )مثــل القاطرات وســفن اإلمــداد البحري 
 )NDSQ( والســفن احلربيــة واليخــوت الفاخــرة. وميكــن لشــركة ،)وســفن البضائــع

إجراء عمليات إعادة التأهيل لليخوت العمالقة والسفن البحرية. 

ــة  ــالمة والصح ــام إدارة الس ــزو )14001: 2004( ونظ ــزو)٩001: 200٨( وأي ــادات: أي االعتم
املهنية ) 1٨001: 200٧( 
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الخدمات البحرية
تقدم شركة ناقالت نطاقًا شاماًل من الخدمات البحرية للسفن العاملة في المياه القطرية والسفن المتجهة إلى موانئ راس لفان 

ومسيعيد. وهدف هذه الخدمات هو تقديم حلول متكاملة للسفن التي تتطلب إمدادات واحتياجات أساسية قبالة الساحل القطري.

شـــركة "ناقــالت ســفيتزير ويســمولر" هــي مشـــروع مشــرك تأســـس يف عــام 
2006 ومتلك شـــركة "ناقالت" فيه حصة تبلغ ٧0% بينما متلك شـــركة "ســـفيتزز 
ميـــدل إيســـت ليميتـــد"، وهـــي شـــركة تابعـــة لشـــركة سفيتزر الدوليـة لتشـغيل 
القاطـــرات والتـــي متلكها بالكامـــل جمموعة النقـــل البحـــري الدمناركية إيـــه. بـــي. 

مولـر مرسك، حصـة تبلـغ %30.  

وتشــغل الشــركة أســطوًلا مكوًنا مـــن 26 ســـفينة من بينها 25 ســفينة مملوكة 
للشــركة. ويتألــف هــذا األســطول مـــن ســـفن قطــر وســفن إرشـــاد وزوارق ربـــط 
وســـفن أطقـــم العمـــل وغــر ذلـــك مـــن الســـفن الالزمة لتقــدمي خدمــات املوانئ 
يف مينـــاء راس لفـــان ويف احلقـــول البحرية قبالة جزيـــرة حالول. وتقوم الشــركة 
بتوفــر جمموعــة مــن اخلدمــات التــي تشــمل القطــر واملرافقــة واإلرســاء والدعــم 
البحــري واإلرشــاد وخدمــات املناولــة علــى مــن الســفن وعلى الشــاطئ والتعامل 

مع حاالت الطوارئ ودعم الصيانة البحرية.

NSW

ناقالت سفيتزير ويسمولر

VSU
)NAC( شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة

متتلـــك شـــركة "ناقـــالت" حصـــة نســـبتها ٩5% مـــن  يف حيـــن متتلـــك شركة 
"قطـــر للبتـــرول" نســـبة 5% منهـــا. وتقــوم الشــركة بالعمــل كوكيــل وحيــد يف 
مينــاء راس لفــان منــذ مايــو 2005. و قــد حــازت علــى متثيــل جميــع ســــفن املــــواد 
الهيدروكربونيـــة املتجهــة إىل مينـــاء مســـيعيد مبوجــب تراخيــــص وكالــــة موانــــئ 

قطــر للبرول.

البحـــري،  النقـــل  وشـــركات  الســـفن،  مــالك  عـــن  نيابـــة  الشـــركة  وتعمـــل 
واملصنعــن  الســـفن،  تأجــر  وشـــركات  الســـفن،  تشـــغيل  وشـــركات 
ــري  ــالء الشـــحن البحـ احملليــن، واجلهــات املســتقبلة واجلهــات األخــرى وعمـ
ومقدمـــي اخلدمــات، كمــا تقـــدم خدمـــات النقــل البحـــري لهــم بالتواصـــل مــع 
يف  ســفينة   4400 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 
بـــن 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.

وحدة خدمات دعم السفن
تقــدم وحــدة دعــم الســفن )VSU( يف شــركة ناقــالت نطاقــًا 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 القصــر والطويل وتقدمي اخلدمات 
علــى مــدار الســاعة. وتتعامــل وحــدة دعــم الســفن مــع جميــع عمليــات االســتراد 
والتصديــر بالتواصــل مــع الهيئات اجلمركية القطرية واجلهات احلكومية القطرية األخرى 

ــواد. ــة امل ــات حرك ــهيل عملي لتس
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شركة قطر لنقل الغاز احملدودة 
»نـاقــالت« )ش.م.ق(

الدوحة - قطر

البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية
يف 31 ديسمرب 2016 مع تقرير مدقق 

احلسابات املستقل

احملتويات:

البيانات المالية

تقرير مدقق احلسابات املستقل

البيانات المالية الموحدة

بيان املركز املايل املوحد
      

بيان الدخل املوحد 

بيان الدخل الشامل املوحد

 بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

 بيان التدفقات النقدية املوحد

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 إلى السادة المساهمين في

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 الرأي
التابعة لها  ( والشركات)ش.م.ق قطر لنقل الغاز المحدودة )"ناقالت"( لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة

لدخل او للدخل،والبيانات الموحدة  2016ديسمبر  31)"المجموعة"(، والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 

إليضاحات التي تشتمل على للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وا ، والتدفقات النقديةلتغيرات في حقوق الملكيةاالشامل، و

 السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

برأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما 

ً للمعايير وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموح 2016ديسمبر  31في  دة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقا

 الدولية للتقارير المالية.

 أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير في الجزء 

الموحدة في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد الخاص بمسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية 

السلوك األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق 

مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لقواعد التي نقوم بها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في دولة قطر. وقمنا باستيفاء 

السلوك األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها 

 كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه.

 أمر آخر

من قبل مدقق آخر عبر بتاريخ  2015ديسمبر  31ة كما في وللسنة المنتهية في تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموع

 عن رأي غير معدل عن تلك البيانات المالية الموحدة. 2016فبراير  81

 أمور التدقيق األساسية

يق التي قمنا إن أمور التدقيق األساسية وفقا لحكمنا المهني هي تلك األمور التي كان لها األهمية القصوى في أعمال التدق

بها للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تمت معالجة أمور التدقيق األساسية في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة 

 ككل، وعند تكوين رأينا عنها، فإننا ال نقدم رأيا منفصال عن هذه األمور.

 )تابع( تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

2 

 –ية التحوط عن التدفقات النقدية التقييم العادل وفعال
 حول البيانات المالية الموحدة 14و 12راجع اإليضاح 

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر 

 لقد ركزنا على هذا الجانب بسبب:

 اتفاقيات تبادل معدالت عدد من  دخلت المجموعة في

الفائدة للتحوط عن تعرضها لمخاطر معدالت 

هذه في ارتفاع الفائدة. تسببت معامالت التحوط 

ألف  2.819.165المطلوبات المالية المشتقة بمبلغ 

ألف لاير  3.363.099: 2015لاير قطري )

من إجمالي  %11.3قطري(. يمثل هذا المبلغ 

مطلوبات المجموعة، وبالتالي جزء كبير من بيان 

 المركز المالي الموحد.

  يجب أن يتم تقييم أدوات التحوط في تاريخ كل

تقييم أدوات التحوط واختبار الكفاءة تقرير. يتضمن 

 درجة كبيرة من التعقيد والتقدير.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال،  

 من بين أمور أخرى، ما يلي:

  تقييم الضوابط التي تفرضها المجموعة حول أدوات

 التحوط وعملية المحاسبة التحوطية،

  التحوط بشكل تقييم ما إذا كان يتم تصنيف أدوات

سليم على أنها تحوطات التدفقات النقدية بالرجوع إلى 

 متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة،

  استخدام المتخصصين لدينا لتقييم مدى مالئمة

المنهجية التي تستخدمها المجموعة الختبار فعالية 

 التحوط على أساس العينة،

 عدته تقييم مدى مالئمة توثيق فعالية التحوط الذي أ

 المجموعة على أساس العينة

  الحصول على تأكيد للقيم العادلة والقيم االفتراضية

 ألدوات التحوط من األطراف المقابلة،

  إعادة تأكيد تقييم األطراف المقابلة من خالل مصدر

 مستقل على أساس العينة،

  تقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق

لرجوع إلى بالمشتقات والمحاسبة التحوطية با

 متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.

 
 5راجع اإليضاح  –استثمارات في مشاريع مشتركة 

 حول البيانات المالية الموحدة
 كيفية تناول تدقيقنا لألمر 

 لقد ركزنا على هذا الجانب بسبب:

  استثمرت الشركة في مشاريع مشتركة التي تنتشر

 عملياتها في قطر وخارجها.

  القيمة الدفترية لالستثمارات في المشاريع تمثل

المشتركة ولحصة الشركة من النتائج في المشاريع 

من إجمالي  %57.9و %13.3المشتركة 

موجودات المجموعة وصافي الربح على التوالي. 

قيق التي قمنا بها في هذا المجال، تضمنت إجراءات التد 

 من بين أمور أخرى، ما يلي:

  تقييم المعلومات المالية التي قدمتها المشاريع

المشتركة لمطابقتها مع السياسات المحاسبية 

 للمجموعة،

  الحصول على الجدول المحاسبي للمشاريع المشتركة

للمجموعة لتأكيد ما إذا كانت حصص المجموعة في 
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وبالتالي جزء كبير من بيان المركز المالي الموحد 

 وبيان الربح أو الخسارة الموحد.

والدخل الشامل اآلخر وصافي الموجودات األرباح 

تمت المحاسبة عنها وفقا لحصص المجموعة 

 المشاركة في المشاريع المشتركة،

  تقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق

باالستثمارات في المشاريع المشتركة بالرجوع إلى 

 متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.

 
راجع اإليضاح  –والمعدات القيمة الدفترية للممتلكات 

 حول البيانات المالية الموحدة 4
 كيفية تناول تدقيقنا لألمر 

 لقد ركزنا على هذا الجانب بسبب:

  كانت القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات المجموعة

ألف  23.161.476 2016ديسمبر  31كما في 

ألف لاير  23.882.255: 2015لاير قطري )

قطري( واحتسب إهالك عنها للسنة بمبلغ 

 688.330: 2015ألف لاير قطري ) 767.659

ألف لاير قطري( على التوالي. تمثل هذه المبالغ 

مالي موجودات من إج %80.3% و76.4

المجموعة وصافي الربح على التوالي. وبالتالي 

جزء كبير من بيان المركز المالي الموحد وبيان 

 الربح أو الخسارة الموحد.

  تجري اإلدارة مراجعة سنوية لعمر السفن بما في

ذلك تقدير القيم الباقية لغرض مصروف اإلهالك 

تكايف إرساء السفن وذلك بالرجوع إلى الحوض 

الجاف وقيم السوق الحالية ل منتظم ي الحوض بشك

المتوقعة وعوامل تقنية أخرى. يتضمن هذا درجة 

 كبيرة من أحكام وتقديرات اإلدارة.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال،  

 من بين أمور أخرى، ما يلي:

  تقييم الضوابط الرئيسية المفروضة حول عمليات

والمعدات، بما في ذلك تسجيل الموجودات الممتلكات 

 في سجل الموجودات، وتصنيفها وعمرها اإلنتاجي،

  تقييم معايير االعتراف المطبقة على التكاليف

المتكبدة والمرسملة خالل السنة المالية مقابل 

 متطلبات السياسات المحاسبية ذات الصلة،

  تقييم مدى معقولية تأكيدات إدارة المجموعة

ا فيما يتعلق باألعمار اإلنتاجية المقدرة وتقديراته

 والقيم الباقية،

  ،إعادة حساب مصروف اإلهالك، على أساس اختبار

عن فئات الموجودات الهامة ومقارنتها بمصروف 

 اإلهالك الوارد في البيانات المالية الموحدة،

  اختبار تقييم المجموعة للمؤشرات الداخلية

القيمة فيما يتعلق والخارجية المحتملة النخفاض 

بالسفن، مثل التقادم وانخفاض القيمة السوقية 

والخسائر التشغيلية وغيرها استنادا إلى معرفتنا 

 وخبرتنا بالصناعة وفهمنا التفاقيات استئجار السفن،

  تقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بالسفن

بالرجوع إلى متطلبات السياسات المحاسبية ذات 

 الصلة.
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 معلومات أخرى

 مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى. تشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي

ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الصادر عنا  )"التقرير السنوي"( 2016للمجموعة لسنة 

حسابات، حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة الذي يشكل جزءا من التقرير السنوي ويتوقع عليها. قبل تاريخ تقرير مدقق ال

 أن تقدم لنا األقسام الباقية من التقرير السنوي بعد تاريخ التدقيق هذا.

ال يغطي رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ونحن ال نعبر عن أي شكل من أشكال تأكيد النتيجة في 

 ذا الشأن.ه

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي دراسة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة، 

وللقيام بذلك، سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة 

 واضح أن المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق يشوبها أخطاء جوهرية.أو إذا كان من ال

إذا توصلنا، استنادا إلى عملنا الذي قمنا بأدائه بناء على المعلومات األخرى المستلمة قبل تاريخ تقرير المدققين هذا، إلى أن 

ن تلك الحقيقة. ليس لدينا ما يمكننا اإلبالغ هناك أخطاء جوهرية في تلك المعلومات األخرى، فإنه ينبغي علينا اإلبالغ ع

 عنه في هذا الصدد.

 مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 

دد اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية معلومات وعن الرقابة الداخلية التي تح

 جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ 

اح، حسب مقتضى الحال، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ االستمرارية، واإلفص

االستمرارية ما لم يخطط مجلس اإلدارة إما لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام 

 بذلك.

 لية الموحدةمسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات الما
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء 

كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى 

قيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما تكون عال، ولكن ال يضمن أن عملية التد

موجودة. يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان من الممكن، بشكل فردي أو جماعي، أن يتوقع 

 ساس هذه البيانات المالية الموحدة.بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أ

 

 

 



46  •  التقرير السنوي 45  •  التقرير السنوي

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(
 )تابع( تقرير مدقق الحسابات المستقل

 

5 

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، نحن نمارس حكما مهنيا ونبقي على الشكوك المهنية في جميع أعمال 

 التدقيق. كما إننا نقوم:

  عن غش أو خطأ، ونصمم بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة

وننفذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا. 

إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد 

 و محاوالت تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية.ينطوي على تدليس وتزوير، أو حذف متعمد أ

  ،بالحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف

 ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

 ة التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذتها بتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولي

 اإلدارة.

  بإبداء نتيجة على مدى مالءمة استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول

ول مقدرة عليها، ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة ح

المجموعة على مواصلة أعماله وفقا لمبدأ االستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون 

بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان 

بتعديل رأينا. إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي، 

الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في 

 أن تقوم المجموعة بالتوقف عن مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية.

 ام للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية بتقييم العرض الع

 الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.

  األنشطة التجارية داخل بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو

المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف على وإجراء أعمال 

 التدقيق للمجموعة. وسنظل نحن المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.

المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق  مجلس اإلدارةنتواصل مع إننا 

 بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.

نقوم أيضا بتزويد مجلس اإلدارة ببيان بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية، ونبلغهم عن جميع 

العالقات والمسائل األخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا والضمانات ذات الصلة، متى كان ذلك 

 ممكنا.

من األمور التي تم تقديمها لمجلس اإلدارة، نحدد تلك المسائل التي كانت لها األهمية القصوى في تدقيق البيانات المالية 

تالي فهي أمور التدقيق الرئيسية. نحن نصف هذه األمور في تقرير مدققي الحسابات ما لم يحول الموحدة للسنة الحالية، وبال

قانون أو الئحة دون الكشف العلني عن مسألة أو عندما، في حاالت نادرة جدا، نقرر عدم إيراد مسألة ما في تقريرنا نظرا 

شكل معقول أن ترجح على المصلحة العامة في حالة ورودها لآلثار السلبية التي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع ب

 في التقرير.
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 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقد حصلنا على جميع اإليضاحات والمعلومات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق. تحتفظ الشركة بسجالت 

دة مع تلك السجالت. قمنا بإجراء الجرد الفعلي لمخزون الشركة وفقا للمبادئ محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموح

المقررة. وقمنا بقراءة تقرير مجلس اإلدارة والذي سوف يعرض ضمن التقرير السنوي، والمعلومات المالية الواردة فيه 

لسنة  11التجارية القطري رقم تتفق مع دفاتر وسجالت الشركة. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لقانون الشركات 

أو لبنود النظام األساسي للشركة وأية تعديالت عليه خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري سلبي على بيان  2015

 .2016ديسمبر  31المركز المالي الموحد للشركة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في 
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 (قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق شركة
 قطر - الدوحة

 بيان المركز المالي الموحد 
 2016ديسمبر  31 كما في

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف 
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 إيضاح 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
    الموجودات

    المتداولةالموجودات غير 
 23.882.255 23.161.476 4 ممتلكات ومعدات  

 3.422.374 4.017.934 5 في شركات المشاريع المشتركة استثمارات
 266.313 135.458 6 قروض لشركات مشاريع مشتركة 

 126.520 133.596 7 متاحة للبيع استثمارات
 27.697.462 27.448.464  مجموع الموجودات غير المتداولة 

    
    :الموجودات المتداولة

 23.157 22.742  المخزون
 265.081 326.677 8 ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

 18.900 30.537 )ب(17 مطلوب من شركات المشاريع المشتركةال
 2.735.838 2.492.560 9 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 3.042.976 2.872.516  مجموع الموجودات المتداولة
 30.740.438 30.320.980  مجموع الموجودات 

 

    حقوق الملكية والمطلوبات
    حقوق الملكية 

 5.538.490 5.538.717 10 رأس المال 
 592.045 687,463 11 قانوني احتياطي
 80.052 87.128  القيمة العادلة احتياطي

 692.533 554,026 10/1 توزيعات أرباح نقدية مقترحة
 1.356.725 1,637,605  مدورةأرباح 

 8.259.845 8.504.939  التحوط واألسهم غير المسيطرة احتياطيحقوق الملكية قبل 
 (3.816.518) (3.245.278) 12 تحّوط احتياطي

 4.443.327 5.259.661  ط وقبل األسهم غير المسيطرةالتحوّ  احتياطيحقوق الملكية بعد 

 4.427 4.146  األسهم غير المسيطرة
    

    المطلوبات غير المتداولة
 21.414.953 20.616.455 13 قروض 

 3.363.099 2.819.165 14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة
 22.044 23.064  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 197.574 165.216 15/1 مطلوبات أخرى
 24.997.670 23.623.900  مجموع المطلوبات غير المتداولة

    
    المطلوبات المتداولة

 778.119 803.631 13 قروض
 513.999 628.345 15 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 2.896 1.297 )ب(17 إلى شركات المشاريع المشتركة مستحق
 1.295.014 1.433.273  مجموع المطلوبات المتداولة

 30.740.438 30.320.980  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس  2017 فبراير 20بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموحدة هذه البيانات المالية على  تمت الموافقة
 :من قبل
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 إيضاح 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
    الموجودات

    المتداولةالموجودات غير 
 23.882.255 23.161.476 4 ممتلكات ومعدات  

 3.422.374 4.017.934 5 في شركات المشاريع المشتركة استثمارات
 266.313 135.458 6 قروض لشركات مشاريع مشتركة 

 126.520 133.596 7 متاحة للبيع استثمارات
 27.697.462 27.448.464  مجموع الموجودات غير المتداولة 

    
    :الموجودات المتداولة

 23.157 22.742  المخزون
 265.081 326.677 8 ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

 18.900 30.537 )ب(17 مطلوب من شركات المشاريع المشتركةال
 2.735.838 2.492.560 9 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 3.042.976 2.872.516  مجموع الموجودات المتداولة
 30.740.438 30.320.980  مجموع الموجودات 

 

    حقوق الملكية والمطلوبات
    حقوق الملكية 

 5.538.490 5.538.717 10 رأس المال 
 592.045 687,463 11 قانوني احتياطي
 80.052 87.128  القيمة العادلة احتياطي

 692.533 554,026 10/1 توزيعات أرباح نقدية مقترحة
 1.356.725 1,637,605  مدورةأرباح 

 8.259.845 8.504.939  التحوط واألسهم غير المسيطرة احتياطيحقوق الملكية قبل 
 (3.816.518) (3.245.278) 12 تحّوط احتياطي

 4.443.327 5.259.661  ط وقبل األسهم غير المسيطرةالتحوّ  احتياطيحقوق الملكية بعد 

 4.427 4.146  األسهم غير المسيطرة
    

    المطلوبات غير المتداولة
 21.414.953 20.616.455 13 قروض 

 3.363.099 2.819.165 14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة
 22.044 23.064  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 197.574 165.216 15/1 مطلوبات أخرى
 24.997.670 23.623.900  مجموع المطلوبات غير المتداولة

    
    المطلوبات المتداولة

 778.119 803.631 13 قروض
 513.999 628.345 15 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 2.896 1.297 )ب(17 إلى شركات المشاريع المشتركة مستحق
 1.295.014 1.433.273  مجموع المطلوبات المتداولة

 30.740.438 30.320.980  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس  2017 فبراير 20بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموحدة هذه البيانات المالية على  تمت الموافقة
 :من قبل
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  2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف 
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 إيضاح 

في  للسنة المنتهية
 ديسمبر 31

2016 

 للسنة المنتهية في
 ديسمبر 31

2015 
    اإليرادات

 3.045.939 3.068.583  إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
 497.954 553.367 5 شركات المشاريع المشتركة نتائجحصة من 

 60.624 55.201  إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت
 10.334 9.687 )أ(17  شركات المشاريع المشتركةمن قروض ل إيرادات فوائد

 33.559 44.477  إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
 33.013 33.293  إيرادات أخرى

 3.681.423 3.764.608  مجموع اإليرادات
    

    المصاريف
 (698.196) (717.948) 25 مصاريف تشغيلية 

 (112.570) (135.908) 26 إدارية وعموميةمصاريف 
 (688.330) (767.659) 4 إهالك ممتلكات ومعدات

 (1.198.602) (1.187.695)  مصاريف التمويل
 (2.697.698) (2.809.210)  مجموع المصاريف

    
 983.725 955.398  ربح السنة

    
    موزع على:

 982.302 954.179  مالكي الشركة األم
 1.423 1.219  أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 983.725 955.398  المجموع 
 1،77 1،72 19 العائد األساسي والمعدّل على السهم )بالريـال القطري(

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

بيان الدخل املوحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

بيان املركز املايل املوحد
كما يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

4٨  •  التقرير السنوي 4٧  •  التقرير السنوي

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 2٧ جزءًا جوهريًا من هذه البيانات املالية املوحدةتشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 2٧ جزءًا جوهريًا من هذه البيانات املالية املوحدة



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

 بيان الدخل الشامل الموحد
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف 
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 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2016 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2015 
    

 983.725 955.398  ربح السنة 
    

 بنود الدخل الشامل األخرى
    

 بيان الدخل في الفترات الالحقة إلىتحويلها  المحتملالبنود 
    

 (50.773) 7.076 7 المتاحة للبيع لالستثماراتفي القيمة العادلة  اتالتغير
 264.649 543.934  ط التدفقات النقديةالتغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوّ 

ط التدفقات حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوّ 
 144.331 27.306  في المشاريع المشتركةالنقدية 

 1.341.932 1.533.714  إجمالي الدخل الشامل للسنة
    

    إجمالي الدخل الشامل للسنة موزع على:
 1.340.509 1.532.495  مالكي الشركة األم

 1.423 1.219  أسهم ال تتمتع بالسيطرة
 1.341.932 1.533.714  المجموع 

ق(
ش.م.

ت( )
طر لنقل الغاز المحدودة )ناقال

شركة ق
طر

الدوحة - ق
ملوحد

مللكية ا
يف حقوق ا

ت 
را

بيان التغ
رب 2016

سم
3 دي

يف 1
هية 

ملنت
سنة ا

لل
طري( 

ف ريال ق
ملبالغ باألل

)ا

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

بيان الدخل الشامل املوحد 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

50  •  التقرير السنوي 4٩  •  التقرير السنوي

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

 
الدوحة 

- 
قطر

 
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 
للسنة المنتهية في

 
31

 
ديسمبر 

2016
 

ف 
)المبالغ باألل

ريـال قطري
) 

- 
10

 -
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

س المال
رأ

 
احتياطي
قانوني 
 

احتياطي
القيمة  

العادلة
 

توزيعات 
أرباح نقدية 

مقترحة
 

أرباح مدورة
 

حقوق الملكية قبل 
احتياطي

 
التحّوط 

واألسهم التي ال تتمتع 
بالسيطرة

 
احتياطي

 
تحّوط

 
أسهم ال تتمتع 

بالسيطرة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صيد كما في 

الر
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 اآلخر لسنة 
2015

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

ت في القيمة العادلة 
التغيرا

ت
لالستثمارا

 
المتاحة للبيع

 
--

 
--

 
(

50.773
) 

--
 

--
 

(
50.773

) 
--

 
--

 
- 

ت النقدية
ت تحوط التدفقا

ت في القيمة العادلة لمشتقا
التغيرا

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
264.649

 
--

 
- 

ت تحّوط 
ت القيمة العادلة لمشتقا

صة المجموعة في تغيرا
ح

ت النقدية في المشاريع المشتركة
التدفقا

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
144.331

 
--

 
إجمالي الدخل الشامل لسنة 

2015
 

--
 

--
 

(
50.773

) 
--

 
982.302

 
931.529

 
408.980

 
1.423

 
المحول 

لالحتياطي
 

القانوني
 

--
 

98.230
 

--
 

--
 

(
98.230

) 
--

 
--

 
--

 
ضية 

صندوق دعم األنشطة االجتماعية والريا
مساهمة في 

2015
 

ضاح 
)إي

16
) 

--
 

--
 

--
 

--
 

(
24.558

) 
(

24.558
) 

- 
- 

ت أرباح مقررة لسنة 
توزيعا

2014
 

--
 

--
 

--
 

(
664.832

) 
--

 
(

664,832
) 

--
 

(
5.250

) 
ت أرباح نقدية مقترحة لسنة 

توزيعا
2015

 
--

 
--

 
--

 
692.533

 
(

692.533
) 

--
 

--
 

--
 

س المال
مساهمة في رأ

 
7 

--
 

--
 

--
 

--
 

7 
--

 
--

 
صيد كما في 

الر
31

 
ديسمبر 

2015
 

5.538.490
 

592.045
 

80.052
 

692.533
 

1.356.725
 

8.259.845
 

(
3.816.518

) 
4.427

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ربح سنة 
2016

 
- 

- 
- 

- 
954.179

 
954.179

 
- 

1.219
 

الدخل الشامل اآلخر لسنة 
2016

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

ت في القيمة العادلة 
التغيرا

ت
لالستثمارا

 
المتاحة للبيع

 
- 

- 
7.076

 
- 

- 
7.076

 
- 

- 
- 

ت النقدية
ت تحوط التدفقا

ت في القيمة العادلة لمشتقا
التغيرا

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
543.934

 
- 

- 
ت تحّوط 

ت القيمة العادلة لمشتقا
صة المجموعة في تغيرا

ح
ت النقدية في المشاريع المشتركة

التدفقا
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

27.306
 

- 
إجمالي الدخل الشامل لسنة 

2016
 

- 
- 

7.076
 

- 
954.179

 
961.255

 
571.240

 
1.219

 
المحول 

لالحتياطي
 

القانوني
 

- 
95.418

 
- 

- 
(

95.418
) 

- 
- 

- 
ضية 

صندوق دعم األنشطة االجتماعية والريا
مساهمة في 

2016
 

ضاح 
)إي

16
) 

- 
- 

- 
- 

(
23.855

) 
(

23.855
) 

- 
- 

ت 
توزيعا

أرباح مقررة لسنة 
2015

 
- 

- 
- 

(
692.533

) 
- 

(
692.533

) 
- 

(
1.500

) 
ت أرباح نقدية مقترحة لسنة 

توزيعا
2016

 
- 

- 
- 

554,026
 

(
554,026

) 
- 

- 
- 

س المال
مساهمة في رأ

 
227

 
- 

- 
- 

- 
227

 
- 

- 
صيد كما في 

الر
31

 
ديسمبر 

2016
 

5.538.717
 

687.463
 

87.128
 

554,026
 

1,637,605
 

8.504.939
 

(
3.245.278

) 
4.146

 

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 2٧ جزءًا جوهريًا من هذه البيانات املالية املوحدة

ملوحدة
ملالية ا

ت ا
ملرفقة من 1 إىل 2٧ جزءًا جوهريًا من هذه البيانا

ت ا
ضاحا

شكل اإلي
ت



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

 بيان التدفقات النقدية الموحد
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف 

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهرياً جزءاً  27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 11 - 

    

 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2016 

 31للسنة المنتهية في 
 ديسمبر
2015 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 983.725 955.398  ربح السنة
    تعديالت:

 688.330 767.659 4 إهالك ممتلكات ومعدات
 1.198.602 1.187.695  مصاريف تمويل

 (497.954) (553.367) 5 شركات مشاريع مشتركة نتائجحصة من 
 (10.334) (9.687) )أ(17 إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

 (33.559) (44.477)  إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
 (33.013) (33.293)  إيرادات أخرى

 - 149  خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
 5.832 5.992  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  2.276.069 2.301.629 
    التغيرات في رأس المال العامل:

 2.871 415  المخزون
 20.605 (70.683)  ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

 31.029 48.788  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 18.611 (32.358)  مطلوبات أخرى

 (8.936) (10.210)  شركات المشاريع المشتركةمطلوب من ال
 636 (1.599)  المستحق إلى شركات المشاريع المشتركة

 2.366.445 2.210.422  النقد الناتج من التشغيل
 (1.192.742) (1.178.569)  مصاريف تمويل مدفوعة

 (5.892) (4.972)  مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 1.167.811 1.026.881  الناتج من األنشطة التشغيلية صافي النقد

 
    االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 54.870 63.012  بالصافي- قروض لشركات المشاريع المشتركة
 79.551 96.604 5 توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة

 (115.581) (47.564) 4 شراء ممتلكات ومعدات 
 - 535  ممتلكات ومعداتإستبعادات بيع  متحصالت من

 74.323 95.117  إيرادات استثمارات مقبوضة
 (430.188) 378.827  يوما   90ودائع ألجل تستحق بعد 

 (337.025) 586.531  االستثماريةاألنشطة  (المستخدم فيمن / )الناتج صافي النقد 
 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 7 227  متحصالت من إصدار أسهم رأس المال

 (653.316) (681.887)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
 (26.529) (26.678)  توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل

 (5.250) (1.500)  توزيعات أرباح ألسهم ال تتمتع بالسيطرة
 (752.522) (778.119)  المدفوع لتسديد القروض

 (1.437.610) (1.487.957)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (606.824) 125.455  في النقد وما يعادله)النقص(  /صافي الزيادة 
 2.095.576 1.488.752  النقد وما يعادله في بداية السنة

 1.488.752 1.614.207 9/1 يعادله في نهاية السنة النقد وما
 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 في للسنة المنتهية

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 تأسيس الشركة ونشاطها .1

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

( 5( بموجب قانون الشركات التجارية القطري رقم )28566وسّجلت تحت السجل التجاري رقم ) 2004يونيو  9بتاريخ 

 هاعقد تأسيسيحكم الشركة و .(70)رقم لتجارة ااألعمال و ةراوزقرار  بموجب. تم إصدار الموافقة بتأسيس الشركة 2002لسنة 

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

 االستثمارمحيطات أو للناقالت عابرة على مباشر  استحواذفي مجال نقل الغاز من خالل ة هو العمل الهدف األساسي للشركإن 

 .مع أطراف أخرى في شركات مشاريع مشتركة

                        )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

بشكل رئيسي من التجارية ناتجة ا ، إال أن نشاطاتهقطردولة شركات المشاريع المشتركة تعمل خارج  معظمبالرغم من أن 

وتتعرض  االقتصاديةتقدم خدمات ضمن نفس البيئة المجموعة  ه يمكن القول بأنداخل قطر وبالتالي فإن محلية عقود مع شركات

 .االقتصاديةلنفس المخاطر 

 

 

 

  

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

بيان التدفقات النقدية املوحد 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

52  •  التقرير السنوي 51  •  التقرير السنوي

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 2٧ جزءًا جوهريًا من هذه البيانات املالية املوحدة



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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 في للسنة المنتهية

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 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

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

 الموحدة:

  التعديالت الناشئة من مبادرة اإلفصاح.  )معدل( 1معيار المحاسبة الدولي رقم 
  معدل( 16معيار المحاسبة الدولي رقم( 

 

التعديالت بشأن توضيح الطرق المقبولة لإلهالك 
واإلطفاء والتعديالت التي تضع النباتات المنتجة 

 .16في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 
  معدل( 27الدولي رقم معيار المحاسبة( 

 

التعديالت التي تعيد بيان طريقة حقوق الملكية 
كرأي محاسبي لالستثمارات في الشركات التابعة 

والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة في 
 بيانات مالية منفصلة للمنشأة.

  معدل( 38معيار المحاسبة الدولي رقم( 
 

 تعديالت بشأن توضيح الطرق المقبولة لإلهالك
 واإلطفاء.

  تعديالت بشأن النباتات المنتجة.  )معدل( 41معيار المحاسبة الدولي رقم 
  معدل( 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم( 

 
تعديالت بشأن المحاسبة عن اقتناء حصة في 

 عملية مشتركة.
  التنظيميةالحسابات يتعلق بالمحاسبة عن   14المعيار الدولي للتقارير المالية رقم. 
  معدل(،  12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم(

)معدل(،  10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  )معدل( 28معيار المحاسبة الدولي رقم 

 تعديالت بشأن تطبيق استثناء التوحيد.

  معايير مختلفة. – 2014-2012التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 
للسنة  للمجموعة الموحدة المعّدلة لم يكن له تأثير جوهري على البيانات الماليةالجديدة وإن تطبيق هذه المعايير 

 .واإلفصاحاتبعض التغيرات في عرض البيانات المالية  باستثناء 2016ديسمبر  31المنتهية في 

 والمعّدلة الصادرة وغير سارية المفعول )مع إمكانية التطبيق المبكر(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  2/2
 لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول التالية:

 
 المعايير الجديدة )أ(

 2018يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 ( 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم:)  .اإليرادات من العقود مع العمالء 

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

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

 ( 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :) .التأجير 

  

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 في للسنة المنتهية

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 )تابع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة . 2

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

 المعايير المعّدلة )ب(

 2017يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  معدل لتوضيح معاملة االعتراف بموجودات الضرائب المؤجلة   (:12الدولي رقم )المحاسبة معيار
 للخسائر غير المحققة.

  7تعديالت على معيار المحاسبة رقم  –مبادرات اإلفصاح. 

 2018يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  تصنيف وقياس مدفوعات المعامالت القائمة تعديالت متعلقة ب  2المالية رقم المعيار الدولي للتقارير
  على أساس األسهم

 .مجلس معايير المحاسبة الدوليةفي أو بعد تاريخ سيتم علمه من قبل ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ 
  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

ومعيار المحاسبة )معدل( ( 10)

  ( )معدل(28لي رقم )الدو

بيع أو مساهمة في أصول بين المستثمر لتوضيح تعديالت 
 والمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك

تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والمعدلة سوف تطبقها المجموعة في تواريخ السريان المطلوبة. كما أنه، 
لهذه المعايير أي أثر جوهري على البيانات المالية للمجموعة في فترة باستثناء ما سيرد في الفقرة التالية، لن يكون 

 التطبيق األولي بخالف تغيرات معينة في العرض واإلفصاح.

في البيانات المالية  16و 15و 9برغم ذلك تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 
ان المطلوبة. قد يكون لتطبيق هذه المعايير تأثيرا جوهريا على األرصدة الموحدة للمجموعة في تواريخ السري

الواردة في البيانات المالية الموحدة مما سينتج عنه مزيد من اإلفصاح في البيانات المالية الموحدة. تقوم اإلدارة 
 موحدة.حاليا بتقييم التأثير الناتج من تطبيق هذه المعايير الجديدة على البيانات المالية ال

 
 :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

تم تمديد فترة و 2015يوليو  7تم إصدار قانون الشركات التجارية القطري الجديد بتاريخ  .قانون الشركات التجارية القطريو
كات رقانون الش متطلبات في طور دراسة وتطبيقإن المجموعة  .2017أغسطس  6 السماح لتطبيق القانون حتى تاريخ

 الجديد.التجارية القطري 

 س القياسأس )ب(
ً لمبدالبيانات المالية المرفقة تم إعداد  لتدفقات لط تحوّ الالمتاحة للبيع ومشتقات  االستثماراتأ التكلفة التاريخية فيما عدا وفقا

 بالقيمة العادلة. والتي تم قياسهاالنقدية 
ظمة بين تفي معاملة من االلتزامالمدفوعة لنقل  القيمة بيع أحد األصول أوعند  استالمهاي يتم تال القيمة العادلة هو القيمة

 استخداممباشر أو عن طريق ت تلك القيمة يمكن قياسها بشكل في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان المشاركين
 خرى في التقييم.أتقنية 
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 (تابعأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ) .3
 (تابع) أسس اإلعداد 3/1

 العملة الوظيفية وعملة العرض )ج(
المعروضة المعلومات المالية تم تقريب كافة العملة الوظيفية للشركة.  القطري، وهي ريـالالمالية الموحدة بالالبيانات تم عرض 

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

 التقديرات واألحكام استخدام )د(    
 وافتراضاتيتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات 

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

بالتعديالت على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي تتم  االعترافمستمر. يتم  بشكل واالفتراضاتتتم مراجعة التقديرات 
 فيها مراجعة التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأثر بتلك المراجعة. 

والتقديرات  االفتراضاتأو المجاالت التي تعتبر فيها على درجة عالية من األحكام أو التعقيدات  تحتويالمجاالت التي إن 
 .الموحدة البيانات الماليةهذه  من (23) رقم إيضاحفي هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها 

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

 توحيد البيانات الماليةس اأس ()أ
حصتها في ( وبعةالتا هاشركاتالتي تسيطر عليها ) والشركاتالبيانات المالية للشركة  علىمل البيانات المالية الموحدة تتش

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

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

 التابعةالشركات كم في للشركة األم القدرة على التح  
 الشركات التابعة. نتيجة لتأثيرها على عائدات متنوعة أوالً فيلحق ا لها معرضة أو أن تكون الشركة 
  العوائد على لتأثيرل نفوذها استخدام علىللشركة القدرة. 

إجمالي  وينسب. الحصص غير المسيطرةإلى الشركة و ألصحاب األخرى الدخل الشاملوعناصر  ينسب الربح أو الخسارة
 عجز كانت هذه النتائج تمثللو  حتى ،الحصص غير المسيطرةإلى الشركة و ألصحاب للشركات التابعة األخرى الدخل الشامل

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

واإليرادات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية تم إلغاء جميع ي .قبل الشركات األخرى في المجموعة المستخدمة من
 .إعداد البيانات المالية الموحدة المجموعة عند شركات بين ات النقدية المتعلقة بالتعامالتقوالتدف والمصاريف

  في شركات مشاريع مشتركة  استثمارات [2]
ولهم الحق في صافي الموجودات تخضع لسيطرة مشتركة بين عدة أطراف دية اقترتيبات تعشركات المشروع المشترك هي 

من جماع الموافقة باإلقرارات ال اتخاذفيها عملية تطلب ي والتيللمشروع المشترك. السيطرة المشتركة هي المشاركة التعاقدية 
 الصلة.شأن األنشطة ذات في  األطراف جميع

طريقة حقوق  باستخدامنتائج وموجودات ومطلوبات شركات المشاريع المشتركة في هذه البيانات المالية الموحدة  أدرجت
 ً في بيان المركز المالي  في شركات المشاريع المشتركة باالستثمارالمبدئي  االعترافيتم لمبدأ حقوق الملكية،  الملكية. وفقا

حصة  تتجاوزعندما . بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر هذه الشركات لالعترافتعديلها بعد ذلك بالتكلفة ويتم  الموحد
والمتضمنة أية حصة طويلة األجل والتي في  الشركات،شركات المشروع المشترك حصتها في هذه المجموعة من خسائر 

حصتها ب االعترافعن كة تتوقف رن الشفإ المشترك،المجموعة في شركات المشروع  استثمارالشكل تمثل جزء من صافي 
 روعالمش ةشركمترتب على المجموعة نيابة عن أو سداد  يأو تعاقد يقانون التزامالمزيد من الخسائر إال إذا كان هناك ب

لمعرفة ما إذا كان هناك تدني في القيمة بما يتماشى مع معيار  لالستثمارالضرورة، يتم فحص القيمة الدفترية  دالمشتركة. عن
)وهي األعلى بين  لالسترداد( "تدني قيمة الموجودات" كوحدة واحدة من خالل مقارنة القيمة القابلة 36المحاسبة الدولي رقم )

 ناقصاً تكلفة البيع( بالقيمة الدفترية. والقيمة العادلة االستخدامالقيمة في 
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 اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع( أسس .3
 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3/2

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

ً المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. تتضمن تكلفة األصول المكونة  تكلفة المواد والعمالة المباشرة  ذاتيا
 االقتراضوأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل األصول في حالة عمل في الغرض المنشود منها ويتضمن ذلك تكاليف 

 .اتذات الصلة كجزء من تلك المعد اتلمعدتشغيل ا في همالبرمجيات المشتراة والتي تشكل جزء متتم رسملة االمرسملة. 

أحد بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم  استبدال بغرضتتم رسملة المصروفات المتكبدة 
المستقبلية  االقتصاديةالمستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع  الجزءشطب القيمة الدفترية لذلك 

 عند تكبدها.الموحد  الدخلبيان بجميع المصروفات األخرى في  االعترافة من الممتلكات والمعدات. يتم للبند ذي الصل

مستقبلية من  اقتصاديةتوقع بتوفر منافع أو عندما ال يكون هناك  استبعادهبند الممتلكات والمعدات عند  اعترافإلغاء يتم 
في السنة الموحد  الدخلبيان عن األصل في  االعترافإلغاء أو خسارة ناتجة من  ربح. يتم إدراج أي استبعادهأو  استخدامه
في القيمة عندما تشير  االنخفاضائر خس لتحديدتتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات  فيها. االعترافإلغاء التي يتم 

. في حالة وجود مثل هذا المؤشر لالستردادقد ال تكون قابلة  األحداث أو التغييرات في الظروف على أن القيمة الدفترية لألصل
 .لالستردادقيمة األصل إلى قيمته القابلة ، يتم تخفيض لالستردادوعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة 

القيمة المتبقية من السفن  احتسابيتم  تتم رسملة تكاليف الحوض الجاف على السفن ويتم إطفاؤها على فترة خمس سنوات.
 على أساس حمولة السفن.

 :لى النحو التاليع 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 اتصاالتأجهزة 

 %15 أثاث وتجهيزات
 %20 سيارات

 %20حتى  موجودات أخرى
 %20 جافةالحواض األ خدمات تكاليف

 االقتراضتكاليف  ()ج
األموال.  باقتراضهي تكاليف الحصول على تمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق  االقتراضتكاليف 

والتي تستغرق فترة طويلة  أصول مؤهلةشراء أو بناء أو إنتاج إلى مباشرة تي تنسب بصورة ال االقتراضتم رسملة تكاليف ت
إلى حين يصبح األصل  الموجوداتتكلفة هذه  إلىتم إضافتها ت ، حيثاالستخداممن الزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات 

صرفها على األصول ، والتي سيتم موال القروضبأالمؤقتة  االستثماراتتخفض إيرادات الفوائد المحققة من  .لالستخدامجاهز 
 .الموحد الدخلفي بيان خرى األ االقتراضتكاليف  يجمالإب االعترافيتم  .ةرسملمؤهلة للال االقتراضكاليف ، من تالمؤهلة

 األدوات المالية )د( 
في بيان المركز  المالية بالموجودات والمطلوبات االعترافلمجموعة. يتم ل المالية مطلوباتالموجودات والتمثل األدوات المالية 

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

 الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة
أرصدة و وذمم تجارية مشتركةالمشاريع القروض لشركات و متاحة للبيع استثماراتالموجودات المالية غير المشتقة  تتضمن
من شركات مشاريع مشتركة ونقد وأرصدة لدى البنوك. تشتمل المطلوبات المالية غير المشتقة على  والمطلوبأخرى مدينة 

 .خرىاألمطلوبات الو ألطراف ذات عالقة المستحقووقروض ومستحقات دائنة ذمم 
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 (تابعاإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )أسس  .3
 (تابعالسياسات المحاسبية الهامة ) 3/2

 (تابعاألدوات المالية ) )د( 
 متاحة للبيع استثمارات [1] 

 استثماراتالمتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع ولم يتم تصنيفها على أنها  االستثمارات
المتاحة  االستثماراتأو قروض أو ذمم مدينة.  استحقاقهابها لتاريخ  االحتفاظن خالل الربح والخسارة أو يتم بالقيمة العادلة م

ً  للمقابل المدفوعالقيمة العادلة بالتكلفة كونها بها مبدئيا  االعتراف مللبيع هي أسهم حقوق ملكية ويت إليها التكاليف التي  مضافا
 حققةوالخسائر غير الم األرباحب االعترافيتم  .يتم قياسها بالقيمة العادلة المبدئي االعترافبعد ى المعاملة. تنسب مباشرة إل

إلى أن يتم ضمن حقوق الملكية  منفصلويتم عرضها كبند  األخرى الموحدالدخل الشامل  الربح أو الخسارة وبنود بيان يف
ً  المدرجةالخسائر المتراكمة  أو األرباح قيمته ففي ذلك الوقت يتم تحويل انخفضتأو يحدد على أنه قد  االستثمار استبعاد  سابقا

 .للسنةالموحد  الدخلبيان  إلىضمن حقوق الملكية 

سوق في تاريخ بالرجوع إلى أسعارها المعلنة بال النشطة المالية األسواقفي  تداولةالم لالستثماراتيتم تحديد القيمة العادلة 
  .بيان المركز المالي

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

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

 ما يعادلهوالنقد  [3]
 90وودائع بنكية تستحق خالل أقل من  وتحت الطلب من النقد في الصندوق وحسابات بنكية جارية وشبه النقديتكون النقد 

 يوماً.

 مستحقةمصاريف ذمم دائنة و [4]
 استالمبغض النظر عن  التي تم الحصول عليهاو الخدمات أ ةالمستلمالبضائع مقابل  مستحقة الدفع بااللتزامات االعترافيتم 

 الفواتير المؤيدة لها. استالمأو عدم 

 فوائد تسب عنهاتحقروض وتسهيالت  [5]
ً  االعترافيتم  ً  تحملبالقروض والتسهيالت التي  مبدئيا اشرة المرتبطة التكاليف المب فوائد بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا

، ويتم الالفع الفائدةطريقة معدل  باستخدامالمبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة  االعترافبالمعاملة. بعد 
بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعال. تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات  االعتراف

 متداولة.

 المالية بالموجودات االعترافإلغاء 
 :عند ةيالمال اتعتراف بالموجوداء االيتم إلغ

 ؛ أواتالحصول على تدفقات نقدية من الموجود في الحق انتهاء 
  بدفع تلك التدفقات النقدية  التزامأو تكبدها الموجودات التدفقات النقدية من  استالم فيحقوقها  بالتنازل عنقيام المجموعة

 تمرير. اللطرف ثالث بموجب ترتيبات  يتأخير جوهر أيالمستلمة بالكامل وبدون 
 الموجود أو عدم تحويل جميع المخاطر والعوائد من بصورة جوهرية الموجود تحويل جميع المخاطر والعوائد من  مدع

 .الموجودولكن تم التنازل عن السيطرة على وال االحتفاظ بها بصورة جوهرية 
  قامت المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود ولم تقم ال بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر

وعوائد الموجود بصورة جوهرية وال تحويل السيطرة على الموجود، ولكن تم االعتراف بالموجود بقدر استخدام 
 المستمر للموجود.المجموعة 

 بالمطلوبات المالية االعترافإلغاء 
مالي حالي بآخر من  التزام استبدالعند  .االلتزامسريان  انتهاءبالمطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو  االعترافإلغاء  يتم

، يتم معاملة هذا التبديل أو بتعديالت جوهريةشروط المطلوبات الحالية بنفس مختلفة، أو  جوهرية نفس المقرض بشروط
الفرق في القيمة الدفترية في ب االعترافيتم ، والجديد بااللتزام واالعترافاألصلي  بااللتزام االعتراف إلغاءالتعديل على أنه 

 .الموحد الدخلبيان 
 المقاصة

عندما، وفقط عندما، يتوفر  المالي والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركزالمالية تتم مقاصة الموجودات 
الموجودات  إثبات تحققتسويتها على أساس الصافي أو يتم الحق القانوني في مقاصة تلك المبالغ بحيث تعتزم إما  مجموعةلل

 وسداد المطلوبات في نفس الوقت.
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 المخزون )هـ(
يتم ق، أيهما أقل. ييتم إثبات المخزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقالمخزون قطع الغيار والمواد المستهلكة  يتضمن
 المقدرة. االستبدالق على تكلفة ييستند صافي القيمة القابلة للتحقو المتوسط المرجحطريقة  باستخدامتكلفة المخزون  احتساب

 المخصصات )و(
قانوني أو فعلي وذلك نتيجة أحداث سابقة على أن تكون تكاليف  التزاممخصصات عندما يكون على المجموعة بال االعترافيتم 

 .محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوق االلتزاماتة هذه تسوي

 لموظفين ومساهمات صندوق التقاعدمكافأة نهاية الخدمة ل (ز)
على أساس المستحقات بتقديمها الموظف  قامالخدمات التي  للموظفين مكافأة نهائية ويتم دفعها مقابلتمثل مكافأة نهاية الخدمة 

 .د األدنى المطلوب من فترة الخدمةالح ، ويرتبط ذلك بإكمالأساس فترة الخدمةالمنصوص عليها في عقد التوظيف وعلى 
مكافآت نهاية الخدمة  التزاماتتستحق 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.

وعة بالمساهمة في برنامج الصندوق الحكومي الخاص بالتقاعد والمعاشات، تلتزم المجم 2002( لسنة 24بموجب قانون رقم )
المجموعة محدود بهذه المساهمات  التزامللموظفين القطريين وتحتسب هذه المساهمة كنسبة من رواتب الموظفين القطريين. إن 

  ، وتدفع إلى هيئة التقاعد والمعاشات على أساس شهري.استحقاقهاوالتي تحتسب كمصروف عند 

 واإليرادات األخرى اإليرادات (ح) 
المبرمة مع األطراف المتعاقد معها بموجب عقود إيجار  لالتفاقياتوطبقاً  االستحقاقبإيرادات النقل على أساس  االعترافيتم 

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

 عندما يتم تقديم الخدمة.بإيرادات الخدمات البحرية والوكاالت  االعترافيتم 

 .االستحقاقاد تأجير السفن على أساس مبدأ بإير االعترافيتم 

 معدل الفائدة المطبق والمبلغ األصلي القائم. االعتبار في، مع األخذ االستحقاقيرادات الفوائد على أساس مبدأ بإ االعترافيتم 

 تلك الدفعات. استالمعند نشوء حق المساهمين في  االستثماراتبإيرادات توزيعات األرباح من  االعترافيتم 

 في القيمة االنخفاض ()ط
 قيمة الموجودات المالية  انخفاض

. تعتبر قيمة تهقيم انخفاضعلى  دليل موضوعي هناكلتحديد ما إذا كان  تقريرفي تاريخ كل  ةالمالي اتيتم تقييم الموجود
ً ينتيجة لوقوع حدث أو أكثر في القيمة  لالنخفاضفقط إذا وجد دليل موضوعي  انخفضتقد الموجودات المالية  على  ؤثر سلبا

 .الموحد الدخل بيان في االنخفاضائر بجميع خس االعتراف. يتم التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية لهذه الموجودات المالية
ً  باالستثماراتتراكمية فيما يتعلق  رئأية خسا بيان يتم تحويلها إلى  الدخل الشامل األخرفي  المتاحة للبيع المعترف بها سابقا

 .الموحد الدخل

في القيمة. بالنسبة  االنخفاضبخسارة  االعترافبصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد  إذا دل الردفي  االنخفاضيتم رد خسارة 
في  دبالر االعترافالمالية المتاحة للبيع في أوراق مالية مدينة، يتم للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات 

بالرد مباشرة في  االعترافراق مالية لحقوق الملكية، يتم . بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع في أوالموحد الدخلبيان 
 حقوق الملكية.

 مالية الغير قيمة الموجودات  انخفاض
لتحديد ما إذا كان هناك أي  تقريرفي تاريخ كل بخالف المخزون  لمجموعةلمالية لاغير ات موجودللالدفترية  قيمال تتم مراجعة

 االعتراف. يتم لالستردادالقابلة  اتفي حالة وجود هذا الدليل يتم تقدير قيمة الموجود .اقيمته في انخفاضدليل موضوعي على 
ا القابلة عن قيمته اتعندما تزيد القيمة الدفترية للموجودالربح أو الخسارة الموحد في بيان في القيمة  االنخفاضخسارة ب

 .لالسترداد

 لمعرفة ما إذا كانت هناك أية ، وذلكالمعترف بها في فترات سابقة في القيمة االنخفاضخسائر يتم تقييم رير تقفي تاريخ كل 
إذا كان هناك تغير في التقديرات  في القيمة االنخفاضخسارة  رد. يتم عدم وجودهاو أالخسارة  انخفاضعلى  اترمؤش

فيه القيمة الدفترية  ال تتجاوز الذيالحد في القيمة فقط إلى  االنخفاضخسائر  رديتم . لالستردادمبلغ القابل لتحديد الالمستخدمة 
 االنخفاضبخسائر  االعترافلم يتم  فيما لو، اإلطفاءو أ كهالاإلبالصافي من ، تحديدها سابقاتم  الدفترية التي اتهقيم اتلموجودل

 .في القيمة
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 العمالت األجنبية )ي(
يتم القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل معاملة.  ريـاليجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بال

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

عملة الذي تعمل فيه ) ةالرئيسي االقتصادتم عرض البيانات المالية الفردية للشركات التابعة وشركات المشاريع المشتركة بعملة 
لشركات بعملة وبيانات 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  مبدئيا تسجل األدوات المالية المشتقة بقيمتها العادلة، وذلك في تاريخ الدخول في عقود المشتقات ويعاد قياسها الحقا
بالربح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات على ما إذا كانت المشتقات مصنفة كأداة  االعترافالعادلة. تعتمد طريقة 

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

 واستراتيجيةإدارة المخاطر  أهدافو له،بتوثيق العالقة بين األدوات المالية والبند المتحوط  منذ بدء المعاملة تقوم المجموعة
، وذلك إذا مر، عند بدء التحوط وعلى أساس مستأيضا بتوثيق تقييمهاالتحوط. كما تقوم المجموعة  القيام بمختلف معامالت

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

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 

 التنفيذ قيد رأسمالية أعمال )ل(
المباشرة المتكبدة في موجودات البناء وتكاليف الذائد المرسملة والتكاليف األخرى التكلفة تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 

يتم المتعلقة بإعداد الموجودات في الموقع والحالة المطلوبتين الستخدامها في الغرض المحدد من قبل اإلدارة. الضرورية 
 .تحويل التكلفة إلى الممتلكات والمعدات عندما يكون الموجود جاهزا لالستخدام المتوقع منه

 إيرادات مؤجلة (م) 
على أنها "مطلوبات لتعويض المجموعة عن تكاليف الحوض الجاف وبناء بند ممتلكات ومعدات المبالغ المستلمة تعرض 

 بيان المركز المالي الموحد.أخرى" في 
في بيان الدخل الموحد على أساس منظم خالل  بالمبالغ االعترافوالتي تتطلب تتبع المجموعة نهج الدخل لألموال المستلمة 

 على العمر اإلنتاجي المتوقع. باالستهالك االعتراففترة 
 

 عقود اإليجار ( ن)
إنشائه: تاريخ  في يالترتيب التعاقدهذا على جوهر  االستنادفإنه يجب ، يجارإعقد يتضمن  يالترتيب التعاقدتحديد ما إذا كان ل

 الموجود. استخدامحق  العقد ينص على وأن محتوىمحددة  أو موجودات موجود استخدامالعقد يعتمد على كان تنفيذ  ما إذا

 :فقط أحد البنود التالية انطبقبداية عقد اإليجار إذا  بعديتم إجراء إعادة تقييم 

 .االتفاقية غير تجديد أو تمديد التعاقدية،هناك تغيير في الشروط 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
 .الموجودفي  جوهريهناك تغيير  (د

( و )جأ)أ(  البنود هيتقييم الإعادة  المؤدية إلى الظروف إذا كانت التغيرمن تاريخ يتم احتساب عقد اإليجار  التقييم،إعادة  عند
 (.)ب بندللفي تاريخ تجديد أو تمديد الفترة تكون  د( وعلى أنأو )

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

على  يراداإل احتسابيتم و ةالمؤجر للموجوداتالقيمة الدفترية المفاوضات والتحضير لعقود اإليجار التشغيلية والمضافة على 
 أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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 )تابع( عقود اإليجار ( )ن
 

 كمستأجر المجموعة

 أنها على تصنف والتي الموجود ملكية وعوائد مخاطر جميع على كمستأجر المجموعة فيها تحصل ال التي اإليجارات هي
 على الثابت القسط طريقة أساس على الدخل بيان في كمصروف التشغيلي اإليجار بدفعات االعتراف يتم. تشغيلية إيجارات

 .اإليجار فترة مدى

 قطاعات تشغيلية (س)
على أساس طبيعة الخدمة المقدمة. أما القطاعات سفن نقل الغاز المملوكة بالكامل هل قطاع التشغيل الرئيسي للمجموعة 

األخرى التي خدمات الوكاالت البحرية فهي غير ذات أهمية نسبية وال يصدر عنها تقرير. وبالتالي تم إعداد البيانات المالية 
 على أساس قطاع واحد صادر عنه التقرير.

 
 

 ممتلكات ومعدات  .4

 معدات السفن 
أثاث 

 المجموع *أخرى وتجهيزات
      التكلفة

 27.792.408 403.063 983 7.371 27.380.991 2015يناير  1كما في 
 115.581 54.098 255 310 60.918 2015إضافات خالل سنة 

تحويل من مشاريع رأسمالية تحت 
 -- (3.674) -- 3.674 -- 2015التنفيذ خالل سنة 

 (38) -- (26) (12) -- 2015إستبعادات خالل سنة 

 27.907.951 453.487 1.212 11.343 27.441.909 2015ديسمبر  31كما في 
 47.564 53.815 29 691 (6.971) 2016إضافات / )تعديالت( خالل سنة 

تحويل من مشاريع رأسمالية تحت 
 -- (136.293) 40.170 3.473 92.650 2016التنفيذ خالل سنة 

 (2.200) -- (481) (1.719) -- 2016إستبعادات خالل سنة 

 27.953.315 371.009 40.930 13.788 27.527.588 2016ديسمبر  31كما في 
      

      :اإلهالك المتراكم
 3.337.404 96.641 832 6.230 3.233.701 2015يناير  1كما في 
 688.330 8.622 72 1.617 678.019 2015سنة لإهالك 

 (38) -- (26) (12) --  2015إستبعادات خالل سنة 
 4.025.696 105.263 878 7.835 3.911.720 2015ديسمبر  31كما في 
 767.659 8.799 5.108 2.080 751.672 2016سنة لإهالك 

 (1.516) -- (481) (1.035) -- 2016إستبعادات خالل سنة 
 4.791.839 114.062 5.505 8.880 4.663.392 2016ديسمبر  31كما في 

      
      :الدفتريةصافي القيمة 

 23.161.476 256.947 35.425 4.908 22.864.196 2016ديسمبر  31كما في 
 23.882.255 348.224 334 3.508 23.530.189 2015ديسمبر  31كما في 
 

(. مليون لاير قطري 97،8: 2015) مليون لاير قطري 2،1بمبلغ يشمل هذا المبلغ أعمال رأسمالية قيد التنفيذ * 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 في للسنة المنتهية

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع( .3
 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3/2

 )تابع( عقود اإليجار ( )ن
 

 كمستأجر المجموعة

 أنها على تصنف والتي الموجود ملكية وعوائد مخاطر جميع على كمستأجر المجموعة فيها تحصل ال التي اإليجارات هي
 على الثابت القسط طريقة أساس على الدخل بيان في كمصروف التشغيلي اإليجار بدفعات االعتراف يتم. تشغيلية إيجارات

 .اإليجار فترة مدى

 قطاعات تشغيلية (س)
على أساس طبيعة الخدمة المقدمة. أما القطاعات سفن نقل الغاز المملوكة بالكامل هل قطاع التشغيل الرئيسي للمجموعة 

األخرى التي خدمات الوكاالت البحرية فهي غير ذات أهمية نسبية وال يصدر عنها تقرير. وبالتالي تم إعداد البيانات المالية 
 على أساس قطاع واحد صادر عنه التقرير.

 
 

 ممتلكات ومعدات  .4

 معدات السفن 
أثاث 

 المجموع *أخرى وتجهيزات
      التكلفة

 27.792.408 403.063 983 7.371 27.380.991 2015يناير  1كما في 
 115.581 54.098 255 310 60.918 2015إضافات خالل سنة 

تحويل من مشاريع رأسمالية تحت 
 -- (3.674) -- 3.674 -- 2015التنفيذ خالل سنة 

 (38) -- (26) (12) -- 2015إستبعادات خالل سنة 

 27.907.951 453.487 1.212 11.343 27.441.909 2015ديسمبر  31كما في 
 47.564 53.815 29 691 (6.971) 2016إضافات / )تعديالت( خالل سنة 

تحويل من مشاريع رأسمالية تحت 
 -- (136.293) 40.170 3.473 92.650 2016التنفيذ خالل سنة 

 (2.200) -- (481) (1.719) -- 2016إستبعادات خالل سنة 

 27.953.315 371.009 40.930 13.788 27.527.588 2016ديسمبر  31كما في 
      

      :اإلهالك المتراكم
 3.337.404 96.641 832 6.230 3.233.701 2015يناير  1كما في 
 688.330 8.622 72 1.617 678.019 2015سنة لإهالك 

 (38) -- (26) (12) --  2015إستبعادات خالل سنة 
 4.025.696 105.263 878 7.835 3.911.720 2015ديسمبر  31كما في 
 767.659 8.799 5.108 2.080 751.672 2016سنة لإهالك 

 (1.516) -- (481) (1.035) -- 2016إستبعادات خالل سنة 
 4.791.839 114.062 5.505 8.880 4.663.392 2016ديسمبر  31كما في 

      
      :الدفتريةصافي القيمة 

 23.161.476 256.947 35.425 4.908 22.864.196 2016ديسمبر  31كما في 
 23.882.255 348.224 334 3.508 23.530.189 2015ديسمبر  31كما في 
 

(. مليون لاير قطري 97،8: 2015) مليون لاير قطري 2،1بمبلغ يشمل هذا المبلغ أعمال رأسمالية قيد التنفيذ * 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

60  •  التقرير السنوي 5٩  •  التقرير السنوي



 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 في شركات المشاريع المشتركة استثمار .5
 لاير قطري 
  

 2.872.025 2015يناير  1الرصيد كما في 
 497.954 السنة نتائجحصة من 

 (34.178) توزيع إضافي من مشروع مشترك مقابل تسوية
 21.310 مقابل قروض لمشاريع مشتركة سويتهاتم ت خسارة

   144.814ط للسنة التحوّ  احتياطيحصة من 
 (79.551) توزيعات أرباح مستلمة

 3.422.374 2015ديسمبر  31الرصيد كما في 
  

 553.367 **السنة نتائجحصة من 
 (26.944) توزيع إضافي من مشروع مشتركمقابل  تسوية
 70.090 مقابل قروض لمشاريع مشتركة سويتهاتم ت خسارة

 70.591 مشاريع مشتركةخسائر مطلوب إضافي مقابل 
   25.060التحوط للسنة  احتياطيحصة من 

 (96.604) توزيعات أرباح مستلمة
 4.017.934  2016ديسمبر  31الرصيد كما في 

  2015) قطري ريـال مليون 2،2 قيمةإجمالي التحوط للمشاريع المشتركة ب احتياطي ربحهذا البند الحصة من  يستبعد من: 
 .ةع المشتركاريالمشلتلك مقابل القرض الممنوح تسويته ( والذي تم قطري ريـالمليون  0،5 بمبلغ خسارة

واحدة لالمشتقة عن المحاسبة التحوطية الفعلية لألدوات أرباح معترف بها ناتج من  مليون لاير قطري 108،9 مبلغ تتضمن** 
 ة.المشاريع المشتركة التي تستحق خالل السنشركات من 

 يلي: كما 2016ديسمبر  31المجموعة في شركات المشاريع المشتركة كما في  استثماراتتتمثل 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 جزر المارشال ( المحدودة 5)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 6)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( 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 3الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم 

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

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

تصميم وإنشاء وتشغيل  %70 قطر ()المحدودة قطر  زناقالت دامن شيبيارد
 سفنالبناء حوض 

  

 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 في شركات المشاريع المشتركة )تابع( ستثمارا .5
      عليها. كاملة ، إال أنها ال تمارس سيطرة المنشآتالرغم من أن المجموعة تمتلك أكثر من نصف أسهم حقوق الملكية في هذه ب

المطلوبات  والتزاماتال تمتلك المجموعة حق التعاقد للموجودات تحتاج القرارات إلى موافقات كاملة من جميع األطراف. 
طريقة حقوق الملكية في هذه البيانات  باستخدام االستثمارات ه، فإنه يتم تسجيل هذوتبعاً لذلكالمتعلقة بالمشروعات المشتركة 

 الموحدة.المالية 

 

ختصة مالمالية التمثل المبالغ المبينة في البيانات المالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة  المعلوماتملخص  5/1
 حقوق الملكية احتسابيتم تعديلها من قبل المجموعة ألغراض ايير الدولية للتقارير المالية )تركة والمعدة وفقا للمعشللمشاريع الم

 :كما يلي( التقارير المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية إعدادفي حالة لم يكن إطار 

 

 
 

  

 
المشاريع 

 5J المشتركة
 ماران ناقالت

 المحدودة

المشاريع 
تيكاي  المشتركة

   O.S.Gناقالت  ناقالت
الخليج لنقل الغاز 
 البترولي الُمسال

مشاريع مشتركة 
 المجموع أخرى

        :2016ديسمبر  31
 3.354.277 1.079.838 133.499 154.503 902.670 200.284 883.483 موجودات متداولة

 28.183.339 4.421.756 1.044.705 2.948.179 4.805.771 9.047.185 5.915.743 موجودات غير متداولة
 (2.594.799) (1.319.018) (51.839) (256.170) (195.477) (424.293) (348.002) مطلوبات متداولة

 (3.104.691) (547.076) (2.362.980) (3.981.241) (6.785.478) (4.329.308) مطلوبات غير متداولة
(21.110.774
) 

 7.832.043 1.077.885 579.289 483.532 1.531.723 2.037.698 2.121.916 صافي الموجودات
        

حصة المجموعة في 
 4.017.934 819.052 297.673 242.250 914.067 896.125 848.767 موجوداتالصافي 

        

 4.319.289 1.288.143 215.098 424.410 615.661 1.187.801 588.176 إيرادات
إيرادات فوائد 

 16.116 8.276 - 2.582 4.191 1.067 - وإيرادات أخرى
 (721.047) (217.424) (48.457) (109.496) (67.554) (254.823) (23.293) إهالك وإطفاء
 (937.797) (209.755) (15.631) (137.138) (122.647) (203.718) (248.908) تكاليف تمويل

 (1.536.210) (829.138) (64.621) (95.141) (138.014) (223.011) (186.285) أخرىمصاريف 
 1.140.351 40.102 86.389 85.217 291.637 507.316 129.690 صافي الربح

 348.289 71.591 - 83.179 3.661 20.414 169.444 الدخل الشامل اآلخر
 1.488.640 111.693 86.389 168.396 295.298 527.730 299.134 إجمالي الدخل الشامل

        

حصة المجموعة من 
صافي الربح / 

 553.367 (37.443) 43.195 42.694 250.127 202.918 51.876 )الخسارة(
حصة المجموعة من 

بنود الدخل الشامل 
 27.306 14.546 - 41.673 (104.856) 8.166 67.777 األخرى / )خسارة(

        

        أخرى:إفصاحات 
 2.148.760 452.842 115.115 94.111 752.140 137.453 597.099 ما يعادلهالنقد و

 21.881.748 3.638.993 584.425 2.303.938 4.081.146 7.100.339 4.172.907 قروض تحمل فائدة
حصة المجموعة من 

 96.604 41.108 - - 33.647 21.849 - األرباح المستلمة

 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 في شركات المشاريع المشتركة )تابع( ستثمارا .5
      عليها. كاملة ، إال أنها ال تمارس سيطرة المنشآتالرغم من أن المجموعة تمتلك أكثر من نصف أسهم حقوق الملكية في هذه ب

المطلوبات  والتزاماتال تمتلك المجموعة حق التعاقد للموجودات تحتاج القرارات إلى موافقات كاملة من جميع األطراف. 
طريقة حقوق الملكية في هذه البيانات  باستخدام االستثمارات ه، فإنه يتم تسجيل هذوتبعاً لذلكالمتعلقة بالمشروعات المشتركة 

 الموحدة.المالية 

 

ختصة مالمالية التمثل المبالغ المبينة في البيانات المالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة  المعلوماتملخص  5/1
 حقوق الملكية احتسابيتم تعديلها من قبل المجموعة ألغراض ايير الدولية للتقارير المالية )تركة والمعدة وفقا للمعشللمشاريع الم

 :كما يلي( التقارير المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية إعدادفي حالة لم يكن إطار 

 

 
 

  

 
المشاريع 

 5J المشتركة
 ماران ناقالت

 المحدودة

المشاريع 
تيكاي  المشتركة

   O.S.Gناقالت  ناقالت
الخليج لنقل الغاز 
 البترولي الُمسال

مشاريع مشتركة 
 المجموع أخرى

        :2016ديسمبر  31
 3.354.277 1.079.838 133.499 154.503 902.670 200.284 883.483 موجودات متداولة

 28.183.339 4.421.756 1.044.705 2.948.179 4.805.771 9.047.185 5.915.743 موجودات غير متداولة
 (2.594.799) (1.319.018) (51.839) (256.170) (195.477) (424.293) (348.002) مطلوبات متداولة

 (3.104.691) (547.076) (2.362.980) (3.981.241) (6.785.478) (4.329.308) مطلوبات غير متداولة
(21.110.774
) 

 7.832.043 1.077.885 579.289 483.532 1.531.723 2.037.698 2.121.916 صافي الموجودات
        

حصة المجموعة في 
 4.017.934 819.052 297.673 242.250 914.067 896.125 848.767 موجوداتالصافي 

        

 4.319.289 1.288.143 215.098 424.410 615.661 1.187.801 588.176 إيرادات
إيرادات فوائد 

 16.116 8.276 - 2.582 4.191 1.067 - وإيرادات أخرى
 (721.047) (217.424) (48.457) (109.496) (67.554) (254.823) (23.293) إهالك وإطفاء
 (937.797) (209.755) (15.631) (137.138) (122.647) (203.718) (248.908) تكاليف تمويل

 (1.536.210) (829.138) (64.621) (95.141) (138.014) (223.011) (186.285) أخرىمصاريف 
 1.140.351 40.102 86.389 85.217 291.637 507.316 129.690 صافي الربح

 348.289 71.591 - 83.179 3.661 20.414 169.444 الدخل الشامل اآلخر
 1.488.640 111.693 86.389 168.396 295.298 527.730 299.134 إجمالي الدخل الشامل

        

حصة المجموعة من 
صافي الربح / 

 553.367 (37.443) 43.195 42.694 250.127 202.918 51.876 )الخسارة(
حصة المجموعة من 

بنود الدخل الشامل 
 27.306 14.546 - 41.673 (104.856) 8.166 67.777 األخرى / )خسارة(

        

        أخرى:إفصاحات 
 2.148.760 452.842 115.115 94.111 752.140 137.453 597.099 ما يعادلهالنقد و

 21.881.748 3.638.993 584.425 2.303.938 4.081.146 7.100.339 4.172.907 قروض تحمل فائدة
حصة المجموعة من 

 96.604 41.108 - - 33.647 21.849 - األرباح المستلمة

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

62  •  التقرير السنوي 61  •  التقرير السنوي



 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 (تابعفي شركات المشاريع المشتركة ) ستثمارا .5
 

 

 
 قروض لشركات المشاريع المشتركة .6

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
   

 38.739 41.444 المحدودة  (3)الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم 
 113.448 63.061 ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( 

 83.173 - ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة 
 30.953 30.953 ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة 

 266.313 135.458 المجموع

تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر السيولة لدى شركات 
 (.%2،52 :2015) %2،77بنسبة  2016ديسمبر  31في كما كان المتوسط المرجح لمعدل الفائدة المشاريع المشتركة. 

  

 
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 موجودات متداولة

 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) مطلوبات غير متداولة
 6.578.902 1.090.984 492.900 315.136 1.292.510 1.564.591 1.822.781 صافي الموجودات

        

حصة المجموعة في صافي 
 3.422.374 744.623 254.477 157.883 829.387 706.891 729.113 موجوداتال

        

 4.421.643 1.571.348 209.522 418.116 617.862 1.007.662 597.133  إيرادات
إيرادات فوائد وإيرادات 

 20.351 3.906 -- 8.415 5.812 2.218 -- أخرى
 (645.301) (213.091) (43.016) (109.233) (66.007) (190.936) (23.018) إهالك وإطفاء
 (933.111) (200.954) (15.191) (144.384) (167.368) (143.545) (261.669) تكاليف تمويل

 (1.675.415) (1.000.466) (65.853) (88.266) (144.068) (172.853) (203.909) مصاريف أخرى
 1.188.167 160.743 85.462 84.648 246.231 502.546 108.537 صافي الربح

الدخل الشامل اآلخر / 
 304.235 73.031 - 49.475 66.920 (462) 115.271 الخسارة

إجمالي الدخل الشامل / 
 1.492.402 233.774 85.462 134.123 313.151 502.084 223.808 )الخسارة(

        

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

حصة المجموعة من بنود 
الدخل الشامل األخرى / 

 144.330 33.468 -- 24.787 40.152 (185) 46.108 )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 -- -- المستحقةالضريبة 

حصة المجموعة من األرباح 
 79.551 43.674 -- 21.893 10.925 -- 3.059 المستلمة

 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 (تابعفي شركات المشاريع المشتركة ) ستثمارا .5
 

 

 
 قروض لشركات المشاريع المشتركة .6

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
   

 38.739 41.444 المحدودة  (3)الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم 
 113.448 63.061 ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( 

 83.173 - ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة 
 30.953 30.953 ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة 

 266.313 135.458 المجموع

تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر السيولة لدى شركات 
 (.%2،52 :2015) %2،77بنسبة  2016ديسمبر  31في كما كان المتوسط المرجح لمعدل الفائدة المشاريع المشتركة. 

  

 
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 موجودات متداولة

 28.448.320 5.023.368 1.091.943 3.077.679 4.883.759 8.225.426 6.146.145 موجودات غير متداولة
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 6.578.902 1.090.984 492.900 315.136 1.292.510 1.564.591 1.822.781 صافي الموجودات

        

حصة المجموعة في صافي 
 3.422.374 744.623 254.477 157.883 829.387 706.891 729.113 موجوداتال

        

 4.421.643 1.571.348 209.522 418.116 617.862 1.007.662 597.133  إيرادات
إيرادات فوائد وإيرادات 

 20.351 3.906 -- 8.415 5.812 2.218 -- أخرى
 (645.301) (213.091) (43.016) (109.233) (66.007) (190.936) (23.018) إهالك وإطفاء
 (933.111) (200.954) (15.191) (144.384) (167.368) (143.545) (261.669) تكاليف تمويل

 (1.675.415) (1.000.466) (65.853) (88.266) (144.068) (172.853) (203.909) مصاريف أخرى
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الدخل الشامل اآلخر / 
 304.235 73.031 - 49.475 66.920 (462) 115.271 الخسارة

إجمالي الدخل الشامل / 
 1.492.402 233.774 85.462 134.123 313.151 502.084 223.808 )الخسارة(

        

حصة المجموعة من صافي 
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حصة المجموعة من بنود 
الدخل الشامل األخرى / 
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        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 -- -- المستحقةالضريبة 

حصة المجموعة من األرباح 
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 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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2016 
 ديسمبر 31

2015 
   

 38.739 41.444 المحدودة  (3)الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم 
 113.448 63.061 ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( 

 83.173 - ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة 
 30.953 30.953 ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة 
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تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر السيولة لدى شركات 
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 6.578.902 1.090.984 492.900 315.136 1.292.510 1.564.591 1.822.781 صافي الموجودات

        

حصة المجموعة في صافي 
 3.422.374 744.623 254.477 157.883 829.387 706.891 729.113 موجوداتال
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إيرادات فوائد وإيرادات 

 20.351 3.906 -- 8.415 5.812 2.218 -- أخرى
 (645.301) (213.091) (43.016) (109.233) (66.007) (190.936) (23.018) إهالك وإطفاء
 (933.111) (200.954) (15.191) (144.384) (167.368) (143.545) (261.669) تكاليف تمويل

 (1.675.415) (1.000.466) (65.853) (88.266) (144.068) (172.853) (203.909) مصاريف أخرى
 1.188.167 160.743 85.462 84.648 246.231 502.546 108.537 صافي الربح

الدخل الشامل اآلخر / 
 304.235 73.031 - 49.475 66.920 (462) 115.271 الخسارة

إجمالي الدخل الشامل / 
 1.492.402 233.774 85.462 134.123 313.151 502.084 223.808 )الخسارة(

        

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

حصة المجموعة من بنود 
الدخل الشامل األخرى / 

 144.330 33.468 -- 24.787 40.152 (185) 46.108 )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 -- -- المستحقةالضريبة 

حصة المجموعة من األرباح 
 79.551 43.674 -- 21.893 10.925 -- 3.059 المستلمة

 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
 

- 24 - 

 متاحة للبيع استثمارات .7

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
   

 177.293 126.520 يناير  1الرصيد في 
 (50.773) 7.076 التغيرات في القيمة العادلة 

 126.520 133.596 ديسمبر  31الرصيد في 

 مدرجة في بورصة قطر. استثماراتالمتاحة للبيع  االستثماراتتمثل 
  

 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى .8

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
   

 25.004 18.484 ذمم تجارية مدينة
 (2.410) (2.410) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها  يطرح:

 16.074 22.594 
 13.516 7.733 إيرادات مستحقة 
  302.870 228.971ذمم مدينة أخرى 

 265.081 326.677 المجمــوع 

 60االئتمان هو متوسط فترة  تحصيلها.من غير المحتمل التي ومخصص بكامل قيمة الذمم المدينة تكوين المجموعة ب قامت
 ً ً  يوما  . تقريبا

  تمثل الزيادة  يالتـال قطري( ومليون ري 59،5: 2015) قطري ريـالمليون  59،5خرى على مبلغ تشتمل الذمم المدينة األ
نظرا للتوصل سترداد هذا المبلغ، با المجموعةتقوم ستكاليف خدمات األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة لها بالموازنة. ي ف

 .2017إلى اتفاقية مع المستأجر خالل فبراير 

 :2016ديسمبر  31 فيتحصيلها كما  يالمشكوك فالذمم المدينة مخصص  يأعمار الذمم التجارية المدينة والحركة ف يليفيما 

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

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
   

 18.159 2.879 يوما 60أقل من 

 :المستحقة وغير متدنية القيمةأعمار الذمم التجارية المدينة  (2)

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
   

 635 1.356 يوماً  90إلى  61من 
 1.176 2.236 يوماً  120إلى  91من 

 2.624 9.603 يوماً  120أكثر من 
 4.435 13.195 المجموع 

 :المتدنية القيمة أعمار الذمم التجارية المدينة (3)

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
   

 2.410 2.410 يوماً  120أكثر من 

 
  

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

64  •  التقرير السنوي 63  •  التقرير السنوي



 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى )تابع( . 8

 :المشكوك في تحصيلهاالذمم المدينة الحركة في مخصص  (4)

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
   

 1.495 2.410 الرصيد في بداية السنة
 1.042 - المضاف إلى المخصص خالل السنة  

 (127) - المحذوف خالل السنة
 2.410 2.410 الرصيد في نهاية السنة

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك .9

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
   

 331 323 نقد في الصندوق  
 1.318.312 707.395 تحت الطلب وجارية حسابات –نقد لدى البنوك 
  1.665.020 1.307.467ودائع ألجل  -نقد لدى البنوك 

 21.333 20.781 أرصدة بنكية أخرى )أ(
 88.395 99.041 أرصدة بنكية أخرى )ب(

 2.735.838 2.492.560 المجموع

  (.%3،15إلى  %0،17: 2015) %3،13إلى  %0،4بين على الودائع ألجل ما ربح لواتتراوح نسبة الفائدة الفعالة 

 ما يعادلهونقد ال 9/1

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
   

 2.735.838 2.492.560 نقد وأرصدة لدى البنوك
   يطرح:

 (21.333) (20.781) أرصدة بنكية أخرى )أ(
 (88.395) (99.041) أرصدة بنكية أخرى )ب(
ً  90ودائع ألجل تستحق بعد   (1.137.358) (758.531) يوما

 1.614.207 1.488.752 

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

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

 

 أس المالر .10

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
 عدد األسهم عدد األسهم 
   

 560.000.000 560.000.000 رأس المال المصرح به 
 554.026.360 554.026.360 رأس المال المصدر

 
 

  

 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 (تابع) رأس المال .10
 

 المبلغ المبلغ 
   

ريـال قطري للسهم  10والمدفوع بقيمة أسمية قدرها رأس المال المصدر 
 5.538.490 5.538.717 الواحد

ً  354.695 :2015) %50بنسبة  ةومدفوع سهما   309.224 األسهم المصدرة إجمالي 2016ديسمبر  31بتاريخ   سهما
 ً  (.%50بنسبة  ةومدفوع مصدرا

 مقترحةنقدية توزيعات أرباح  10/1
( وهي قطري ريـالمليون  693: 2015للعام الحالي ) قطري ريـال مليون 554 يمةقأرباح نقدية بجلس اإلدارة توزيع م اقترح

المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد  اعتمد .سنويةالجمعية العامة ال اجتماعتخضع لموافقة المساهمين في 
 . 2015 توزيعات األرباح النقدية لسنة 2016مارس  14 بتاريخ

 
 قانوني احتياطي .11

 االحتياطيهذا يبلغ  أن ىإل القانوني لالحتياطي سنةكل من صافي ربح  %10ما نسبته  تحويلينص النظام األساسي للشركة على 
 .النظام األساسيحددها التي  االتالحغير قابل للتوزيع إال في  االحتياطيوهذا  رأس المال المدفوعقيمة من  50%

 
 طالتحوّ  احتياطي .12

تحوط  لتي تم تصنيفها كأداةا رات في القيمة العادلة للمشتقاتلتغيمن ا الفعالالمجموعة في الجزء  حصةالتحّوط  احتياطييمثل 
 .ط لشركات مشاريع مشتركةالتحوّ  احتياطيشركات التابعة وحصة المجموعة من للتدفقات النقدية المسجلة من قبل إحدى ال

ع يتوق .العادلة لمبادالت أسعار الفائدة لى القيمةم إيعادة التقيقيد محاسبي من إ سالبة يمثلبقيمة التحوط الذي يظهر  احتياطيإن 
ال يتوقع ساسي لمبادالت أسعار الفائدة. المبلغ األ وانخفاضالقروض  مع سدادالوقت وذلك  مع مرورالتحوط  احتياطيأن ينخفض 

 من نشأت لالحتياطيإن القيمة السالبة  .أو األرباح المدورةبيان الدخل الموحد  الذي يخص هذا التحوط على االحتياطيأن يؤثر 
في تدخل المجموعة أيضا  .من أجل بناء سفنتحمل فوائد متغيرة الحصول عليها مبادالت أسعار الفائدة التي تعود إلى قروض 

 االستراتيجيةهذه  يتوقع أن ينتج عن .الناتجة من السفنسفن طويلة األجل وذلك لتثبيت التدفقات النقدية المستقبلية تأجير  اتفاقيات
 .قلسعار النأالفائدة أو  أسعارالذي يالزم التقلبات في  وتقليل عدم التأكد أكثر ثباتاً في المستقبلتدفقات نقدية 

 
 قروض .13

 هذه القروض مما يلي: تتكون

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
   

 1.820.765 1.820.765 قرض )إيضاح أ(
 12.909.973 12.570.776 تسهيالت بنكية رئيسية )إيضاح ب (

 1.467.355 1.430.457 تسهيالت بنكية ثانوية )إيضاح ج (
 3.095.299 3.095.299 سندات رئيسية فئة )أ( )إيضاح د (
 956.972 927.017 سندات ثانوية فئة )أ( )إيضاح هـ(

 791.637 633.310 )إيضاح و(  KEXIMتسهيالت كيكسم 
 1.211.205 997.463 )إيضاح ز(  KSUREتسهيالت كي شور 

 )25.220( )23.818( ناقص: تكاليف إصدار سندات
 )11.575( )10.178( ناقص: تكاليف تمويل 

 )23.339( )21.005( عادة التمويلإلناقص: تكلفة الصفقات 
 22.193.072 21.420.086 المجموع

 وهي مصنفة كالتالي:

 778.119 803.631 قروض تستحق خالل سنة 
 21.414.953 20.616.455 قروض تستحق بعد سنة 

 

 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

66  •  التقرير السنوي 65  •  التقرير السنوي



 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 قروض )تابع( .13

 ()إيضاح أ
 2019سوف يبدأ سداد الدفعات في يونيو . تمويلية تسهيالتمقابل  مليون دوالر أمريكي 500 بقيمة تيمثل هذا القرض تسهيال

 .2024 يونيو وتنتهي في

 ()إيضاح ب
 817التسهيالت البنكية الرئيسية للمرحلة األولى ومبلغ  اتفاقية مقابلمليون دوالر أمريكي  1.917،7يمثل هذا القرض مبلغ 

. بدأ سداد الدفعة األولى من الرابعةمليون دوالر أمريكي للمرحلة  717،4مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ 
. كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الرئيسية 2025في ديسمبر  وستنتهي 2010التسهيالت البنكية الرئيسية األولى في ديسمبر 

 2013كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الرئيسية الرابعة في ديسمبر . 2025وستنتهي في ديسمبر  2011الثانية في يونيو 
 .2025ي في ديسمبر وستنته

 ()إيضاح ج 
 109،8التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة األولى ومبلغ  اتفاقيةمليون دوالر أمريكي من  150،6يمثل هذا القرض مبلغ 

سداد الدفعة األولى من بدأ . رابعةالمليون دوالر أمريكي للمرحلة  132،4مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ 
الدفعة األولى من التسهيالت  تبدأكما  ،2025في ديسمبر  وستنتهي 2010التسهيالت البنكية الثانوية األولى في ديسمبر 

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

 )إيضاح د(
، وسوف يبدأ سداد الدفعة األولى في لمرحلة األولى من برنامج التمويليمثل هذا القرض السندات الرئيسية المصدرة ضمن ا

 .2033في ديسمبرالسداد نتهي يو 2021يونيو 

 )إيضاح هـ(
سداد الدفعة األولى في ديسمبر  قد بدأ، ولمرحلة األولى من برنامج التمويليمثل هذا القرض السندات الثانوية المصدرة ضمن ا

 .2033تنتهي في ديسمبر سو 2010

 )إيضاح و(
 2009، وقد بدأ سداد الدفعة األولى في ديسمبر األولى KEXIMتسهيالت  اتفاقيةل هذا القرض القيمة المسحوبة من يمث
 .2020تنتهي في ديسمبر سو

 )إيضاح ز(
مليون  195،7 ومبلغ، للمرحلة األولىKSURE ت تسهيال اتفاقيةمن  مليون دوالر أمريكي 78،3مبلغ 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

ض والسندات كما هو موضح التحوط( والقرو باستثناءقصيرة وطويلة األجل ) التسهيالتعلى المرجح معدل الفائدة متوسط إن 
 (.%2،2225: 2015) %2،64894 هو 2016ديسمبر  31 بتاريخأعاله 

 .الناقالت شراءستخدام التسهيالت البنكية والسندات لتمويل تم القد 
والتي ضمنت بشكل  الشركات التابعة كل ضمانات مقدمة منوالناقالت رهن المجموعة مقابل هذه التسهيالت ب التزامضمان تم 

 .استحقاقهاالمستحقة في موعد  غير مشروط وغير قابل للنقض أن تسدّد المبالغ
لغ األوليّة المسموح بها والتي تم شراؤها عن طريق المبا واالستثماراتسندات مضمونة بكافة الحسابات والالتسهيالت البنكية 

، كما أنها مضمونة أيضاً بعقود التأمين التابعة، وأيضاً فهي مضمونة بأسهم في كل شركة من الشركات المستخدمة من القروض
ق الشركة وبالمبالغ المحصلة من عقود التأمين تلك، وهي مضمونة أيضاً بحالتي وقعتها الشركة أو أي من الشركات التابعة 

، للشركة ، أو القروض بين شركاتها ذات العالقة. وتمتد هذه الضمانات إلى الموجودات األخرىوحصتها في أي من العقود
 وأي عقد آخر يكون أي من الضامنين طرفاً فيه.

، ومن ثم لصالح سداد دفعات الدين والسندات د دفعات الدين والسندات الرئيسيةاهذه الضمانات لصالح سدفي وتكون األولوية 
 الثانوية.

 
 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة .14

بلغ مجموع  2016ديسمبر  31وقّعت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية. وبتاريخ 
( وكان قطري ريـالمليون  12.430 :2015)قطري  ريـالمليون  11.793 أسعار الفائدة المبالغ األساسية لعقود تبادل

 (.قطري ريـالمليون  3.363 سالبة:قيمة عادلة  2015) قطري ريـالمليون  2.819 بقيمة سالباالعادلة  تهاقيمصافي 
  

 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة .15

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
   

 137.845 123.526 ذمم دائنة 
 100.083 135.652 دفعات مستلمة مقدماً من العمالء 

 21.333 20.781 )أ(مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين 
 65.694 106.179 مستحقات أخرى
 49.147 48.720 (15/1 إيضاح) الجزء المتداول –مطلوبات أخرى 

 24.558 23.855 (16 )إيضاح ةوالرياضي االجتماعيةمساهمة في صندوق دعم األنشطة 
 88.395 99.041 توزيعات أرباح مستحقة

 26.944 70.591 ()بمطلوبات مؤجلة 
 513.999 628.345 المجموع

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

إحدى شركات المشاريع المشتركة، وسيتم تعديلها مع األرباح المستقبلية لهذا المشروع  خسائر فييمثل هذا المبلغ الزيادة  (ب)
 المشترك.

 :أخرى مطلوبات 15/1
". إن الزيادة في تكاليف األحواض الجافة MEGIالجافة ومشروع "يمثل هذا المبلغ اإليرادات المؤجلة المتعلقة في األحواض 

( سيتم إطفاءه خالل MEGIسيتم إطفاءها خالل العمر اإلنتاجي لتكاليف خدمات األحواض الجافة. إن المتحصل من مشروع )
: 2015) يألف لاير قطر 165.216العمر اإلنتاجي لألصول المتعلقة بالمشروع. رصيد الجزء غير المتداول بمبلغ 

 ألف لاير قطري(. 197.574
 

 والرياضية االجتماعيةلمساهمة في صندوق دعم األنشطة ا .16
 العام لالكتتابالتي طرحت أسهمها  من جميع شركات المساهمة العامة القطرية 2008لعام  13يطلب القانون القطري رقم 

هذا القانون إلى  واستناداوالرياضية.  االجتماعيةالربح إلى صندوق دعم األنشطة  من صافي %2,5دفع نسبة المدرجة 
قطري تمثل  ريـاللف أ 23.855مبلغ  باقتطاعقامت المجموعة  ،2010واإليضاحات اإلضافية للقانون الصادرة في سنة 

 ريـاللف باأل 24.558 :2015) 2016ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدمن صافي الربح  %2,5نسبة 
 حقوق الملكية الموحدة. في تغيراتبيان ال فيع المخصص المستقط تم عرض. (قطري

 
 طراف ذات عالقةمعامالت مع أ .17

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
   كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كما يلي: (أ)

   
 54.870 63.012 قروض لشركات مشاريع مشتركة سداد 

 10.334 9.687 قروض لشركات مشاريع مشتركةإيرادات فوائد من 

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

  

 18.900 30.537 المطلوب من شركات مشاريع مشتركة
 2.896 1.297 لشركات مشاريع مشتركة ستحقالم

 العليا اإلدارةمكافآت  (ج)

  

 5.440 6.123 رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين
 3.850 5,900 عضاء مجلس اإلدارةمستحقة ألمكافآت 

 
  

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

6٨  •  التقرير السنوي 6٧  •  التقرير السنوي



 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 الشركات التابعة .18

 :ما يليفي 2016ديسمبر  31تفاصيل الشركات التابعة كما في  تتمثل

 الشركة التابعة مسإ
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  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1910شركة ناقالت إتش إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال شركة ناقالت الغويرية إنك -
 تأجير الناقالت  %100 مارشال جزر 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 2266رقم شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 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 1753آي  شركة ناقالت إس إتش -
 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 2284شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2285دي إس إم إيه شركة ناقالت  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2286شركة ناقالت دي إس إم إيه  -

 شركة قابضة  %100 جزر مارشال ( شركة قابضة 1643 -6شركة قطر لنقل الغاز)ناقالت( )
 شركة قابضة  %100 جزر مارشال المحدودة  لالستثمار( 2245-8شركة 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  شركة ناقالت للشحن )إم آي( إنك
 شركة شحن %100 قبرص  المحدودة( وايسي شركة ناقالت للشحن )

  قيمة إسميةالتابعة بدون  الشركاتهذه رأس مال  إصدارتم. 
 

 العائد على السهم .19
 سهم العادية القائمة خالل السنة.يتم احتساب العائد على السهم بقسمة ربح السنة على المعّدل المرجح لعدد األ

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2016 

    المنتهية فيللسنة 
 ديسمبر 31

2015 
   

 982.302 954.179 ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة
 553.849.013 553.871.748 المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )سهم(
 1،77 1،72 العائد على السهم )األساسي والمعّدل( )ريـال قطري( 

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

 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 إدارة المخاطر المالية .20

 لألدوات المالية: استخدامهاتتعرض المجموعة للمخاطر التالية من 
 مخاطر السوق (أ)
 مخاطر السيولة (ب)
 االئتمانمخاطر  (ج)

وأهداف وسياسات ومعالجات المجموعة  مذكورة أعالهلمخاطر الليعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة 
 وإدارة المجموعة لرأس المال.  مخاطراللقياس وإدارة 

التدقيق تقع 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)
فائدة ثابتة  معدالتلتي تقترضها المجموعة والتي تحمل الفائدة وذلك كنتيجة للمبالغ ا معدالتتتعرض المجموعة لمخاطر 

أدوات  استخدام، وتتبع المجموعة سياسة ن طريق عقود تبادل أسعار الفائدة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عومتغيرة
( وتكلفة الفائدة الفائدة بالسعر الثابت )المدفوعة. وتتم تسوية الفروق بين تكلفة قروضهاعلى بعض من  الفائدة معدالتتبادل 

 .( بشكل دوريالمستلمةالمتغير ) بالسعر

مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد مخاطر التعرض  استخدامتسعى المجموعة إلى تقليل تأثير هذه المخاطر عن طريق 
مشتقات األدوات المالية والتي توفر  استخدامسات المجموعة والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لتقلبات أسعار الفائدة. تحكم سيا

المشتقات المالية. ال تدخل المجموعة وال تتعامل باألدوات  والستخدامعار الفائدة ولمخاطر االئتمان مبادئ مكتوبة لمخاطر أس
 المضاربة.  ألغراض-تتضمن مشتقات األدوات المالية  والتي-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]
. والقروض لشركات المشاريع المشتركة القروضوالبنوك لدى رصدة األالفائدة على  معدالتالمجموعة إلى مخاطر تتعرض 
، وذلك بناًء واحدة الجدول التالي حساسية ربح المجموعة للتغيرات الطبيعية المتوقعة على ربح المجموعة خالل سنةويوضح 

 .2016ديسمبر  31على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

٧0  •  التقرير السنوي 6٩  •  التقرير السنوي

 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 الشركات التابعة .18

 :ما يليفي 2016ديسمبر  31تفاصيل الشركات التابعة كما في  تتمثل

 الشركة التابعة مسإ
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  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1910شركة ناقالت إتش إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال شركة ناقالت الغويرية إنك -
 تأجير الناقالت  %100 مارشال جزر 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 2266رقم شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 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 1753آي  شركة ناقالت إس إتش -
 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 2284شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2285دي إس إم إيه شركة ناقالت  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2286شركة ناقالت دي إس إم إيه  -

 شركة قابضة  %100 جزر مارشال ( شركة قابضة 1643 -6شركة قطر لنقل الغاز)ناقالت( )
 شركة قابضة  %100 جزر مارشال المحدودة  لالستثمار( 2245-8شركة 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  شركة ناقالت للشحن )إم آي( إنك
 شركة شحن %100 قبرص  المحدودة( وايسي شركة ناقالت للشحن )

  قيمة إسميةالتابعة بدون  الشركاتهذه رأس مال  إصدارتم. 
 

 العائد على السهم .19
 سهم العادية القائمة خالل السنة.يتم احتساب العائد على السهم بقسمة ربح السنة على المعّدل المرجح لعدد األ

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2016 

    المنتهية فيللسنة 
 ديسمبر 31

2015 
   

 982.302 954.179 ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة
 553.849.013 553.871.748 المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )سهم(
 1،77 1،72 العائد على السهم )األساسي والمعّدل( )ريـال قطري( 

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

 (ودة )ناقالت( )ش.م.ققطر لنقل الغاز المحدشركة 
 قطر -الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (قطري ريـالالمبالغ باأللف )
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 الشركات التابعة .18

 :ما يليفي 2016ديسمبر  31تفاصيل الشركات التابعة كما في  تتمثل

 الشركة التابعة مسإ
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  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1910شركة ناقالت إتش إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال شركة ناقالت الغويرية إنك -
 تأجير الناقالت  %100 مارشال جزر 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 2266رقم شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 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 1753آي  شركة ناقالت إس إتش -
 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 2284شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2285دي إس إم إيه شركة ناقالت  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2286شركة ناقالت دي إس إم إيه  -

 شركة قابضة  %100 جزر مارشال ( شركة قابضة 1643 -6شركة قطر لنقل الغاز)ناقالت( )
 شركة قابضة  %100 جزر مارشال المحدودة  لالستثمار( 2245-8شركة 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  شركة ناقالت للشحن )إم آي( إنك
 شركة شحن %100 قبرص  المحدودة( وايسي شركة ناقالت للشحن )

  قيمة إسميةالتابعة بدون  الشركاتهذه رأس مال  إصدارتم. 
 

 العائد على السهم .19
 سهم العادية القائمة خالل السنة.يتم احتساب العائد على السهم بقسمة ربح السنة على المعّدل المرجح لعدد األ

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2016 

    المنتهية فيللسنة 
 ديسمبر 31

2015 
   

 982.302 954.179 ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة
 553.849.013 553.871.748 المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )سهم(
 1،77 1،72 العائد على السهم )األساسي والمعّدل( )ريـال قطري( 

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



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

 الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
   2016ديسمبر  31 في المنتهية للسنة

 قطري( لاير)المبالغ باأللف 
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 (تابعإدارة المخاطر المالية ) . 20

 (تابع)أ(     مخاطر السوق ) 
 (تابعمخاطر معدالت الفائدة ) (1)
 الفائدة معدالتعقود تبادل  [2]

أساسية الفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على مبالغ  معدالتن على مقايضة الفرق بيمع مؤسسات مالية المجموعة  اتفقت
الفائدة  معدالت طر تغيراخمتقليل  الفائدة. تمكن مثل هذه العقود المجموعة من معدالتبادل ، وذلك تحت عقود تمتفق عليها

الفائدة على  معدالت بادالتفوائد متغيرة. تحتسب القيمة العادلة لم تسب عنهاوتأثيرها على التدفقات النقدية للديون التي تح
 .لعقود التبادل ىخردفقات 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

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

% % 

مليون 
ريـال 
 قطري

مليون 
ريـال 
 قطري

مليون ريـال 
 قطري

مليون ريـال 
 قطري

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

 -- -- -- -- -- -- من سنتين إلى خمس سنوات 
 (3.363) (2.819) 12.430 11.793 5،58 5،58 أكثر من خمس سنوات

الفائدة والمتعلقة لمبادالت أسعار السالبة حصتها من القيمة العادلة  باحتساب، قامت المجموعة أعالهباإلضافة إلى ما ذكر 
مليون  453 :قيمة عادلة سالبة 2015) 2016ديسمبر  31في  كما قطري ريـالمليون  426 تبلغشاريع المشتركة والتي مبال

 .قطري( ريـال

سعر الفائدة المتغيرة على عقود تبادل أسعار الفائدة هو سعر الليبور ن . 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  أسعار الفائدة أسعار الفائدة على القروض. إن تبادل اختالفتعّرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن 

  .بشكل متزامنتتم  الفائدة على القرض
 مخاطر سعر السهم  (2)

المتاحة للبيع. تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية الحالية  باستثماراتهاتتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق 
في سعر السهم لألسهم المدرجة والعوامل األخرى ذات الصلة بغرض إدارة  االعتياديةوعوامل أخرى متضمنة التغيرات 

 مخاطر السوق.

يتوقع أن تكون المتاحة للبيع في تاريخ التقرير  لالستثماراتفي القيمة السوقية لمحفظة المجموعة زيادة أو نقص  %10 إن
قطري( في موجودات وحقوق ملكية  ريـالمليون  12،6: 2015) قطري ريـالمليون  13،3بمبلغ  بالزيادة أو النقص

 المجموعة.

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

لذا ترى اإلدارة أن تعرض المجموعة ، للمجموعةالرئيسية الهامة بعمالت أجنبية تتم بالدوالر األمريكي وهو مربوط بالعملة 
  .أدنى حدوده في لمخاطر العمالت

 
 
 
 
 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

٧2  •  التقرير السنوي ٧1  •  التقرير السنوي

ق(
ش.م.

ت( )
طر لنقل الغاز المحدودة )ناقال

شركة ق
طر
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إدارة المخاطر المالية )

تابع
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مخاطر السوق )
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مخاطر معدالت الفائدة
 (

تابع
) 
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تحليل حساسية معدالت الفائدة )
تابع

) 
 

ت الفائدة للمجموعة يتم قياسها 
إن تحليل الحساسية لمعدال

ت
وفقاً لمدى تأثر األدوا
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31
 

ديسمبر 
2016

 
31

 
ديسمبر

 
2015

 

 
معدل

فائدة ثابت 
 

معدل فائدة متغير
 

ال 
تحتسب عنه 

فائدة
 

المجموع
 

معدل
ت 
فائدة ثاب

 
معدل فائدة 

متغير
 

ب عنه 
ال تحتس

فائدة
 

المجموع
 

الموجودات المالية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صدة لدى البنوك 
نقد وأر

 
- 

1.973.013
 

519.547
 

2.492.560
 

--
 

1.621.372
 

1.114.466
 

2.735.838
 

ت مشاريع مشتركة 
ض إلى شركا

قرو
 

- 
135.458

 
- 

135.458
 

--
 

266.313
 

--
 

266.313
 

 
- 

2.108.471
 

519.547
 

2.628.018
 

--
 

1.887.685
 

1.114.466
 

3.002.151
 

المطلوبات المالية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ف ت
ض وسل

قرو
ب عنها

حتس
 

فوائد 
 

(
3.998.498

) 
(

5.628.583
) 

- 
(

9.627.081
) 

(
4.027.051

) 
(

5.735.793
) 

--
 

(
9.762.844

) 
ت الفائدة 

ت معدال
مبادال

 
(

11.793.005
) 

- 
- 

(
11.793.005

) 
(

12.430.228
) 

--
 

--
 

(
12.430.228

) 
 

(
15.791.503

) 
(

5.628.583
) 

- 
(

21.420.086
) 

(
16.457.279

) 
(

5.735.793
) 

--
 

(
22.193.072

) 
صافي الموجودات/ )المطلوبات( المالية

 
(

15.791.503
) 

(
3.520.112

) 
519.547

 
(

18.792.068
) 

(
16.457.279

) 
(

3.848.108
) 

1.114.466
 

(
19.190.921

) 

 

إذا
 

ت /
ض

انخف
 

ت
ارتفع

 
ت 

معدال
الفائدة بمقدار 

50
 

نقطة أساسية مع بقاء العوامل األخرى دون تغ
يي

صافي التأثير على الربح للسنة المالية المنتهية في 
ر، فإن 

31
 

ديسمبر 
2016

 
سيكون زيادةً 

/ 
ص

نق
 اً 

بقيمة 
17،6

 
مليون 

ريـال
 

قطري
 (

2015
: 

19،2
 

مليون 
ريـال

 
قطري(.

 



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

 الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
   2016ديسمبر  31 في المنتهية للسنة

 قطري( لاير)المبالغ باأللف 

- 33 - 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع( . 20

 مخاطر السيولة )ب(   
. إن النهج المتبع استحقاقهاالمالية عند  بالتزاماتهامخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء 

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

 ، والذي قام بوضع إطار عمل مناسب للسيطرة على مخاطرر السيولة على عاتق مجلس اإلدارةية مراقبة مخاطتقع مسؤول
من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل وبحسب متطلبات إدارة  الحتياجاتهالسيولة لدى المجموعة بالنسبة 

مناسبة وتسهيالت مصرفية وتسهيالت  باحتياطيات االحتفاظإدارة مخاطر السيولة عن طريق ب المجموعة تقومالسيـولة النـقدية. 
الموجودات  استحقاق عمل جداول لمواعيدوقروض مستقبلية وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة 

 لية.والمطلوبات الما

أثر اتفاقيات  وباستبعادية غير المشتقة متضمنة مدفوعات تكاليف التمويل التعاقدية للمطلوبات المال االستحقاقاتفيما يلي 
 المقاصة، إن وجدت:

 المطلوبات المالية الغير مشتقة
 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 أقل من سنة القيمة الدفترية 2016ديسمبر  31

     
 16.913.392 3.703.063 803.631 21.420.086 قروض

 - - 522.166 522.166 ذمم دائنة 
 21.942.252 1.325.797 3.703.063 16.913.392 

 
 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 

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

عمالء والقروض والذمم المدينة من الالتعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة من  بالتزاماتهأداة مالية على الوفاء 
 المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.شركات 

ة للعمالء الفرديين ورصد الذمم المدين لالئتمانفيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود  االئتمانتسعى المجموعة للحد من مخاطر 
نب إدارة ذلك من جا اعتمادويتم  باالئتمانعلى جميع العمالء الذين يطلبون التعامل  لالئتمانالقائمة. يتم إجراء تقييمات 

 المجموعة.

عالية مسندة لهم من  ائتمانيةف المقابلة هم بنوك ذات تصنيفات على األرصدة لدى بنوك محدودة إذ أن األطرا االئتمانمخاطر 
بالنظر ، وقطر دولة داخل وخارج جيدةعالمية. األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك ذات سمعة  ائتمانقبل وكاالت تصنيف 

 .بالتزاماتهااإلدارة فشل هذه البنوك في الوفاء لهذا ال تتوقع 

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

 االئتمانالتعرض لمخاطر 
 2015و 2016ديسمبر  31كما في للمجموعة بيان المركز المالي الموحد  في االئتمانالحد األقصى للتعرض لمخاطر  يتمثل

 :ما يليبالقيمة الدفترية لكل م
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( . 20

 )تابع( االئتمان)ج(     مخاطر  

 الدفترية ةالقيم  

 
 إيضاح

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
    

 266.313 135.458 6 قروض لشركات المشاريع المشتركة
 126.520 133.596 7 متاحة للبيع استثمارات

 18.900 30.537 )ب(17 المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
 265.081 326.677 8 مدينة أخرىوأرصدة ذمم تجارية 

 2.735.507 2.492.237 9 أرصدة لدى البنوك
 3.412.321 3.118.505  المجموع

 القيمة العادلة لألدوات المالية
 احتسابيتم السوق المعلنة في بورصة تداول األسهم النشطة. المتاحة للبيع من أسعار  لالستثماراتالقيمة العادلة  احتسابيتم 

بين األطراف  اتفاقية التبادل يفالمدرجة والمقدرة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بالقيمة العادلة لتبادل أسعار الفائدة 
 . إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية.المتعاقدة فيما بينها

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

 كما يلي: التقييم وأسلوب طريقة باستخدامبالقيمة العادلة  األدوات المالية في الجدول أدناهقامت المجموعة بتطبيق 
 لموجودات ومطلوبات مماثلة. درجة )غير معدلة( في السوق النشطالمستوى األول: األسعار الم 

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

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

 العادلة لألدوات المالية القيمة     
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

     2016ديسمبر  31
     :موجودات مالية بالقيمة العادلة

 133.596 - - 133.596 المتاحة للبيع االستثمارات
     :مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

عقود مبادالت معدل فائدة 
 2,819,165 - 2.819.165 - للتحوطمستخدمة 

     

     2015ديسمبر  31
     :موجودات مالية بالقيمة العادلة

 126.520 -- -- 126.520 المتاحة للبيع االستثمارات
     :مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

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

 
 المالدارة رأس إ .21

من خالل  للمساهمين االستثماروضمان أفضل عائد على  االستمراريةرأسمالها للتأكد من قدرتها على المجموعة تدير 
 والتي تشمل رأس الملكيةيتكون من القروض وحقوق  المجموعةمال  . إن هيكل رأسلرأس المال المستثمراألمثل  االستخدام

 التحوط واحتياطياألقلية حقوق مساهمات ال تتمتع بسيطرة و القيمة العادلة واحتياطي القانوني واالحتياطي مال المصدرال
 .واألرباح المدورة
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 (تابع) إدارة رأس المال .21

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

 إيضاح 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
    

 22.193.072 21.420.086 13 إجمالي الديون )قروض( 
 (1.488.752) (1.614.207) 9/1 ما يعادلهالنقد و

 20.704.320 19.805.879  صافي الديون
    

 8.259.845 8.504.939  التحوط وأسهم ال تتمتع بالسيطرة احتياطيحقوق الملكية قبل 
 4.427 4.146  أسهم ال تتمتع بالسيطرة يضاف:

 8.264.272 8.509.085  حقوق الملكية المعدلة )أ(
 %251 %233  معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية المعدلة

 
 للمجموعة. النقدية تدفقاتلل طالتحوّ  احتياطي يالعجز فعدا فيما  حقوق الملكية جميعمن لة المعدّ  ةالملكيتتكون حقوق  )أ(

 
 طارئة والتزاماتتعهدات  .22

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

 معدالت فائدة متغيرة.

 اعتمادضمانات وخطابات  (ب)
 ضمانات متبادلة [1]

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

  .قطري( ريـالمليون  0،85: 2015) 2016ديسمبر  31كما في قطري  ريـالمليون  1،75بلغت قيمة الضمانات البنكية  [2]

كما  قطري ريـالمليون  78،3 والتي تشمل الحصة في شركات المشاريع المشتركة مبلغ الضمانو االعتماداتبلغت خطابات  [3]
 قطري(. ريـالمليون  211،2: 2015) 2016ديسمبر  31في 

 

 عقود اإليجار الخاصة بالسفن )ج(
سنة تقريباً من تاريخ  25تأجير زمني لناقالتها مع شركتي تأجير ناقالت لفترة أولية مدتها  اتفاقياتدخلت المجموعة في عدة 

 للتجديد. االتفاقياتسليم لكل ناقلة مع قابلية هذه الت

  
 ضريبة طارئة  التزامات )د(

يوجد لدى إحدى شركات المشاريع المشتركة للمجموعة سفن نقل الغاز الطبيعي المسال مستأجرة بموجب ترتيبات إيجار 
مالية معينة عند البدء  وافتراضاتإيجار تمويلي على ضريبة  ترتيبات بمجوبدفعات اإليجار التمويلي  استندتتمويلي. 

ديسمبر  22جار في من عقود اإلي االنتهاءباإليجار وتم تعديلها الحقاً للحفاظ على المتفق عليه بعد خصم هامش الضرائب. تم 
من بدء عقد  الضرائبللمؤجر للحفاظ على المتفق عليه بعد خصم هامش  التزامفإنه ال يزال على الشركة  ، ومع ذلك،2014

 ى نهاية العقد.اإليجار وحت

نتج عن إحدى هذه الطعون في النهاية استخدام هياكل اإليجارات المماثلة. في  تطعنكانت هيئة الضرائب في المملكة المتحدة 
(، حيث اختار المؤجر والمستأجر عدم االستئناف. تشير 1رقم  بنك لويدزإنهاء الموضوع لصالح الهيئة )إيجار المعدات ل

النتائج األولية إلى أن الهيئة ستقوم بمحاولة إحراز مزيد من التقدم بشأن إيجارات أخرى بما في ذلك إيجار المشروع المشترك 
لرأسمالية لم تستحق، بغرض الطلب من المستأجرين أن يوافقوا على حكم بنك لويدز في قضية الضرائب بأن المخصصات ا

وإذا كان يجب أن تطعن الهيئة على المشروع المشترك، فإنه من غير المعروف في هذا الوقت ما إذا كان المشروع المشترك 
سينتصر في المحكمة أم ال. إذا كان المؤجر السابق لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال سيخسر على أساس دعوى مماثلة من قبل 

يستند هذا التقدير  .تقريبا مليون ريـال قطري 92،85حصتها في التكاليف اإلضافية المحتملة بمبلغ تقدر كة الشرالهيئة، فإن 
 بشكل أساسي على المعلومات الواردة من المؤجر.
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 في تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التقديرات .23

 (3اإليضاح رقم )مجموعة من التقديرات المتعلقة بتطبيق المبادئ المحاسبية المبينة في  باستخدامإدارة المجموعة يتطلب من 
أخرى. تعتمد هذه التقديرات على  مصادربالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ال يمكن تقييمها عن طريق  والمتعلقة

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

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

 متلكات والمعداتمللاألعمار اإلنتاجية  [1]
المقدرة للممتلكات  متبقيةوالقيم التقوم إدارة المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية  (ب) 3/2 يضاح رقماإلكما هو مذكور في 

 والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي.

وزن عوامل أخرى، متضمنة وإلى الخبرة التاريخية  استناداالمجموعة  سفنلوالقيم الباقية تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية 
 توقعات أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.و السفينة

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

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

من أطراف ذات عالقة أو الذمم المدينة األخرى حيث أنه  المطلوبقيمة  النخفاضفي تاريخ التقرير لم يكن هناك مخصص 
 ليست لدى المجموعة مخاوف بخصوص تحصيل تلك المبالغ إذ أنها مستحقة من أطراف ذات عالقة.

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

سجيلها ( قد تم تقطري ريـالمليون  2.819 سالب) للمشتقاتفإن القيمة العادلة نتيجة لذلك أن عمليات التحّوط فعالة بشكل جيد، 
 التحّوط. احتياطيفي حقوق الملكية ضمن بند 

 المتاحة للبيع االستثماراتقيمة  انخفاض [4]
في مستمر أو حاد  انخفاضك قيمتها عندما يكون هنا انخفضت بأنها قدفي األسهم المتاحة للبيع  االستثماراتتعامل المجموعة 

" أو هام"  تحديد ما هو في حالة. في قيمتها لالنخفاضالقيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى 
باألخذ في االعتبار  حدةهذه االستثمارات لكل حالة على . تقدر المجموعة قيمة وإجراء تقديرات اتخاذ قرار يتطلب "مستمر" 

 لسهم بالنسبة لألسهم المتداولة.التقلبات العادية في سعر ا
 

 تصنيف اإليجارات [5]
ير عقد يإن تم تجديده أو تغ ةيتم تصنيف اإليجار عن طريق اإلدارة عند بدء عقد اإليجار. يتم تغير تصنيف اإليجار في حال

 نه حدث في بداية عقد اإليجار.أأثر أي من هذه التغييرات على للمدة المتبقية من العقد ذاته. وإذا كان الحال كذلك، يعتبر  االتفاق

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

  في نهاية مدة عقد اإليجار؛العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية األصل إلى المستأجر 
  عندما يكون للمستأجر حق شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل إلى حد كاف من القيمة العادلة لألصل في تاريخ

 الشراء؛
 ؛لألصل االقتصاديلرئيسي من العمر عندما تكون مدة عقد اإليجار تغطي الجزء ا 
  على األقل كامل القيمة العادلة إذا بلغت عند بدء عقد اإليجار القيمة الحالية للحد ً األدنى من دفعات اإليجار فعليا

 لألصل المؤجر؛ و
  ئيسيةبدون إجراء تعديالت ر استخدامهاإذا كانت األصول المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط. 

( ، العمر اإلنتاجي وقيمة IRR) معدل العائد على الفوائد احتسابإن التقديرات المستخدمة من قبل اإلدارة تتضمن عملية 
 الخردة.
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 تأجير التشغيليال .24

 إيرادات التأجير التشغيلي
ه السفن كعقود هذ استئجار إيراداتلغاز الطبيعي المسال. يتم احتساب ا مملوكة بالكامل لنقل لسفن إيجارعقود  لدى المجموعة

 بموجب الحد األدنى لعقود اإليجار التشغيلية غير قابلة لإللغاء هي كما يلي: التحصيل يجارات مستحقةإيجار تشغيلية. اإل

  
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015 
    

 3.091.325 3.063.835  أقل من سنة 
 12.339.962 12.263.734  سنوات   5أكثر من سنة وأقل من 

 41.793.144 38.459.903  سنوات  5أكثر من 
 57.224.431 53.787.472  المجموع

 
 المصاريف التشغيلية .25

 تتضمن المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي على تكاليف صيانة وتشغيل السفن.
 

 المصاريف اإلدارية والعمومية .26

 وغيرها. االستشاريةاإلدارية والعمومية مصاريف متعلقة بالرواتب واإليجارات والخدمات تتضمن المصاريف 
 

 الالحقة األحداث .27

 .الموحدة المالية بياناتال فهم على تأثير لها يكون قد والتي المالية التقارير لتاريخ الحقة جوهرية أحداث توجد ال
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