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أعزائي املساهمني الكرام،

إنــه ملــن دواعــي ســروري العميــق أن أعــرض عليكــم، نيابــة عــن جملــس إدارة 
شــركة “ناقــالت”، التقريــر الســنوي عــن أعمــال الشــركة خــالل عــام 2017. 

كان عــام 2017 عامــً مليئــً بالفــرص والطموحــات التــي كان لهــا األثــر اإليجابــي علــى 
أعمــال الشــركة وتطورهــا يف جميــع اجملــاالت، لتواصــل مســريتها نحــو حتقيــق 
رؤيتهــا بــأن تصبــح شــركة عامليــة رائــدة يف جمــال نقــل الطاقــة وتوفــري اخلدمــات 

البحريــة اخملتلفــة.

ــق  ــاه حتقي ــة باجت ــوات عمالق ــام 2017 خط ــالل ع ــالت” خ ــركة “ناق ــت ش ــد خط لق
أهدافهــا االســرتاتيجية، ممــا ســاهم يف تعزيــز مكانــة الشــركة عامليــً، وترســيخ 
دورهــا الريــادي كحلقــة الوصــل الرئيســية يف سلســلة اإلمــداد والتصديــر اخلاصــة 
بالطاقــة النظيفــة مــن قطــر إىل العــامل عــر أســطولها املكــون مــن )63( ســفينة 

لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال و)4( ســفن لنقــل غــاز البــرتول املســال.

ــا،  ــة عاملي ــاع الطاق ــا قط ــي يواجهه ــة الت ــات االقتصادي ــن التحدي ــم م ــى الرغ وعل
والظــروف التــي تواجههــا املنطقــة مــن حصــار جائــر وغــري قانــوين علــى دولــة 
قطــر، أثبتــت “ناقــالت” قدرتهــا علــى مواجهــة كافــة التحديــات. إذ اتخــذت جميــع 
اإلجــراءات الالزمــة لضمــان اســتمرار أعمــال التشــغيل يف ســفن نقــل الغــاز 
الطبيعــي املســال. فلــم تتعــر أي شــحنة مــن صادراتهــا إىل أي مــن زبائنهــا، ممــا 
عــزز مــن مصداقيــة دولــة قطــر ومكانتهــا أمــام جميــع شــركائها كشــريك موثــوق 

ــروف.  ــب الظ ــى يف أصع ــه حت ــه ومبادئ ــن التزامات ــازل ع ــه، ال يتن ب

وواصلــت شــركة “ناقــالت” احلفــاظ علــى كفاءتهــا التشــغيلية العاليــة، وذلــك مــن 
ــرص  ــن الف ــث ع ــط للبح ــع اخلط ــال وتنوي ــز األعم ــرتاتيجية تعزي ــا الس ــالل اتباعه خ
االســتثمارية اجلديــدة وذلــك للحفــاظ علــى ريادتهــا العامليــة يف جمــال نقــل الغــاز 

الطبيعــي املســال، واملســاهمة يف تطويــر الصناعــة البحريــة يف دولــة قطــر.

لقــد تطــورت شــركة “ناقــالت” مــن جمرد كونها شــركة مالكة للســفن، إىل شــركة 
تقــدم جمموعــة واســعة مــن اخلدمــات يف عــامل الصناعــة البحريــة. كمــا حققــت 
ــل اإلدارة  ــج نق ــن برنام ــة األوىل م ــتكمال املرحل ــو اس ــام وه ــذا الع ــً ه ــازًا هام إجن
الفنيــة والتشــغيلية لعشــر ســفن لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال اململوكــة 
بالكامــل للشــركة. ومــن اجلديــر بالذكــر أن عمليــة االنتقــال متــت بسالســة ويســر 
علــى مرحلتــني، متــت االوىل خــالل عــام 2016 بانتقــال اإلدارة الفنيــة ألربــع ســفن، 
والثانيــة يف عــام 2017 بإضافــة ســت ســفن أخــرى، ليصــل جممــوع الســفن التــي 
“ناقــالت للشــحن )قطــر( احملــدودة” إىل 18  يجــرى إدارتهــا مــن قبــل شــركة 
ســفينة منهــا 14 ســفينة لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال و4 ســفن أخــرى لنقــل 

غــاز البــرتول املســال.

فــرتة  خــالل  الســفن  بــإدارة  املتعلقــة  أنشــطتنا  يف  امللحــوظ  التقــدم  وُيعــد 
وجيــزة، مؤشــرًا علــى التزامنــا بدعــم رؤيــة الشــركة ومتاشــيً مــع رؤيــة قطــر 
الوطنيــة 2030. ويســاهم هــذا التوســع يف مقدرتنــا علــى إدارة أســطول الســفن 

ــث: ــن حي م
•   زيادة الكفاءة التشغيلية التي بلغت نسبة %99.7 

•   تقليل التكاليف التشغيلية مبدئيا بنسبة تقديرية تصل اىل %6
•   احلفاظ على تكامل ودعم سلسلة إمدادات الغاز الطبيعي املسال. 

ــز  كمــا تواصــل الشــركات احملليــة يف مشــاريعنا املشــرتكة العمــل علــى تعزي
ــر  ــة مــن خــالل حــوض “ارحمــه بــن جاب دور “ناقــالت” يف عــامل الصناعــة البحري
اجلالهمــة” لبنــاء وإصــالح الســفن يف مدينــة راس لفــان الصناعيــة، والــذي يلبي 
متطلبــات أســطولنا مــن حيــث توفــري خدمــات الصيانــة واالصــالح الــدوري بتقنيــات 
األســطول   تخــدم  التــي  الدعــم  ســفن  تصنيــع  علــى  عــالوة  عاليــة،  وجــودة 

واملوانئ واملرافق املتعددة.

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
وزير الطاقـة والصناعة

رئيس مجلس إدارة شركة ناقات

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير
مجلس اإلدارة  

أعضاء مجلس
اإلدارة

و قــد بــرز جنــاح هــذه األعمــال مــن خــالل اإلجنــازات التاليــة التــي حققتهــا مشــاريعنا 
املشرتكة منذ بدء العمليات:

مشــروعً.   748 احملدودة”-إجنــاز  البحريــة  لألعمــال  كيبيــل  “ناقــالت  شــركة   •
شــركة “ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر احملدودة”-بنــاء وتعديــل 63 مــن القــوارب  •

   متعددة  االستخدامات.   
•  شــركة اخلدمــات البحريــة “ناقــالت ســفيتزير ويســمولر”-إجناز حــوايل 12,500 عمليــة

    مساندة لقوارب الدعم سنويً.
•  شركة “ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة” إجناز حوايل 3,900 عملية لوجستية سنويً.  

                

أعزائي املساهمني الكرام،

عامــً بعــد عــام، تثبــت شــركة “ناقــالت“ متيزهــا يف حتقيــق اإلجنــازات اخملتلفــة 
دائمــا  القصــوى  أولويتنــا  كانــت  ولقــد  واجلــودة.  والبيئــة  الســالمة  جمــاالت  يف 
هــي توفــري خدمــات الشــحن البحــري بطريقــة آمنــة وموثوقــة وفعالــة. ويف هــذا 
اجملــال، يــود جملــس اإلدارة اإلعــراب عــن تقديــره ملــا حققتــه الشــركة مــن 
ــب  ــج “التجن ــا برنام ــودة، ومنه ــة واجل ــالمة والصح ــن والس ــة باألم ــادرات خاص مب
التــام لإلصابــات واحلــوادث يف أوقــات العمــل“ والــذي يســاهم يف زيــادة وعــي 

املوظفــني بأهميــة الســالمة يف كل مرافــق العمــل.

ــوق  ــل س ــال داخ ــاق األعم ــع يف نط ــرتاتيجيا للتوس ــاًل اس ــالت“ مدخ ــذت “ناق اتخ
الغــاز الطبيعــي املســال الــذي يتســم بالديناميكيــة والتنافســية، وذلــك مــن خــالل 
االســتفادة مــن الفــرص اجلديــدة املتاحــة عامليــً. حيــث قامــت الشــركة بتوقيــع 
اتفاقيــة اســرتاتيجية مــع أحــد أكــر الشــركات الرائــدة يف العــامل يف جمــال توفــري 
الغــاز املســال  العائمــة لتخزيــن وإعــادة حتويــل  بالوحــدات  اخلدمــات اخلاصــة 
إىل حالتــه الطبيعيــة )FSRU(، مــن أجــل ايجــاد فــرص للتعــاون يف املســتقبل، 
ولتعزيــز مكانــة الشــركة يف هــذا اجملــال بوجــه خــاص، ويف ســوق الغــاز الطبيعــي 

املســال بوجــه عــام. 
 

كمــا جنحــت الشــركة، مــن خــالل ابرامهــا اتفاقيــات اســرتاتيجية طويلــة األجــل مــع 
ــة، وحتقيــق  ــة قوي مســتأجرين مــن الدرجــة األوىل، يف احلفــاظ علــى ســيولة نقدي
عوائــد جمزيــة ملســاهمينا علــى الرغــم مــن تقلبــات الســوق واملنــاخ االقتصــادي 

الصعــب.  

ريــال  مليــون   847 قــدره  صافيــً  ربحــً  حققــت  الشــركة  أن  أعلــن  أن  ويســرين 
بلغــت  التــي   ،2016 املــايل  العــام  بأربــاح  مقارنــة   .2017 املــايل  العــام  يف  قطــري 
ــالت أن  ــس إدارة ناق ــر جمل ــق، يس ــذا املنطل ــن ه ــري.  وم ــال قط ــون ري 955 ملي
يوصــي اجلمعيــة العامــة باملوافقــة علــى توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة )ريــال واحــد( 

للســهم عــن العــام املــايل 2017. 

ويف اخلتــــام، يتشـــــرف جملـــــس إدارة شـــــركة “ناقـــالت“، برفــع أســـــمى آيـــــات 
الشــــكر والعرفان لسيدي حضــــرة صاحــــب الســــمو الشــــيخ متيــــم بــــن حمــد آل 
ثــــاين، أمـيـــر البــالد املفــدى، حفظــه اهلل ورعــاه، وحلضــرة صاحــــب الســــمو األميــــر 
الوالــــد الشــــيخ حمــــد بــن خليفــة آل ثــــاين، علــى القيــادة الرشــــيدة والتوجيهــات 
احلكيمــــة والدعــــم املســــتمر الــــذي كان ســببً رئيســً يف تطـــور وجنــاح شـــركة 
ــر قطــاع النقــل  ــوض وتطويــ ــاهم يف نهــ ــدة تســ ــركة رائـ ــح شـ “ناقــالت“ لتصبـ

ــر. ــة قط ــا احلبيب ــة يف دولتن ــة البحري والصناع

ولدعمهــا  للبــرتول  قطــر  جلهــود  تقديــره  عــن  اإلدارة  جملــس  يعــرب  كمــا 
نــود اإلعــراب عــن امتناننــا  “ناقــالت“. كمــا  املتواصــل لكافــة أنشــطة شــركة 
تفانيهــم  علــى  وموظفيهــا،  وإدارتهــا،  واملســاهمني،  “ناقــالت“،  لشــركاء 

الشــركة. ألعمــال  املتواصــل  ودعمهــم 

السيد/ علي أحمد الكواري
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ أحمد سيف السليطي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ مبارك حمدان العرابيد
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ عبدالرحمن عيسى المناعي
عضو مجلس اإلدارة

الفاضلة/ عائشة فهد النعيمي
عضو مجلس اإلدارة



التقـريــر السنــوي        ٢٠١٧

7 6

كان عـــام 2017 شــاهًدا علـــى مــدى قدرتنــا للمضــي قدمــً وبخطــى ثابتــة لتحقيق 
مــا نســعى اليــه دائمــً مــن متيــز يف جميــع أعمــال الشــركة. لقــد اســتمرت 
األهــداف  خــالل  مــن  هويتهــا  ترســيخ  علــى  بقــوة  بالعمــل  ناقــالت  شــركة 
االســرتاتيجي  النمــو  وكان  الشــركة.  إدارة  قبــل  مــن  واملرســومة  الواضحــة 
والتوســع يف حجــم األعمــال واالســتقرار يف األداء مــن أهــم الســمات التــي 
حــددت هويــة الشــركة. فشــركة ناقــالت تعتــر حديثــة العهــد وقــادرة علــى 
االســتمرار يف حتقيــق معــدالت منــو قويــة وإجنــازات خمتلفــة يف جميــع أعمــال 

الشــركة. 

أعمــال  مســتوى  علــى  حتقيقهــا  مت  التــي  الهامــة  باإلجنــازات  ســعداء  إننــا 
أبــرز  الكبــري. فــكان  بالرضــى واألمــل  تبعــث فينــا إحساســً  التشــغيل والتــي 
وأكــر إجنازاتنــا متيــزًا يف عــام 2017 جنــاح الشــركة يف اســتكمال املرحلــة األوىل 
مــن برنامــج نقــل اإلدارة الفنيــة والتشــغيلية لعشــرة ســفن مــن أســطول 
الشــركة ليتــم إدارتهــا داخليــً مــن قبــل فريــق العمــل لــدى شــركة ناقــالت. جــاء 
هــذا التوســع الســريع يف غضــون عــام مــن توقيــع اتفاقيــة نقــل اإلدارة الفنيــة 
ــات  ــركة يف إدارة العملي ــة الش ــاءة وجهوزي ــدرة وكف ــى ق ــد عل ــطول ليؤك لألس
التشــغيلية والتزامنــا بتحقيــق أهدافنــا لتعزيــز مكانــة ناقــالت كشــركة رائــدة على 
ــة اخملتلفــة.  مســتوى العــامل يف جمــال نقــل الطاقــة وتوفــري اخلدمــات البحري

ــة نقــل  ــا دائمــً خــالل مرحل ــت الســالمة يف أعمــال التشــغيل صــوب أعينن وكان
اإلدارة الفنيــة للســفن. فشــركة ناقــالت ومشــاريعها املشــرتكة تــويل أقصــى 
ــو  ــى نح ــرى عل ــة األخ ــات البحري ــل واخلدم ــات النق ــري خدم ــام لتوف ــات اإلهتم درج
آمــن مــع توفــري أعلــى معايــري الســالمة. فنحــن فخــورون مبــا حققتــه الشــركة 
إطــالق  ومنهــا  واجلــودة  والصحــة  والســالمة  باألمــن  خاصــة  مبــادرات  مــن 
العمــل"  أوقــات  يف  واحلــوادث  اإلصابــات  مــن  خاليــة  عمــل  "بيئــة  برنامــج 
ــق  ــالمة يف كل مراف ــة الس ــني بأهمي ــي املوظف ــادة وع ــاهم يف زي ــذي يس وال
العمــل. كمــا أجرينــا دورات توجيهيــة مكثفــة عــن الســالمة جلميــع املوظفــني 
والعاملــني بالشــركة. وقــد تكللــت هــذه اجلهــود املبذولــة بــإدراج شــركة ناقالت 
بــني الفائزيــن بجائــزة الســالمة الدوليــة جمللــس الســالمة الريطــاين لعــام 2017.

ــر ومنــو األعمــال التجاريــة يف الشــركة ، قامــت شــركة  وأمــا علــى صعيــد تطوي
ناقــالت خــالل عــام 2017 بالعديــد مــن املبــادرات والتــي تكللــت بتأســيس حتالــف 
اســرتاتيجي مــع شــركة هــوغ للغــاز الطبيعــي املســال )Höegh(. ويهــدف 
هــذا التحالــف إىل إيجــاد فــرص اســتثمارية جديــدة تســاهم يف منــو أعمــال 
الشــركة يف جمــال ســوق "الوحــدة العائمــة لتخزيــن الغــاز الطبيعــي املســال 
وإعــادة حتويلــه إىل حالتــه الغازيــة" )FSRU(، والــذي يعــد واحــدًا مــن أســرع 
قطاعــات الغــاز املســال العامليــة منــوا يف الســنوات األخــرية. فهــذه الوحــدات 
توفــر حلــول عمليــة للبلــدان الناميــة التــي تســعى للحصــول علــى الغــاز الطبيعــي 

ــتثمار.  ــدودة لالس ــات حم ــا ميزاني ولديه

مــن ناحيــة أخــرى، حتــرص شــركة ناقــالت علــى تطبيــق املمارســات الرائــدة يف 
ــا الدائــم نحــو  جميــع أنشــطتها اليوميــة، والــذي مــن شــأنه أن يعــزز مــن التزامن
ــركة  ــت الش ــو، قام ــذا النح ــى ه ــركة. وعل ــح للش ــاب املصال ــاهيمنا وأصح مس
بتطبيــق أفضــل ممارســات احلوكمــة ، والتــي تتماشــى مــع  نظــام احلوكمــة 

ــداره يف 2017.  ــه وإص ــذي مت حتديث ــة ال ــواق املالي ــر لألس ــة قط ــع لهيئ التاب

ــً  فيمــا  وباإلضافــة إىل ذلــك، حصلــت الشــركة علــى شــهادة معــرتف بهــا دولي
يتعلــق بأمــن املعلومــات وهــي شــهادة اإليــزو 27001 مــن شــركة لويــدز لضمــان 
ــالت يف  ــركة ناق ــدرة ش ــزام وق ــى الت ــاز عل ــذا اإلجن ــد ه ــودة )LRQA(. ويؤك اجل
جمــال احملافظــة علــى أمــن املعلومــات وتطبيــق الضوابــط الالزمــة وفقــً 

ألفضــل املمارســات يف هــذه اجملــال.

وعلــى مــدار العــام، شــاركت شــركة ناقــالت وشــركات مشــاريعها املشــرتكة 
يف فعاليــات حمليــة ودوليــة خمتلفــة مثــل معــرض الغــاز الــدويل "غازتــك" 
ــة "مشــرتيات" ومعــرض  ومؤمتــر ومعــرض املشــرتيات والتعاقــدات احلكومي
"صنــع يف قطــر". وتأتــي مشــاركتنا يف هــذه املعــارض بهــدف إلقــاء الضــوء 
البــرتول  الغــاز الطبيعــي املســال وغــاز  علــى دور الشــركة الهــام يف نقــل 
املســال إىل األســواق العامليــة ولعــرض جمموعــة اخلدمــات البحريــة املتميــزة 
التــي نقدمهــا مــن خــالل شــركائنا يف حــوض "ارحمــة بــن جابــر اجلالهمــة" 
إلصــالح وبنــاء الســفن يف مدينــة راس لفــان الصناعيــة. كمــا قمنــا بعــرض 
فــرص األعمــال املتاحــة علــى شــركات القطــاع اخلــاص احملليــة ليســاهمو 
معنــا بتعزيــز التنميــة املســتدامة لقطــاع النقــل البحــري واخلدمــات البحريــة 
بشــكل عــام يف الدولــة. ونتيجــة لذلــك، حصلــت شــركة ناقــالت علــى جائــزة 
ــركات  ــرتيات” للش ــة “مش ــدات احلكومي ــرتيات والتعاق ــرض املش ــر ومع مؤمت
ــطة  ــرية واملتوس ــاريع الصغ ــم املش ــاهم يف دع ــي تس ــة الت ــة الناجح القطري

ــر.  ــة قط يف دول
 

بتســخري  ناقــالت  قامــت  للمواهــب،  مســتدام  تطويــر  ضمــان  أجــل  ومــن 
برامــج  خــالل  مــن  القطريــني  مــن  ملوظفيهــا  الدعــم  وتوفــري  اإلمكانيــات 
نعلــن  أن  العــام، يســعدنا  الكفــاءات. يف هــذا  لتطويــر  اســرتاتيجية خمتلفــة 
عــن تخــرج 10 طــالب قطريــني بتخصصــي املالحــة البحريــة والهندســة البحريــة 
مــن الكليــة البحريــة الدوليــة يف عمــان.  كمــا اســتضافت الشــركة العديــد مــن 
الطلبــة املتدربــني مــن اجلامعــات احملليــة لتأكيــد التزامنــا الرامــي إىل اعــداد 
ــة  ــادرات اخملتلف ــذه املب ــة. وكان له ــذه الصناع ــني له ــن ومكرس ــادة قادري ق
الطاقــة  قطــاع  يف  التقطــري(  )دعــم  جائــزة  علــى  الشــركة  حصــول  يف  دور 

لعــام 2017. والصناعــة يف قطــر 

وقــد أطلقــت ناقــالت خــالل هــذا العــام العديــد مــن املبــادرات اجملتمعيــة وذلــك 
ــة  ــى أربع ــز عل ــي ترك ــة، والت ــؤولية االجتماعي ــركة باملس ــزام الش ــن الت ــزء م كج
ــذه  ــدف ه ــة. وته ــم والبيئ ــة والتعلي ــع والصح ــي: اجملتم ــية وه ــاالت أساس جم
املبــادرات أساســا إىل إثــراء وإشــراك اجملتمعــات احملليــة مــن خــالل مبــادرات 
اجتماعيــة خمتلفــة مثــل حمــالت التــرع بالــدم وتنظيــم الرامــج الرتفيهيــة 

ــا. ــني بصري ــام واملعاق ــال األيت لألطف

بالرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهتنــا خــالل العــام املنصــرم، فقــد متكننــا مــن 
ــرتاتيجية  ــرارات االس ــليمة والق ــل الس ــط العم ــالل خط ــن خ ــات م ــتمرار بثب االس
واإلداريــة الصحيحــة، واإلدارة الفعالــة للمخاطــر يف ســبيل مواصلــة حتقيــق 
الشــركة  أهــداف  ولتحقيــق  املســاهمني  لطموحــات  تلبيــة  فيــه  ملــا  النمــو 

ــر. ــة قط ــة يف دول ــة متكامل ــة بحري ــر صناع بتطوي

المهندس عبداهلل فضاله السليطي
الرئيس التنفيذي لشركة ناقات

رسالة الرئيس
تلعب شركة ناقالت التنفيذي

دورًا أساسيًا في 
سلسلة نقل الغاز 
الطبيعي المسال 

في دولة قطر
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ــأن  ــاين ب ــف االئتم ــن وكاالت التصني ــادرة ع ــر الص ــف التقاري ــرزت خمتل ــد أب وق
أهميــة حيويــة  تكتســب  والتــي  ناقــالت  الرئيســية لشــركة  القــوة  نقــاط 
ــالك  ــل يف امت ــال تتمث ــي املس ــاز الطبيع ــر للغ ــرتاتيجية قط ــبة الس بالنس
العــامل. إن  الغــاز الطبيعــي املســال يف  الشــركة ألكــر أســطول لنقــل 
األربــاح الثابتــة لشــركة ناقــالت ُتعــزى للعقــود طويلــة األجــل مــع أكــر منتجــي 
الغــاز الطبيعــي املســال يف قطــر ،  وســجل الشــركة التشــغيلي املوثــوق 
بــه وعملياتهــا العامليــة اخملتلفــة التــي تعــزز مــن مكانــة شــركة ناقــالت يف 

ــة.  ــة البحري ــامل الصناع ع

األداء المالي
في 2017

املالمح الرئيسية للنتائج املالية للعام املنتهى يف 31 ديسمرب 2017
سجلت الشركة صايف ربح بلغ 847 مليون ريااًل قطريً.  •

ناقــالت يف 31 ديســمر 2017 مــا  بلغــت إجمــايل موجــودات شــركة   •
ــري يف  ــال قط ــار ري ــل 30.3 ملي ــري مقاب ــال قط ــار ري ــادل 29.9 ملي يع
31 ديســمر 2016. وقــد بلغــت املوجــودات املتداولــة مبــا يف ذلــك 
النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك 3.2 مليــار ريــال قطــرى يف 31 ديســمر 
2017. بينمــا بلغــت املوجــودات غــري املتداولــة والتــي تتألــف أساســً 
ــكات  ــال واملمتل ــي املس ــاز الطبيع ــالت الغ ــتثمارات يف ناق ــن اإلس م
ــري  ــال قط ــار ري ــة 26.7 ملي ــودات قيم ــن املوج ــا م ــدات وغريه واملع
يف 31 ديســمر 2017. إن إجمــايل موجــودات الشــركة مبــا يف ذلــك 
حصــة ناقــالت يف مشــاريعها املشــرتكة قــد بلغــت أكــر مــن 44 
مبصلحــة  ناقــالت  تتمتــع  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  قطــري.  ريــال  مليــار 
إقتصاديــة ومبســؤولية كاملــة يف إدارة وتشــغيل حــوض "أرحمــه 
بــن جابــر اجلالهمــة لبنــاء واصــالح الســفن" والــذي بلغــت تكلفــة بنــاؤه 
10.6 مليــار ريــال قطــرى، و مت متويلــه عــن طريــق قطــر للبــرتول يف 
مينــاء راس لفــان، وبذلــك تكــون إجمــاىل املوجــودات املــدارة بواســطة 

"ناقــالت" قــد بلغــت 54.6 مليــار ريــال قطــرى. 

بلــغ إجمــايل القــروض 20.6 مليــار ريــال قطــري يف 31 ديســمر 2017   •
مقارنــة مــع 21.4 مليــار ريــال قطــري يف 31 ديســمر 2016 ، مــا يعكــس 

ســداد القــروض. 

ــري  ــهم غ ــوط واألس ــي التح ــل احتياط ــة قب ــوق امللكي ــايل حق ــغ إجم بل  •
املســيطرة 8.7 مليــار ريــال قطــرى يف 31 ديســمر 2017 مقارنــة مــع 
8.5 مليــار ريــال قطــري يف 31 ديســمر 2016. وقــد إنخفــض احتياطــي 
التحــوط الســلبي يف 31 ديســمر 2017 ليصــل إىل قيمــة 2.8 مليــار 
ريــال قطــري مقارنــة مــع 3.2 مليــار ريــال قطــري يف 31 ديســمر 
2016، ويرجــع ذلــك بصفــة أساســية لإلنخفــاض يف القيمــة الســوقية 
لعقــود مبادلــة أســعار الفائــدة )SWAP( يف نهايــة العــام، لينتــج عنهــا 
إنخفــاض يف املطلوبــات والتــي تعكــس الزيــادة فــى مبــادالت أســعار 

ــدة.  الفائ

وهــي   ، العــامل  يف  الثالثــة  الرئيســية  االئتمــاين  التصنيــف  وكاالت  منحــت 
ناقــالت تصنيفــا متميــزا  بــورز، وموديــز، وفيتــش، شــركة  آنــد  ســتاندارد 
ــة لالســتثمار.  ــون قوي ــة وصنفتهــا كدي ــون الرئيســية والثانوي مــن حيــث الدي
مت تصنيــف الديــون الرئيســية لشــركة “ناقــالت إنــك” عنــد A+ مــن قبــل 
وكالة”ســتاندرد آنــد بــورز” وهــذا التصنيــف أقــل بدرجــة مــن تصنيــف دولــة 
قطــر. كمــا  مت أيضــً تصنيــف  الديــون الرئيســية لشــركة”ناقالت إنــك” مــن 
ــى  ــر عل ــة قط ــف دول ــن تصني ــل م ــدة أق ــة واح ــز” بدرج ــة “مودي ــل وكال قب

.A1 درجــة

 مواطنون قطرييون/
مساهمون آخرون

شركة ماحة*

* شركة ماحة هي الهوية الجديدة للشركتين المدموجتين )الماحة القطرية والقطرية للنقل البحري(
** تم تحويل ملكية و إدارة صندوق التعليم والصحة وصندوق مؤسسة قطر إلى جهاز قطر لاستثمار

 صندوق الهيئة العامة
للتقاعد والمعاشات

 صندوق التقاعدجهاز قطر لإلستثمار* *
 والمعاشات
العسكري

قطر للبترولشركة قطر للوقود

المساهمون

الفئة

الديون الرئيسية لشركة "ناقالت إنك"

الديون الثانوية لشركة "ناقالت إنك"إنك"

فيتشموديزستاندرد آند بورز

صافي الربح

مليون ريااًل قطريًا

تصنيفات ناقالت االئتمانية  

A+
A

A1
A2

A
A-

تحقيق 
أعلى العوائد 

على استثمارات 
المساهمين

اإليرادات

مليار ر.ق. مليار ر.ق.٣٫6

إجمالي الموجودات

1٫٥٣ ر.ق.2٩٫٩
العائد األساسي على السهم
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قطر من أكر موردي الغاز الطبيعي املســال يف العامل،  إذ تصدر ســنويً 
ــمال .  ــل الش ــن حق ــتخرج م ــاز املس ــي الغ ــن احتياط ــن م ــون ط 77 ملي
وتلعب شــركة ناقالت دورا اســرتاتيجيً وأساســيً ضمن سلســلة شــبكة 
انتــاج الغــاز الطبيعــي املســال مــن خــالل نقلهــا ألكــر مــن 60% مــن الغــاز 

الذي تنتجه قطر إىل دول وأسواق خمتلفة حول العامل . 

علــى الرغــم مــن أن قطــر هــي مركــز أعمالنــا، فإننــا نهــدف بشــكل دائــم 
لزيــادة نطــاق انتشــارنا العاملــي و توصيــل الطاقــة النظيفةإىل العــامل. يتم 
إيصال الغاز الطبيعي املســال من شــركة ناقالت إىل العمالء حول العامل. 
وتهــدف الشــركة إىل حتقيقاملزيــد من التوســع واالنتشــار خالل الســنوات 
القادمــة كجــزء مــن اســرتاتيجية تنويــع األعمــال مــن أجــل احلفــاظ علــى 

مكانتها الرائدة يف سوق شحن الغاز الطبيعي املسال.

 تلتــزم شــركة ناقــالت بتطويــر العنصــر  البشــري وذلك لضمــان خلق قوة 
عاملــة مســتدامة، ومبا يتماشــى مــع رؤية قطر الوطنيــة 2030. ودعمً 
لهــذه االســرتاتيجية، دشــنت الشــركة يف عــام 2011 برنامــج "تدريــب 
الطــالب البحريــني" و الــذي يتــوىل رعايــة القطريــني املوهوبــني ملتابعــة 
جمــال  يف  العامليــة  الشــهادات  أرقــى  علــى  واحلصــول  تعليمهــم 
الصناعــة البحريــة، مايؤهلهــم أن يصبحوا ضباط أو مهندســني بحريني. 
باإلضافــة إىل ذلــك، تقــدم ناقــالت برامــج تطويــر مصممــة خصيصــً 
للقطريــني ، إلعدادهــم لتقلــد الوظائــف العليــا داخــل الشــركة. وقــد 
حققــت الشــركة يف هــذا اخلصــوص جناحــا كبــريا حتــى اآلن، حيــث بلغت  

نسبة التقطري 41.7 % حتى نهاية عام 2017.

تســهم عقــود بيــع الغــاز الطبيعــي املســال القطــري طويلــة األجــل 
وحصــص امللكيــة  يف حمطــات إعــادة حتويــل الغــاز املســال إىل حالتــه 
الغازيــة حــول العــامل يف متكــني ناقــالت مــن االســتمرار يف حتقيــق نتائج 
قوية ملســاهميها على الرغم من ظروف الســوق املتقلبة.  ســاهمت  
اتفاقيــات التأجري طويلة األجل واملشــاريع اإلســرتاتيجية املشــرتكة مع 
شــركات الشــحن العامليــة املعروفــة بتمكني  ناقالت  مــن احلفاظ على 
تدفــق نقــدي ثابــت مع ســيولة قويــة. كما أن حصــول شــركة ناقالت على 
التصنيــف االئتمــاين مــن الدرجــة األوىل “A” – وهــو األعلــى يف العــامل 
بالنســبة لشــركات نقل الغاز الطبيعي- هو دليل على جناح اسرتاتيجية 

األعمال املتبعة يف الشركة. 

تستفيد شركة
ناقالت من قوتها

في مجال نقل الغاز
الطبيعي المسال

إلنشاء صناعة
بحريةمتكاملة

في قطر

لمحة عن
الشركة

نقاط القوة الرئيسية 

الريادة في نقل الغاز الطبيعي المسال

االستقرار على المدى البعيد

التوسع عالميًا    

قوة العمل المستدامة

شــركة ناقــالت هي شــركة بحريــة قطرية تأسســت يف 2004 ومتثل رابط 
ــة  ــال لدول ــي املس ــاز الطبيع ــداد الغ ــلة إم ــي يف سلس ــل األساس النق
قطر. وأســطول شــركة ناقالت هو األســطول األكر يف العامل، حيث يضم 
63 مــن ســفن الغــاز الطبيعــي املســال. وباإلضافــة إىل ذلك، تدير شــركة 
ناقالت وتشــّغل أربع ســفن لنقل غاز البرتول املســال عن طريق شــركة 
ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة NSQL باإلضافــةإىل 14 ســفينة لنقــل 

الغاز الطبيعي املسال.

وتشــّغل شــركة ناقــالت مرافق بناء الســفن وإصالحهــا يف حوض إرحمة 
ــة يف  ــان الصناعي ــة راس لف ــفن يف مدين ــاء الس ــة لبن ــر اجلالهم ــن جاب ب
دولــة قطــر مــن خــالل مشــروعني مشــرتكني اســرتاتيجيني همــا شــركة 
ناقــالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة N-KOM وشــركة ناقالت دامن 
شــيبياردز قطــر احملــدودة NDSQ. وتقــدم شــركة ناقــالت أيضــً خدمات 
وكالــة املوانــئ مــن خــالل شــركة ناقــالت للــوكاالت املالحيــة احملــدودة 
للســفن  التخزيــن  خدمــات  وتوفــر  قطــر،  دولــة  موانــئ  جلميــع   NAC
يف املياه القطرية من خالل وحدة دعم الســفن التابعة لشــركة ناقالت. 
 NSW ،ويقــدم املشــروع املشــرتك، شــركة ناقــالت سفيتزيرويســمولر
خدمــات الدعــم والســحب والقطــر البحريــة يف ميناء راس لفــان ومنطقة 

النشاط البحري لدولة قطر.
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تم في عام 2005 طرح أسهم شركة ناقات للتداول في بورصة قطر. 

تم إنشاء شركات "ناقات كيبيل لألعمال البحرية المحدودة" في ٢٠٠٨. 

استام أّول سفينة من طراز "كيو ماكس" وهي "موزا".

تم إنشاء"ناقات دامن شيبياردز قطر" في 2010.

حفل تدشين حوض إرحمة بن جابر الجاهمة لبناء وإصاح السفن.

أكملت في عام 2011 شركة "ناقات كيبيل لألعمال البحرية المحدودة" اول مشروع 
صيانة في الحوض الجاف. 

تسلمت  شركة ناقات في عام 2005 أول سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال . 

.NAC "تم في عام 2005 تأسيس شركة "ناقات للوكاالت الماحية المحدودة

تاريـخ
ناقــالت

2007 - 20042011 - 20082016 - 201٥ 2014 - 2012

تم في عام 2006 تأسيس مشروع مشترك لناقات مع شركة سفيتزر، ومنحت 
عقد خدمة لمدة 22 عامًا من قطر للبترول لميناء راس لفان.

أبرمت ناقات  في عام 2006 عقد إدارة سفن لعدد 25 ناقلة غاز طبيعي مسال 
مملوكة بالكامل مع شركة شل  انترناشونال للشحن والتجارة المحدودة.

منحت شركة ناقات عقدا لمدة 25 سنة من قبل قطر غاز لحوالي 24 ناقلة للغاز 
الطبيعي المسال.

استام شركة "ناقات " 42 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال و 4 سفن لنقل الغاز 
البترول المسال.

توسعت شركة “ناقات” في عام 2015 في مشاريعها المشتركة مع شركة 
)ماران فيتشرز ( وذلك بإضافة 2 من سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة ألسطول 

الشركة. 

تم بنجاح في عام 2015 تركيب نظام حقن الغاز الموجه إلكترونيًا في سفينة 
“الرشيدة” من  من طراز “كيو ماكس”.

تم تركيب نظام معالجة مياه الصابورة )BWTS( في سفينة “العامرة” من طراز كيو 
ماكس في 2015.

سلمت شركة "ناقات دامن شيبياردز قطر" بنجاح 8 سفن متعددة االستخدامات 
لمشروع ميناء حمد لدولة قطر.

بدأت شركة "ناقات للوكاالت الماحية المحدودة" بتقديم خدماتها إلى السفن 
الراسية في مينائي الدوحة وحمد.

حازت ناقات على سبع جوائز للتميز في عام 2016  تخص عمليات السفن، التقطير، 
إدارة األعمال وتكنولوجيا المعلومات. 

وقعت ناقات اتفاقية لنقل إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفن أسطولها 
من شركة شل إنترناشيونال للتجارة والشحن المحدودة.

سلمت شركة "ناقات كيبيل لألعمال البحرية المحدودة"رصيف عائم حديث البناء في 
قطر عام 2016.

انضمام أّول مجموعة من طاب برنامج "تدريب الطلبة البحريين"  لشركة ناقات.   

فوز شركة "ناقات كيبيل لألعمال البحرية المحدودة"  بجائزة السامة واألمن في 
عام 2014.

سلمت في عام 2012 شركة"ناقات دامن شيبياردز قطر" أّول ثاثة سفن شيدت 
في حوض ارحمة بن جابر الجاهمة لبناء وإصاح السفن.

شركة "ناقات للشحن قطر المحدودة" تتولّى اإلدارة الفنية ألربع سفن لنقل غاز 
البترول المسال في عام 2012.

شركة "ناقات كيبيل لألعمال البحرية المحدودة" تفوز بجائزة )أفضل حوض بحري 
لخدمات صيانة السفن( للسنة الثانية على التوالي خال حفل توزيع جوائز )سيتريد( 

الشرق األوسط وشبه القارة الهنديّة 2013.
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أهم اإلنجازات الرئيسية لعام 2017نظـرة عامــة
نالت شركة ناقالت جائزة “CIO 100” للسنة الثانية على التوايل.

أكملت ناقالت بنجاح املرحلة األوىل من انتقال اإلدارة الفنية
والتشــغيلية لســفن الغــاز الطبيعــي املســال مــن شــركة “شــل 

ــدودة.    ــحن احمل ــارة والش ــونال” للتج انرتناش

ــة الكاملــة  ــات التشــغيل الفني تولــت شــركة “ناقــالت” إدارة وعملي
لســفن الغــاز الطبيعــي املســال “عنيــزة، الغشــامية, الدفنــة, 

مســيمري, املفــري والشــيحانية”. 

ــاز”  ــوغ للغ ــركة “ه ــع ش ــم م ــرة تفاه ــالت مذك ــركة ناق ــت ش وقع
ــرتك. ــاري املش ــاون التج ــرص التع ــة ف لدراس

 
جنحــت  شــركة ناقــالت يف احلصول علــى اعتماد “لويدز ريجيســرت” 
لضمــان اجلــودة اللتزامهــا مبعايــري اجلــودة اخلاصــة بشــهادة األيزو 

.27001
 

بالذكــرى  احملــدودة”  قطــر  للشــحن  “ناقــالت  شــركة  احتفلــت 
لتأسيســها. اخلامســة  الســنوية 

 
جملــة  جوائــز  حفــل  يف  دوليــة  بجائــزة  “ناقــالت”  شــركة  فــوز 

األوســط”. الشــرق  “فوربــس 
 

فــوز شــركة ناقــالت بجائــزة الســالمة الدوليــة مــن جملس الســالمة 
الريطاين.

 
حصلــت شــركة ناقــالت علــى جائــزة مؤمتــر ومعــرض املشــرتيات 
“مشــرتيات” ملســاهمتها يف املشــاريع الصغــرية  احلكوميــة 

واملتوســطة.
 

حصــدت شــركة  ناقــالت  جائــزة “دعــم التقطــري” يف قطــاع الطاقة 
والصناعــة القطري لعــام 2017.

 
تكنولوجيــا  ادارة  يف  للجــودة  الفضيــة  باجلائــزة  ناقــالت  فــوز 
.2016 لعــام  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  يف  املعلومــات 

 ** ينطبق املعدل على موظفي 
        املقر الرئيسي للشركة فقط

N-KOMNDSQNSWNAC

عدد الموظفين
في ناقالت

7٩4
عدد ناقالت الغاز 

 الطبيعي المسال 
** نسبة67وغاز البترول المسال

التقطير

41.7٪

مالمح وإنجـازات المشاريع المشتركة

1٣66
الموظفين عدد 

 7٤٨
مشاريع بحرية مت إجنازها

173
سفينة نقل غاز طبيعي مسال

مت إصالحها

 ٦3
منشأة برية وبحرية مت إصالحها

172
الموظفين عدد 

 3٨
سفينة مت تسليمها

٢
سفينتان قيد اإلنشاء

 ٢5
يخوت مت تأهيلها وإصالحها

2٣7
الموظفين عدد 

  1٢5٠٠ +
 عملية لدعم السفن يف 

خدمات القطر واإلرساء البحري
خالل عام 2017

٥٣
الموظفين عدد 

39٠٠ 
مناولة مت استقبالها خالل عام 2017

جــوائـز خالل
عام 2017

6

شركــة ناقــالت كيبيــل 
لألعمال البحرية المحدودة

شركة ناقالت
دامن شيبياردز قطر

ناقالت
سفيتزيرويسمولر

شركة ناقالت للوكاالت
المالحية المحدودة  

207      موظفو المقر الرئيســي للشــركة
 ٥87   العاملون على متن الســفن



التقـريــر السنــوي        ٢٠١٧

17 16

الشــركة  معــدل إجمــايل لإلصابــات الهــادرة لوقــت العمــل 0.23   
ــل  ــا أق ــالغ 0.68 ،وكالهم ــتوجبة لإلب ــوادث املس ــرار احل ــايل تك وإجم

املقاييــس. لتلــك  املعياريــة  املعــدالت  مــن  بكثــري 
اســتمرت ســفن  ســفن غــاز البــرتول املســال - بــو ســدرة ولوبــارة   •
علــى   ناقــالت يف احلفــاظ  تديرهــا شــركة  التــي   - القهــاب  وأم 
ســجلها خاليــً مــن أي إصابــة ملــدة 5 ســنوات بإجمــايل 3.000.000 

ســاعة عمــل.
•  حققــت الســفن اململوكــة بالكامــل لشــركة ناقــالت معــدل تكــرار 
إصابــات هــادرة لوقــت العمــل يبلــغ 0.00 وإجمــايل تكــرار حــوادث 
مســتوجبة لإلبــالغ 0.39، وكالهمــا أفضــل مــن املتوســط مقارنــة 

بالشــركات األخــرى يف قطــاع الطاقــة والصناعــة يف قطــر.
حقــق أســطول  ناقــالت الغــاز الطبيعــي املســال وناقــالت غــاز   •
تكــرار  معــدل  ناقــالت  شــركة  تديرهــا  التــي  املســال  البــرتول 
ــوادث  ــرار احل ــايل تك ــغ 0.46 وإجم ــل يبل ــت العم ــادرة لوق ــات ه إصاب
ــة  ــالغ 0.46 كالهمــا أفضــل مــن املتوســط مقارن املســتوجبة لإلب
يف  والصناعــة  الطاقــة  القطــاع  نفــس  يف  األخــرى  بالشــركات 

قطــر.
واصلــت شركة”شــركة ناقالت للــوكاالت املالحيةاحملدودة”   •

أعمالهــا بنجــاح بــدون أيــة إصابات هــادرة لوقت العمل للســنة 
 الثانيــة عشــر منذ تأسيســها. 
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معدل الصناعة العاملي

معدل ناقالت

معدل الصناعة العاملي

معدل ناقالت

نظام اإلدارة المتكاملة
التزامــً بشــهادات نظــام اإلدارة املتكاملــة )األيــزو 9001 واأليــزو 14001  	•
وشــهادة سلســلة تقييــم الســالمة والصحــة املهنيــة 18001(، مت 
ــة  ــاد هيئ ــى اعتم ــرى عل ــرة أخ ــول م ــدة للحص ــة جدي ــراء مراجع إج

ــودة. ــان اجل ــرت” لضم ــدز ريجيس “لوي
لتدريــب  واجلــودة  والبيئــة  والصحــة  الســالمة  موظفــو  خضــع   •
أساســي يف تدقيــق نظــام اإلدارة املتكاملــة مــن أجــل البــدء يف 
ــزو 14001 : 2004 التــي متلكهــا  ــزو 9001 : 2008 واألي ترقيــة شــهادة األي

 .2015 :14001 : 2015 واأليــزو   9001 األيــزو  الشــركة إىل معايــري 
الدوليــة  الســالمة  بجائــزة  ناقــالت  شــركة  فــوز  عــن  اإلعــالن  مت   •
وتقــام   .2017 لعــام  الريطــاين  الســالمة  جملــس  مــن  املقدمــة 
فعاليــات هــذه اجلائــزة بشــكل ســنوي تكرمًيــا للمؤسســات يف 
جميــع أنحــاء العــامل علــى جناحهــا املتواصــل وجهودهــا الدؤوبــة 
العمــل . يف احلفــاظ علــى ســالمة وصحــة موظفيهــا وأماكــن 

إنجازات السالمة
شــرعت شــركة ناقــالت يف تطبيــق برنامــج “بيئــة عمــل خاليــة   •
مــن احلــوادث واإلصابــات” يف جميــع أقســام الشــركة، مبــا يف 
لناقالت.يســاهم  التابعــة  املشــرتكة  املشــاريع  شــركات  ذلــك 
برنامــج “بيئــة عمــل خاليــة مــن احلــوادث واإلصابــات” يف متكــني 
أنــه ميثــل  كمــا  أمانــً،  أكــر  بيئــة عمــل  تعزيــز  مــن  املوظفــني 
التدخــل الفعــال ملواجهــة حتديــات الوضــع  مقدمــة ملهــارات 

الراهــن لضمــان عمليــات آمنــة وموثوقــة وفعالــة.
حضــر مــا جمملــه 2657 موظفــً مــن موظفــي شــركة ناقــالت   •
احلــوادث  مــن  )خاليــة  عمــل  بيئــة  خلــق  عــن  تدريبيــة  ورش 

واإلصابــات(.
أجــرت شــركة ناقــالت اســتبيان عــن منــاخ الســالمة لتقييــم مــدى   •
قــوة ومتانــة ثقافة الســالمة يف الشــركة، وهو اســتبيان ال ُيكشــف 
عــن هويــة املشــاركني فيــه لضمــان اســتجابات صادقــة وحقيقية 
ــركة  ــع 140 ش ــتبيان م ــات االس ــة بيان ــت مقارن ــني. مت ــن املوظف م
يف خمتلــف القطاعــات يعمــل بهــا مــا يقــرب مــن 100,000 موظــف. 
ــاري  ــط املعي ــن املتوس ــري م ــى بكث ــتوى أعل ــالت مس ــجلت ناق وس
يف جميــع عوامــل الســالمة البالــغ عددهــا ثمانيــة عوامــل وكانــت 

مــن بــني أعلــى الشــركات يف عاملــني منهــا. 

ــل  ــني األفض ــن ب ــالمة م ــال الس ــالت يف جم ــركة ناق ــر أداء ش يعت  •
يف قطــاع الطاقــة والصناعــة القطــري يف عــام 2017 حيــث حققــت 

تتبع إنجازات السالمة

لتجنب 
اإلصابات

والحوادث
في أوقات

العمل

السالمة والصحة
والبيئة والجودة 

ــى رأس ــودة عل ــة واجل ــة والبيئ ــالمة والصح ــالت الس ــركة ناق ــع ش تض
أولوياتهــا لضمــان العمــل بطريقــة آمنــة وموثوقة وفعالــة يف اجملتمع 
حيــث تظــل أساســيات تقــدمي عمليــات آمنــة وموثــوق بهــا هــي األولويــة 
األوىل بالنســبة للشــركة. تؤمــن شــركة ناقــالت بإمكانيــة منــع جميــع 
احلــوادث واإلصابــات وبالتــايل تســعى الشــركة جاهــدة خللــق بيئــة خاليــة 
من احلوادث واإلصابات يف مكان العمل واملنزل. ومن خالل االســتثمار 
الضخــم يف موظفيهــا وعملياتها ومعداتها، يســتمر أداء الســالمة يف 

شركة ناقالت يف التحسن والتطور يوما بعد يوم. 

TRCF إصابات هادرة لوقت العمل على أساس سنوي LTIF احلوادث املستوجبة لإلبالغ على أساس سنوي
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السامة والصحة والبيئة

اإلستدامة

رابــط  وتمثــل  فــي ٢٠٠4  تأسســت  قطريــة  بحريــة  شــركة  هــي  ناقــات  شــركة 
لدولــة  المســال  الطبيعــي  الغــاز  إمــداد  سلســلة  فــي  األساســي  النقــل 
قطــر. وأســطول شــركة ناقــات هــو األســطول األكبــر فــي العالــم، حيــث يضــم 
شــركة  تديــر  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  المســال.  الطبيعــي  الغــاز  ســفن  مــن   ٦٣
شــركة  طريــق  عــن  المســال  البتــرول  غــاز  لنقــل  ســفن  أربــع  وتشــّغل  ناقــات 
لنقــل  ســفينة   14 باإلضافةإلــى   NSQL المحــدودة  قطــر  للشــحن  ناقــات 

الغاز الطبيعي المسال.

إرحمــة  حــوض  فــي  وإصاحهــا  الســفن  بنــاء  مرافــق  ناقــات  شــركة  وتشــّغل 
فــي  الصناعيــة  لفــان  راس  مدينــة  فــي  الســفن  لبنــاء  الجاهمــة  جابــر  بــن 
شــركة  همــا  اســتراتيجيين  مشــتركين  مشــروعين  خــال  مــن  قطــر  دولــة 
دامــن  ناقــات  وشــركة   N-KOM المحــدودة  البحريــة  لألعمــال  كيبيــل  ناقــات 
خدمــات  أيضــًا  ناقــات  شــركة  وتقــدم   .NDSQ المحــدودة  قطــر  شــيبياردز 
المحــدودة  الماحيــة  للــوكاالت  ناقــات  شــركة  خــال  مــن  الموانــئ  وكالــة 
للســفن  التخزيــن  خدمــات  وتوفــر  قطــر،  دولــة  موانــئ  لجميــع   NAC
ناقــات.  لشــركة  التابعــة  الســفن  دعــم  وحــدة  خــال  مــن  القطريــة  الميــاه  فــي 
 NSW سفيتزيرويســمولر،  ناقــات  شــركة  المشــترك،  المشــروع  ويقــدم 
ومنطقــة  لفــان  راس  مينــاء  فــي  البحريــة  والقطــر  والســحب  الدعــم  خدمــات 

النشاط البحري لدولة قطر.

التنمية االجتماعية العنصر البشري

مبادرات السامة:
مرخصــة  أوليــة  إســعافات  وحــدة  ناقــالت  شــركة  أسســت   •
مــن قبــل وزارة الصحــة العامــة يف حــوض إرحمــة بــن جابــر 
لفــان  راس  مدينــة  يف  الســفن  وإصــالح  لبنــاء  اجلالهمــة 
الصناعيــة يف قطــر مــن أجــل توفــري الرعايــة الصحيــة الفعالــة 
للموظفــني ومتكــني اخلدمــات الطبيــة واالســتجابة الفوريــة يف 

. الطارئــة  احلــاالت 
إجــراءات  حــول  توعويــة  حماضــرة  ناقــالت  شــركة  نظمــت   •
ــاع  ــامة للدف ــا اإلدارة العـ ــت خالله ــق قدم ــن احلرائ ــالمة م الس
ــق  ــن احلرائ ــالمة م ــرق الس ــول ط ــة ح ــة تفاعلي ــدين مناقش امل

خماطرهــا. مــن  احلــد  وســبل 
نظمــت شــركة ناقــالت حماضــرة توعويــة حــول اإلســعافات   •
األوليــة بالتنســيق مــع الهــالل األحمــر القطــري لتقــدمي املعرفــة 
اإلصابــات  مواجهــة  عنــد  األوليــة  باإلســعافات  األساســية 
يف  أو  املنــزل  يف  الطــوارئ  حــاالت  أو  األمــراض  أو  الطفيفــة 

املكتــب.
عقــد ورشــتي عمــل ملوظفــي الشــركة حــول إدارة الســالمة   •
يف عمليــات الشــركة اخملتلفــة ، تضمنتــا العديــد مــن التماريــن 
التــي أتاحــت للمشــاركني اكتســاب نظــرة ثاقبة على أساســيات 
ســالمة العمليــات وأســاليب وتقــد مي اخملاطر وتســليط الضوء 

علــى العمليــات الهامــة املتعلقــة بالســالمة.

تطوير القدرات: 
تشــجع شــركة ناقــالت علــى التطــور الشــخصي واملهنــي للعاملــني 
بهــا مــن خــالل العديــد مــن أنشــطة التعلــم والتطويــر داخــل الشــركة 
بــدءًا مــن املهــارات الفنيــة واملهــارات الشــخصية وصــواًل إىل مهارات 

القيادة عر جمموعة متنوعة من الطرق التعليمية:
التدريــب  ورش  يف  الشــركة  موظفــي  مــن   %98 شــارك   •

 . لشــخصي ا ير لتطو ا و
ــة مــن  جنــح 10 طــالب قطريــني مــن احلاصلــني علــى منــح رعاي  •
ــب الطــالب البحريــني يف التخــرج مــن كليــة عمــان  برنامــج تدري

البحريــة الدوليــة )إمكــو(.
جنــح 11 طالبــً مــن مؤسســات تعليميــة خمتلفــة يف اجتيــاز   •

ناقــالت. يف  الداخلــي  التدريــب  برنامــج 
حققت الشركة نسبة التقطري وقدرها %41،7.  •

توفير مناخ عمل مناسب  للموظفين:
قامــت الشــركة بنجــاح هــذا العــام بنقــل ) ســكن املوظفــني 
املقيمــني يف مدينــة راس لفــان الصناعيــة(. وتأتــى هــذه 
ــبل  ــز س ــة إىل تعزي ــركة الرامي ــود الش ــن جه ــزء م ــوة كج اخلط
الراحــة للعاملــني بهــا. فقــد مت نقــل أكــر مــن 1600 موظــف مــن 
شــركة “ناقــالت كيبــل لألعمــال البحريــة احملــدودة” وشــركة 
“ناقــالت  وشــركة  قطــر”  شــيبياردز  دامــن  “ناقــالت 
ســفيتزيروايزمولر” إىل أماكــن إقامتهــم اجلديدة يف قرية لفان 

العاملية.

مبادرات الصحة:
الوعــي  لرفــع  صحيةللموظفــني  توعيــة  جلســات  تنظيــم   •
بأمــراض القلــب واألســباب اجلذريــة لهــا وســبل الوقايــة منهــا 
ــراض  ــر األم ــن خماط ــد م ــة للح ــاة الصحي ــط احلي ــف بنم والتثقي

الــدم. ضغــط  وارتفــاع  الســكري  كــداء  املزمنــة 
ــل  ــا مث ــة ملوظفيه ــة خمتلف ــطة رياضي ــركة أنش ــت الش نظم  •

الطاولــة. وتنــس  املاراثــون  و  القــدم  كــرة  بطولــة 
نظمــت ناقــالت أســبوع الصحــة بهــدف تعزيــز منــط احليــاة   •
ــة الشــاملة  ــة وشــمل عــدة أنشــطة كالفحــوص الطبي الصحي
ملوظفــي  جــري  ماراثــون  علــى  عــالوة  الطبيــة  والتعليمــات 

أســرهم.  وأفــراد  الشــركة 

 المبادرات البيئة:
يف  املشــرتكة  ومشــاريعها  ناقــالت  شــركة  شــاركت   •
مبــادرة ســنوية لتنظيــف الشــواطئ وحمايــة الســالحف 
بتنظيــم إدارة املــدن الصناعيــة يف شــركة قطــر للبــرتول 

يف مدينــة راس لفــان الصناعيــة.

التــرع بالــدم بالتنســيق مــع املستشــفيات  تنظيــم حمــالت   •
حــوض  بالدوحــة ويف  الرئيســي  الشــركة  احملليــة يف مقــر 
ــة  ــفن يف مدين ــاء الس ــالح وبن ــة الص ــر اجلالهم ــن جاب ــة ب إرحم
راس لفــان بالتعــاون مــع وحــدة التــرع بالــدم التابعة ملؤسســة 

حمــد الطبيــة.
•  توزيــع حقائــب الرعايــة والنظافــة الشــخصية علــى العمــال 
ــود  ــن جه ــك ضم ــة، وذل ــق الصناعي ــاء واملناط ــع البن يف مواق
الشــركة املســتمرة لرفــع مســتوى الوعــي وتثقيــف اجملتمــع 
الصحيــة  والعــادات  الشــخصية  والنظافــة  العنايــة  بأهميــة 

الصحيحــة. 
حتقيــق أمنيــات عــدد مــن األطفــال الذيــن يصارعــون مــرض   •
ــاون  ــك بالتع ــك” وذل ــك أمنيت ــق ل ــادرة  ”نحق ــرطان يف مب الس

. العــام  مــع مستشــفى حمــد 
تنظيــم رحلــة ترفيهيــة خاصــة إىل منتجــع جزيــرة البنانــا مــع   •
أطفــال املؤسســة القطريــة لرعايــة األيتــام ”درميــة” شــارك 
خاللهــا املتطوعــون مــن شــركة ناقــالت األطفــال يف عــدد مــن 

والرتفيهيــة. الرياضيــة  األنشــطة 
ــراكة  ــك بالش ــني  وذل ــع املكفوف ــج م ــة البولين ــة رياض ممارس  •
مــع مركــز قطــر االجتماعــي والثقــايف للمكفوفــني بهــدف تعزيز 

ــم. ــت قدراته ــا كان ــع مهم ــواء اجلمي ــج واحت دم
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تتعــزز الحوكمــة التــي تتبعهــا شــركة ناقــات فــي إدارة المخاطــر  بشــكل مســتمر
مــن خــال تبنيهــا للممارســات الرائــدة والتــي تتعلــق بحوكمــة الشــركات ، وإدارة 
المخاطر المؤسســية ،  وأمن المعلومات و ضمان اســتمرارية األعمال. إن بناء أســاس
قــوي للحوكمــة يســاعد ناقــات فــي المحافظــة علــى  تركيزهــا تجــاه تحقيــق 

النجاح المستمر على المدى الطويل.

إدارة المخاطر

حوكمة الشركات
باعتبارهــا شــركة مســاهمة عامــة و مدرجــة يف ســوق األســهم ، فــإن 
شــركة ناقــالت حتــرص علــى االلتــزام والتوافــق مــع املمارســات الرائــدة 
للحوكمــة ، وذلــك اىل جانــب نظــام هيئــة قطــر لألســواق املاليــة حــول 
احلوكمــة .  وعقــب  صــدور حتديــث نظــام احلوكمــة مــن قبــل هيئــة قطــر 
ــالت  ــركة ناق ــذت  ش ــد اتخ ــام 2017، فق ــف ع ــة يف منتص ــواق املالي لألس
اخلطــوات الالزمــة لتطويــر وتنفيــذ اإلجــراءات  املطلوبــة، وذلــك علــى 
ــان  ــك لضم ــركة ، وذل ــتوى الش ــى مس ــس اإلدارة ، وعل ــتويني جمل املس

األلتزام التام بنظام احلوكمة لهيئة قطر لألسواق املالية.

)ERM( إدارة المخاطر المؤسسية
تأســس برنامــج ناقــالت إلدارة اخملاطــر املؤسســية )ERM( مــن أجــل 
تبنــي وتســهيل املمارســات الرائــدة والتــي تشــتمل علــى حتديــد وتقييــم 
ــذه  ــل ه ــق مث ــدف تطبي ــا يه ــة . كم ــة أو احملتمل ــر القائم وإدارة اخملاط
املمارســات إىل تعزيــز ثقــة املســاهمني يف شــركة ناقــالت ، ومســاعدة 
إدارة الشــركة علــى اتخــاذ القرارات املدروســة واملبنية علــى املعلومات

واملعطيات الشاملة.

  

شهادة أمن المعلومات
تعتــر شــهادة األيــزو  27001 أحــد أهــم الشــهادات املعروفــة علــى نطــاق 
ــت  ــد حصل ــات. وق ــن املعلوم ــار ألم ــا كمعي ــا عاملي ــرتف به ــع واملع واس
ناقــالت علــى شــهادة  األيــزو 27001: 2013  يف مايــو 2017 مــن شــركة لويــدز 
لضمــان اجلــودة )LRQA(، األمــر الذي يؤكد على جهودنــا املتعلقة بإدارة 

خماطر أمن املعلومات وتنفيذ الضوابط املناسبة. 

)BCM( إدارة استمرارية األعمال
يعنــى نظــام اســتمرارية األعمــال املطبــق يف ناقــالت  بــإدارة  احلــوادث، 
واألزمــات  والكــوارث، وضمــان اســتمرارية األعمــال والعمليــات بحــد أدنــى 

من االضطرابات.   

تشمل أنشطة إدارة المخاطر ما يلي: 
سياسة وإجراءات إدارة 

المخاطر
الرغبة في المخاطرة المخاطر الكبرى

 
التوعية بالمخاطر

اإلفصاح عن سياسات وإجراءات إدارة 
اخملاطر يف حتديد وتقييم وإدارة 

اخملاطر. ويتضمن ذلك حتلياًل 
مقارنً لعوامل اخملاطر بالشركة 

فيما يخص الشؤون املالية 
واالستثمارات واملسائل األخرى، مع 

مراعاة التغريات غري املتوقعة يف 
السوق والتوجهات وخطط التوسع 

بالشركة.

حتديد اخملاطر الرئيسية يف عام 2017 
والتي سيتم الرتكيز عليها يف 2018 
لضمان التحقيق السلس ألهداف 
شركة ناقالت ومنع أي تأثري سلبي 

على أعمالها يف املستقبل. 
وقد مت اعتماد هذه اخملاطر من 

جلنة إدارة اخملاطر وستتم مراجعة 
ورصد هذه اخملاطر بشكل مستمر 

لضمان وضع الضوابط وخطط 
املعاجلة بشكل فعال وتنفيذها 

بكفاءة.

حتديد مقدار قدرة الشركة يف حتمل 
اخملاطر حتى تتمكن من  حتقيق 

أهدافها اإلسرتاتيجية، عند إقرارها 
من قبل جلنة إدارة اخملاطر.

مواصلة  برامج التوعية بإدارة 
اخملاطر من خالل ”النشرات 

الدورية” بشكل مستمر  بهدف
نشر ثقافة الوعي باخملاطر.

تشمل أنشطة إدارة استمرارية األعمال ما يلي: 
برنامج استمرارية األعمال

تحليل تأثير األعمال

إطار عمل إدارة استمرارية  األعمال  

التدريب على إدارة استمرارية األعمال 

ويهدف اىل حتديد وظائف األعمال الهامة، وتقييم التأثريات طوال
الوقت، وحتديد أولويات العمليات واألنشطة مع االعتبار للتبعات

واملصادر املساندة.  

برنامج استمرارية األعمال مصمم على حتديد نهج شركة ناقالت
الثابت ألنشطة إدارة استمرارية األعمال املستند على أفضل

املمارسات / واملعايري.

متكني الفريق الرئيسي واملسؤول من تنفيذ نظام استمرارية
األعمال مع األخذ بعني االعتباراسرتاتيجية االستمرارية وتكتيكات 

االستجابة املناسبة.    

بناء القدرة على استمرارية األعمال مبا يشمل اعتماد نطاق العمل 
وتوظيف فريق أساسي ميتلك أدوار ومسؤوليات حمددة.
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لقــد كانــت الســالمةو خفــض النفقــات، همــا احملــركان األساســيان 
للشــركة خــالل عــام 2017 والــذي شــهد اغتنام الشــركة للفــرص املتاحة 
وتطبيــق إجــراءات رفــع الكفــاءة لتقليــص النفقــات مــع احملافظــة علــى 

نفس مستوى السالمة أو االرتقاء به.

وخــالل العــام، جنحــت شــركة ناقالت يف إمتــام املرحلة األوىل مــن عملية 
انتقــال اإلدارة الفنيــة والتشــغيلية ألســطولها وذلــك بنقل إدارة عشــرة 
من ســفن نقل الغاز الطبيعي املســال اململوكة بالكامل للشــركة من 
إدارة شــركة شــل إنرتناشــونال للتجارة والشــحن احملدودة . وقد متت 
عمليــة االنتقــال على مرحلتني االوىل عــام 2016 بانتقال اإلدارة الفنية ألربع 
ســفن و الثانيــة عــام 2017 مــع ســتة ســفن أخــرى ) ناقلتــني مــن طــراز 
كيوماكس و 4 من طراز كيوفلكس( ومن املتوقع أن يؤدي التوســع يف 
اإلدارة الداخلية ألســطول الشــركة إىل خفض النفقات وحتسني الكفاءة

التشغيلية. 

لقــد دأبــت شــركة ناقــالت منــذ تأسيســها علــى إضافــة جوانــب معينــة 
إلدارة الســفن انطالقً من دورها الرقابي واإلشــرايف وذلك أثناء العمل 
ــي  ــاز الطبيع ــالت الغ ــات ناق ــال عملي ــان انتق ــال لضم ــة االنتق ــى خط عل
املســال اململوكــة بالكامــل للشــركة بشــكل دقيق ومنتظم  وســلس. 
ويف إطــار تلــك اجلهــود، متكنــت تدريجيــً مــن توظيــف عــدد إضــايف مــن 
املوظفــني الذيــن ميلكــون املهارات واخلرات الالزمــة يف جمال اإلدارة 
التقنيــة للســفن والطواقــم البحريــة واملشــرتيات. وبالتزامــن مــع حملــة 
دعــم  جمــال  يف  قدراتهــا  بتطويــر  أيضــً  الشــركة  قامــت  التوظيــف، 
تكنولوجيــا املعلومات جلميع الرامج الضرورية لطواقم األســطول التي 
مت إعدادهــا لتحمــل ملســؤولية عــن إدارة الســفن والعمليــات بشــكل 

كامل.

األسطول
والشحن

البحري

لقــد كانــت الســامةو خفــض النفقــات، همــا المحــركان األساســيان للشــركة خــال 
ــام الشــركة للفــرص المتاحــة وتطبيــق إجــراءات رفــع  ــذي شــهد اغتن عــام ٢٠17 وال
الكفاءة لتقليص النفقات مع المحافظة على نفس مستوى السامة أو االرتقاء به.

إن أســطول شــركة ناقــالت املكــون مــن 63 ســفينة مــن ناقــالت الغــاز 
الطبيعي املســال و4 ناقالت لغاز البرتول املســال يعد أحد أحدث وأكر 
أســاطيل نقــل الغــاز يف العــامل وأكرهــا تطــورًا علــى اإلطــالق، علمــً بــأن 
جميع السفن تطبق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لضمان نقل الغاز 

بشكل آمن وسليم بيئيً ومعقول التكلفة.

ومتثل ناقالت الغاز الطبيعي املســال التابعة للشــركة استثمارًا إجماليً 
قــدره 11 مليــار دوالرًا أمريكيــً تقريبــً وتبلــغ قدرتهــا االســتيعابية اجملمعة 
أكــر مــن 9 ماليــني مــرتًا مكعبــً أي ما يعادل 12% من إجمايل ســوق شــحن 
الغــاز الطبيعــي املســال يف العــامل. وتســتخدم الغالبيــة العظمــى مــن  
ســفن الغــاز الطبيعــي املســال للوفــاء مبتطلبــات صناعــة نقــل الغــاز 
الطبيعــي املســال يف دولــة قطر وهو ما يزود دولة قطــر والعامل أجمع 

بخط أنابيب عائم للطاقة النظيفة ذي أهمية اسرتاتيجية.

ويتم تشــغيل معظم ســفن الشــركة من خالل عقود تأجري طويلة األجل 
مــع شــركة قطــر للغــاز يف حــني يســتخدم مــا تبقــى مــن األســطول يف 
أســواق الشــحن الدوليــة. ويتــم تشــغيل ناقــالت الغــاز الطبيعي املســال 
اململوكــة بالشــراكة بواســطة الشــركاء الذيــن يضمــون عــدد كبــري مــن 
شــركات الشــحن البحري الرائدة على مستوى العامل يف متلك وتشغيل 

السفن.

الرائدة عالميـــــًا
في مجال نقل 

الطاقة

ناقالت الغاز الطبيعي املسال 

 "Q-Max" 1٤ سفينة من طراز
)القدرة اإلستيعابية: 263.000 م3  – 266.000 م3(

1٨ سفينة تقليدية
)القدرة اإلستيعابية: 145.000 م3 – 170.000 م3(

 "Q-Flex" 31 سفينة من طراز
)القدرة اإلستيعابية: 210.000 م3 – 217.000 م3(

ناقالت غاز البرتول املسال

متتلك ناقالت بالشراكة وتدير 
 )VLGCs( ٤ سفن غاز كبرية
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خــط األنـــابيـب العـــائـم

حجم األسطول 
11٤،٤٤9،535م3  ٦7

 حجم الغاز الطبيعي املسال
الذي يتم نقله

٢،٨٦٢،٠1٢ ميل بحري 
 1٤ سفينةللغاز الطبيعي املسال إجمايل األميال البحرية

 و ٤ سفن لغاز البرتول املسال

 تدير شركة "ناقالت للشحن
1٨قطر احملدودة”         سفينة

أبرز اإلنجازات في عام 2017
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شركة ناقات كيبيل لألعمال البحرية المحدودة
متلــك شــركة ناقــالت حصــة تبلــغ 79 % مــن شــركة، N-KOM يف حــني 
متلــك شــركة كيــه اس لالســتثمارات احملــدودة، وهــي شــركة مملوكــة 
بالكامل لشــركة كيبيل لألعمال البحرية، حصة نســبتها 20 % ومتلك قطر 

للبرتول حصة نسبتها %1

ُل شــركة ناقات حوَض بناء الســفن من خال مشروعني مشركني  وتشــغِّ
جرى تأسيســهما باألشــراك مع شــركات رائدة على املســتوى العاملي – 
وهمــا شــركة ناقــالت كيبل لألعمــال البحرية N-KOM التــي تتخصص يف 
 NDSQ إصالح الســفن وشــركة ناقالت دامن شــيبياردز قطر احملدودة
التــي تركــز علــى بنــاء الســفن. وتواصــل  الشــركتان الســر قــدم نحــو تطوير 

قطاع بحري قوي وفّعال يف دولة

املرافق: 
حوضــان جافــان )360 مــرتًا × 66 مــرتًا و 400 مــرت × 80 مــرتًا( و حــوض 
جــاف )405 مــرتًا × 66 مــرتًا( و طولــه اإلجمــايل 3،150 م مع 15 رافعة حتمل 
مــا بــني 30 إىل 100 طــن. وجمموعــة متكاملة من مرافق الدعم مثل ورشــة 
املعادن وورشــة اآلالت وورشــة أعمال الكهرباء وورشــة األنابيب وورشة 
األعمــال امليكانيكيــة وغــرف نظيفــة منخفضــة احلــرارة للتريــد وخمــازن 
كبــرية. ويوجــد أربعــة روافــع برجيــة بقــدرة رفــع 25 طــن لــكل منهــا يف 
مرفــق عمليــات إصالح الســفن الصغرة إىل جانب رافعــن متحركتان )300 
طــن و1100  طــن(، ورصيــف عائــم بطــول 200 مــرت، ومنطقــة إرســاء جافــة 

ومرفق لدعم اإلنتاج. 

N-KOMNDSQ

حوض “ارحمة بن
جابر الجالهمة“ 

بموقعه االستراتيجي في مدينة راس لفان الصناعية في قطر، يوفر حوض “ارحمة بن جابر الجاهمة“ 
خدمــات الصناعــة البحريــة المختلفــة مــن صيانــة الســفن وبنائهــا وبنــاء المرافــق البحريــة متعــددة

االستخدامات.

البحريــة  لألعمــال  كيبيــل  "ناقــالت  اســتكملت   •
و20 بحــري  صيانــة  مشــروع   120 احملــدودة" 

من مشاريع الهندسة البحرية والصناعية.    

البحريــة  لألعمــال  كيبيــل  "ناقــالت  شــركة  قامــت   •
احملــدودة" بتصنيــع وتســليم 250 طنــً مــن القوالب 
قطــر.  يف  والغــاز  النفــط  لشــركات   )MFP( ملنصــة 

شركة ناقات دامن شيبياردز قطر المحدودة
تأسســت شــركة ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر احملــدودة )NDSQ( يف 
عــام 2010 ,متلــك شــركة ناقــالت حصــة تبلــغ 70 باملئــة من شــركة يف حني 
ــركة ــز ش ــبة 30 %. ترك ــة نس ــيبياردز الهولندي ــن ش ــة دام ــك جمموع متل
NDSQ علــى بنــاء الســفن مــن احلديــد واأللومنيــوم والبالســتيك املقــوى 
باألليــاف حتــى طول 170 مرتًا كحٍد أقصى. وتشــمل قدرتها اإلنتاجية نطاق 
كرًا من الســفن التجارية )مثل القاطرات وســفن اإلمداد البحري وســفن 
 )NDSQ( والســفن البحريــة واليخــوت الفاخرة. وميكن لشــركة ،)البضائــع
البحريــة.  والســفن  العمالقــة  لليخــوت  التأهيــل  إعــادة  إجــراء عمليــات 
ــزو 14001 : 2004 ونظــام  ــزو 9001 : 2008 وأي اعتمــادات الشــركة تتكــون مــن أي

 إدارة السالمة والصحة املهنية 18001 : 2007

املرافق:
جتميــع  وصالــة  مــرتًا؛   65 وعــرض  مــرتًا   270 بطــول  تشــييد  صالــة 
بطــول 180 مــرتًا تتكــون مــن أربــع وحــدات؛ وصالــة تشــطيب وإعــادة تهيئــة 
للســفن مرتفعة القيمة بطول 180 مرتًا × عرض 70 مرتًا × ارتفاع 50 مرتًا 
ــة  ــل يف درج ــم منفص ــان لتحك ــني يخضع ــن منفصلت ــمة إىل وحدت مقس
احلــرارة؛ ورصيــف جتهيزات يف البحر بطول 400 مــرت جمهز برافعة بقدرة 
30 طــن ً؛ وبارجــة إنــزال واســتعادة بقــدرة رفــع تبلــغ 10,500 طــن؛ وورش 

وخمازن وما إىل ذلك من مرافق الدعم األخرى.

قامت شركة "ناقالت دامن شيبياردز قطر" بتسليم ثالث   •
سفن دعم جديدة و وهي جزء   من طلبية تتكون من 11 زورق 

 مليناء حمد .

قامت شركة"ناقالت دامن شيبياردز قطر" بخمس عمليات   •
جتديد وصيانة ليخوت ولديها يختان قيد االنشاء من نوع سفن 

دعم الغوص السريع.  

أبرز اإلنجازات في عام /2017أبرز اإلنجازات في عام /2017
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شركة ناقات للوكاالت الماحية المحدودة

متتلــك شــركة "ناقــالت" حصــة نســبتها 95 % يف حــني متتلــك شــركة  
"قطــر للبــرتول " نســبة 5% منهــا. وقــد  حــازت علــى متثيل جميع ســفن 
ــص  ــب تراخي ــيعيد مبوج ــاء مس ــة إىل مين ــة املتجه ــواد الهيدروكربوني امل
وكالــة موانــئ قطــر للبــرتول. وتعمــل الشــركة نيابــة عــن مالــك الســفن، 
وشــركات النقــل البحــري، وشــركات تشــغيل الســفن، وشــركات تأجــر 
الســفن، واملصنعــني احمللــني، واجلهــات املســتقبلة واجلهــات األخــرى 
وعمــالء الشــحن البحــري ومقدمــي اخلدمــات، كمــا تقــدم خدمــات النقــل 
البحــري لهــم بالتواصــل مــع مينائــي راس لفــان ومســيعيد. وتتعامــل 

الشركة مع 4400 سفينة يف املتوسط سنويً.

NAC
NSW

VSU

الخدمات البحرية

NSW

وحدة خدمات دعم السفن

تقــدم وحــدة دعــم الســفن )VSU( يف شــركة ناقــالت نطــاق كامــاًل مــن خدمــات اإلمــداد والدعم جلميــع الســفن العاملة يف امليــاه القطريــة على مدار 
الســاعة. وتهــدف وحــدة دعــم الســفن إىل تقــدمي أوســع نطاق مــن احتياجات العمالء. ومتتلك وحدة دعم الســفن القــدرة على إدارة أي مــوارد متعلقة 
بالســفن وتخزينهــا واحلفــاظ عليهــا وتقــدمي نطاق واســع من إمــدادات املواد والتواصل للحصــول على خدمات اإلصالح والصيانــة يف راس لفان ويف 

املنطقة. 

ومتلــك وحــدة دعــم الســفن مرافــق التخزيــن اخلاصــة بهــا مبــا يف ذلــك اخملــازن اخلاليــة مــن الرطوبــة والتــي يجــري التحكــم يف درجــة حرارتهــا مــع 
خيــارات مثــل التريــد والتجميــد، وخدمــات إدارة اخملــزون والقــدرة علــى تخزيــن قطع غيار الســفن علــى املدى القصــر والطويل وتقــدمي اخلدمات على 
مــدار الســاعة. وتتعامــل وحــدة دعــم الســفن مــع جميــع عمليــات االســترياد والتصديــر بالتواصــل مــع الهيئــات اجلمركية القطريــة واجلهــات احلكومية 

القطرية األخرى لتسهيل عمليات حركة املواد.

ناقات سفيتزير ويسمولر

شــركة "ناقــالت ســفيتزير ويســمولر" هــي مشــروع مشــرتك تأســس 
يف عــام 2006 ومتلــك شــركة "ناقــالت" فيــه حصــة تبلــغ 70% بينمــا متلــك 
ــركة  ــة لش ــركة تابع ــي ش ــد"، وه ــت ليميت ــدل إيس ــفيتزز مي ــركة "س ش
ســفيتزر الدوليــة لتشــغيل القاطــرات والتــي متلكهــا بالكامــل جمموعــة 
النقــل البحــري الدمناركيــة إيــه. بــي. مولــر مريســك، حصــة تبلــغ %30. 
وتشــغل الشــركة أســطواًل مكونــً مــن 30 ســفينة مــن بينهــا 25 ســفينة 
مملوكــة للشــركة. ويتألــف هــذا األســطول مــن ســفن قطــر وســفن 
إرشــاد وزوارق ربــط وســفن أطقــم العمــل وغــر ذلــك مــن الســفنالالزمة 
لتقــدمي خدمــات املوانــئ يف مينــاء راس لفــان ويف احلقــول البحريــة 
قبالــة جزيــرة حالــول. وتقــوم الشــركة بتوفــر طائفــة مــن اخلدمــات التــي 
تشــمل القطــر واملرافقــة واإلرســاء والدعــم البحــري واإلرشــاد وخدمــات 
املناولــة علــى مــن الســفن وعلــى الشــاطئ والتعامــل مــع حــاالت 

الطوارئ ودعم الصيانة البحرية.

نفذت شركة”ناقالت سفيتزير ويسمولر”   أكر من 12,500   •
عملية قطر  للسفن يف ميناء رأس لفان، بزيادة قدرها - 2.4%   

عن عام 2016

وجدت  شركة ”ناقالت سفيتزير ويسمولر” اإلعرتاف  من   •
سلطات ميناء رأس لفان  السهامها الكبري  يف سجل كفاءة 

وسالمة امليناء .

قدمت  شركة ناقالت ”ناقالت سفيتزير ويسمولر” بنجاح   •
خدمات الدعم البحري مليناء رأس لفان  يف تفريغ مكثفات حقل 

ومنصة الريان للتنقيب عن البرتول. 

أبرز اإلنجازات في عام /2017
قامت شركة ”ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة”  •

باستقبال 3900 طلب خدمات لوجستية يف جميع   
موانئ دولة قطر.   

أبرز اإلنجازات في عام /2017

تقــدم شــركة ناقــات نطاقــًا واســعا من الخدمات البحرية للســفن الراســية في المياه القطرية والســفن 
المتجهــة إلــى موانــئ راس لفــان ومســيعيد. تهــدف هــذه الخدمــات لتقديــم حلــول متكاملــة للســفن 

التي تتطلب إمدادات واحتياجات أساسية قبالة الساحل القطري.
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
“نـاقــات” )ش.م.ع.ق(

 الدوحة - قطر

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠17 
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

البيـانـات
الماليــة 

٣٢  تقرير مدقق الحسابات المستقل     

البيانات المالية الموحدة
 ٣٨ بيان المركز المالي الموحد      
 4٠ بيان الدخل الموحد       
 41 بيان الدخل الشامل الموحد      
 4٢ بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد    
 4٣ بيان التدفقات النقدية الموحد      
 44 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة     

التقـريــر السنــوي        2017
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تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 إلى السادة المساهمين في
 ق(ع.)ش.م. شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )"ناقالت"(

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 الرأي

التابعة لها  ( والشركات.ق.ع)ش.م لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )"ناقالت"(
والبيانات  2017ديسمبر  31"المجموعة"(، والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في ويشار إليها مجتمعة بـ )

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات  ، والتدفقات النقديةلتغيرات في حقوق الملكيةالدخل الشامل، واو للدخل،الموحدة 
 ات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.التي تشتمل على السياس

برأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما 
ً للمعايير  وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ 2017ديسمبر  31في  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 
في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد  الموحدة بمسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات الماليةالخاص 

السلوك األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق 
تنا األخالقية األخرى وفقا لقواعد التي نقوم بها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في دولة قطر. وقمنا باستيفاء مسؤوليا

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.

 أمور التدقيق األساسية

نا المهني هي تلك األمور التي كان لها األهمية القصوى في أعمال التدقيق التي قمنا إن أمور التدقيق األساسية وفقا لحكم
بها للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تمت معالجة أمور التدقيق األساسية في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة 

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

 

 )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 –التقييم العادل وفعالية التحوط عن التدفقات النقدية 
 حول البيانات المالية الموحدة 14و 12 يراجع إيضاح

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر 

 هذا الجانب بسبب:لقد ركزنا على 

اتفاقيات تبادل معدالت عدد من  دخلت المجموعة في •
الفائدة للتحوط عن تعرضها لمخاطر معدالت الفائدة. 

مطلوبات مالية  نشوءتسببت معامالت التحوط هذه في 
ألف لاير قطري  2.478.222مشتقة بمبلغ 

(. 2016في سنة  ألف لاير قطري 2.819.165)
ن إجمالي مطلوبات م %10.3يمثل هذا المبلغ 

المجموعة، وبالتالي جزء كبير من بيان المركز المالي 
 الموحد.

يجب أن يتم تقييم أدوات التحوط في تاريخ كل تقرير.  •
يتضمن تقييم أدوات التحوط واختبار الكفاءة درجة 

 كبيرة من التعقيد والتقدير.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال،  
 أمور أخرى، ما يلي:من بين 

تقييم الضوابط التي تفرضها المجموعة حول أدوات  •
 التحوط وعملية المحاسبة التحوطية،

تقييم ما إذا كان يتم تصنيف أدوات التحوط بشكل  •
سليم على أنها تحوطات التدفقات النقدية بالرجوع 

 إلى متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة،

قييم مدى مالئمة استخدام المتخصصين لدينا لت •
المنهجية التي تستخدمها المجموعة الختبار فعالية 

 التحوط على أساس العينة،

تقييم مدى مالئمة توثيق فعالية التحوط الذي أعدته  •
 المجموعة على أساس العينة

الحصول على تأكيد للقيم العادلة والقيم االفتراضية  •
 ألدوات التحوط من األطراف المقابلة،

تقييم األطراف المقابلة من خالل مصدر إعادة تأكيد  •
 مستقل على أساس العينة،

تقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق  •
بالمشتقات والمحاسبة التحوطية بالرجوع إلى 

 متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(
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 5 إيضاحراجع  –ثمارات في مشاريع مشتركة است
 حول البيانات المالية الموحدة

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر 

 لقد ركزنا على هذا الجانب بسبب:

استثمرت الشركة في مشاريع مشتركة تنتشر  •
 عملياتها في قطر وخارجها.

تمثل القيمة الدفترية لالستثمارات في المشاريع  •
المشتركة ولحصة الشركة من النتائج في المشاريع 

موجودات  من إجمالي %40و %13.8المشتركة 
المجموعة وصافي الربح على التوالي. وبالتالي جزء 

 الدخلكبير من بيان المركز المالي الموحد وبيان 
 الموحد.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال،  
 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 األرباح والدخل الشامل اآلخر 
وصافي الموجودات تمت المحاسبة عنها وفقا 
لحصص المجموعة المشاركة في المشاريع 

 المشتركة،

م كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق تقيي •
باالستثمارات في المشاريع المشتركة بالرجوع إلى 

 متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.

 4 راجع إيضاح -القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات 
 حول البيانات المالية الموحدة

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر 

 بسبب:لقد ركزنا على هذا الجانب 

كانت القيمة الدفترية  2017ديسمبر  31كما في  •
ألف  22.392.337لممتلكات ومعدات المجموعة 

في  ألف لاير قطري 23.161.476لاير قطري )
( واحتسب إهالك عنها للسنة بمبلغ 2016سنة 

ألف لاير  767.659ألف لاير قطري ) 767.933
( على التوالي. تمثل هذه المبالغ 2016في  قطري
من إجمالي موجودات  %90.6و 74.8%

المجموعة وصافي الربح على التوالي. وبالتالي جزء 
 الدخلكبير من بيان المركز المالي الموحد وبيان 

 الموحد.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال،  
 من بين أمور أخرى، ما يلي:

تقييم الضوابط الرئيسية المفروضة حول عمليات  •
الممتلكات والمعدات، بما في ذلك تسجيل 
الموجودات 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 •
وتقديراتها فيما يتعلق باألعمار اإلنتاجية المقدرة 

 والقيم الباقية،
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 4 راجع إيضاح -القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات 
 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة

 )تابع( كيفية تناول تدقيقنا لألمر 

تجري اإلدارة مراجعة سنوية لعمر السفن بما في ذلك 
تقدير القيم الباقية لغرض مصروف اإلهالك وذلك 

الجاف وقيم السوق الحوض  ليف خدماتتكابالرجوع إلى 
الحالية المتوقعة وعوامل تقنية أخرى. يتضمن هذا درجة 

 كبيرة من أحكام وتقديرات اإلدارة.

أساس إعادة حساب مصروف اإلهالك، على  • 
اختبار، عن فئات الموجودات الهامة ومقارنتها 
بمصروف اإلهالك الوارد في البيانات المالية 

 الموحدة،
اختبار تقييم المجموعة للمؤشرات الداخلية  •

والخارجية المحتملة النخفاض القيمة فيما يتعلق 
بالسفن، مثل التقادم وانخفاض القيمة السوقية 

نادا إلى معرفتنا والخسائر التشغيلية وغيرها است
 وخبرتنا بالصناعة وفهمنا التفاقيات استئجار السفن،

تقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بالسفن  •
بالرجوع إلى متطلبات السياسات المحاسبية ذات 

 الصلة.

 معلومات أخرى

الواردة في التقرير السنوي مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى. تشمل المعلومات األخرى المعلومات 
)"التقرير السنوي"( ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الصادر عنا  2017للمجموعة لسنة 

 .عليها. من المتوقع إفادتنا باألجزاء الباقية من التقرير السنوي بعد تاريخ التقرير

دة المعلومات األخرى ونحن ال نعبر عن أي شكل من أشكال تأكيد النتيجة في ال يغطي رأينا حول البيانات المالية الموح
 .هذا الشأن

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي دراسة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح 
رى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية متاحة، وللقيام بذلك، سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخ

 .الموحدة أو إذا كان من الواضح أن المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق يشوبها أخطاء جوهرية

عند قراءة التقرير السنوي، إذا استنتجنا وجود أي أخطاء جوهرية فيه، فانه يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك إلى أولئك 
 ى الحوكمة.القائمون عل

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

 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 
ستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، حسب مقتضى الحال، عن األمور المتعلقة بمبدأ اال

 

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

 مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء  إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول
كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى 

دائما عن أخطاء جوهرية عندما تكون  عال، ولكن ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف
موجودة. يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان من الممكن، بشكل فردي أو جماعي، أن يتوقع 

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

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

بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، ونصمم  •
يب لتلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا. وننفذ إجراءات التدقيق التي تستج

إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد 
 ينطوي على تدليس وتزوير، أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية.

على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،  بالحصول •
 ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

ذتها بتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخ •
 اإلدارة.

بإبداء نتيجة على مدى مالءمة استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول  •
عليها، ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول مقدرة 

تمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون المجموعة على مواصلة أعماله وفقا لمبدأ االس
بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان 

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

فصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية بتقييم العرض العام للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإل •
 الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.

بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل  •
المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف على وإجراء أعمال  المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات

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

فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة،  مجلس اإلدارةنتواصل مع إننا 
 بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(

 

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

 مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء  إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول
كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى 

دائما عن أخطاء جوهرية عندما تكون  عال، ولكن ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف
موجودة. يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان من الممكن، بشكل فردي أو جماعي، أن يتوقع 

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

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

بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، ونصمم  •
يب لتلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا. وننفذ إجراءات التدقيق التي تستج

إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد 
 ينطوي على تدليس وتزوير، أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية.

على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،  بالحصول •
 ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

ذتها بتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخ •
 اإلدارة.

بإبداء نتيجة على مدى مالءمة استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول  •
عليها، ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول مقدرة 

تمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون المجموعة على مواصلة أعماله وفقا لمبدأ االس
بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان 

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

فصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية بتقييم العرض العام للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإل •
 الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.

بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل  •
المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف على وإجراء أعمال  المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات

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

فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة،  مجلس اإلدارةنتواصل مع إننا 
 بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.

 

بشأن االستقاللية، ونبلغهم عن جميع نقوم أيضا بتزويد مجلس اإلدارة ببيان بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة 
العالقات والمسائل األخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا والضمانات ذات الصلة، متى كان ذلك 

 ممكنا.
لمالية من األمور التي تم تقديمها لمجلس اإلدارة، نحدد تلك المسائل التي كانت لها األهمية القصوى في تدقيق البيانات ا

الموحدة للسنة الحالية، وبالتالي فهي أمور التدقيق الرئيسية. نحن نصف هذه األمور في تقرير مدققي الحسابات ما لم يحول 
قانون أو الئحة دون الكشف العلني عن مسألة أو عندما، في حاالت نادرة جدا، نقرر عدم إيراد مسألة ما في تقريرنا نظرا 

جم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع بشكل معقول أن ترجح على المصلحة العامة في حالة ورودها لآلثار السلبية التي قد تن
 في التقرير.

 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

لقد حصلنا على جميع اإليضاحات والمعلومات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق. تحتفظ الشركة بسجالت 
منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجالت. قمنا بإجراء الجرد الفعلي لمخزون الشركة وفقا للمبادئ محاسبية 

المقررة. وقمنا بقراءة تقرير مجلس اإلدارة والذي سوف يعرض ضمن التقرير السنوي، والمعلومات المالية الواردة فيه 
لسنة  11نا وقوع أية مخالفات لقانون الشركات التجارية القطري رقم تتفق مع دفاتر وسجالت الشركة. لم يرد إلى علم

أو لبنود النظام األساسي للشركة وأية تعديالت عليه خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري سلبي على بيان  2015
 .2017ديسمبر  31المركز المالي الموحد للشركة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في 

 

 

 

 جوبال باالسوبرامانيام 2018براير ف 25
 (251القطري رقم ) راقبي الحساباتسجل م                                                                      لدوحةا

 كي بي إم جي  دولة قطر
 ترخيص هيئة قطر لألسواق المالية:  
 (120153رقم )رخصة  –مدقق خارجي                                                                    
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق(
الدوحة - قطر

بيان المركز المالي الموحد )تابع(
كما في ٣1 ديسمبر ٢٠17 
)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

بيان المركز المالي الموحد
كما في ٣1 ديسمبر ٢٠17 
)المبالغ باأللف ريال قطري( 

 

 تشكل جزءا مكمال لهذه البيانات المالية الموحدة  27إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
- 7 - 

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

  قطر -الدوحة 
  بيان المركز المالي الموحد 

  2017ديسمبر  31كما في 
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 
 ديسمبر 31 

2017  
 ديسمبر 31

2016 
      الموجودات

      
      الموجودات غير المتداولة

 23.161.476  22.392.337  4 ممتلكات ومعدات  
 4.017.934  4.143.938  5 استثمارات في شركات المشاريع المشتركة

 135.458  98.774  6 قروض لشركات مشاريع مشتركة 
 133.596  109.230  7 استثمارات متاحة للبيع

 27.448.464  26.744.279   مجموع الموجودات غير المتداولة 
      

      الموجودات المتداولة:
 22.742  23.805   المخزون

 326.677  340.311  8 ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
 30.537  35.665  )ب(17 مطلوب من شركات المشاريع المشتركةال

 2.492.560  2.775.377  9 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 2.872.516  3.175.158   مجموع الموجودات المتداولة

 30.320.980  29.919.437   مجموع الموجودات 
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  ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.

  قطر -الدوحة 
  )تابع(بيان المركز المالي الموحد 

  2017ديسمبر  31كما في 
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 
ديسمبر  31 

2017 
ديسمبر  31 

2016 
      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية 
 5.538.717  5.538.717  10 رأس المال 

 687,463  772.082  11 احتياطي قانوني
 87.128  (2.183)   احتياطي القيمة العادلة

 554.026  554.026  10/1 توزيعات أرباح نقدية مقترحة
 1.637.605  1.823.992   أرباح مدورة

 8.504.939  8.686.634   حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط واألسهم غير المسيطرة
 (3.245.278)  (2.765.048)  12 احتياطي تحّوط

 5.259.661  5.921.586   حقوق الملكية بعد احتياطي التحّوط وقبل األسهم غير المسيطرة

  األسهم غير المسيطرة
 

4.216 
 

4.146 
      

      المطلوبات غير المتداولة
 20.616.455  19.789.344  13 قروض 

 2.819.165  2.478.222  14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة
 23.064  28.743   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 165.216  119.287  15/1 مطلوبات أخرى
 23.623.900  22.415.596   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      
      المطلوبات المتداولة

 803.631  832.243  13 قروض
 628.345  699.078  15 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 1.297  46.718  )ب(17 مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
 1.433.273  1.578.039   مجموع المطلوبات المتداولة

 30.320.980  29.919.437   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس  2018 فبراير 25بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموحدة هذه البيانات المالية على  تمت الموافقة
 :من قبل

 
 
 

 السليطي ههللا فضال عبد  الكواريأحمد علي    سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة
 الرئيس التنفيذي   مجلس اإلدارة عضو   رئيس مجلس اإلدارة

 

 تشكل جزءا مكمال لهذه البيانات المالية الموحدة  27إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
- 8 - 

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

  قطر -الدوحة 
  )تابع(بيان المركز المالي الموحد 

  2017ديسمبر  31كما في 
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 
ديسمبر  31 

2017 
ديسمبر  31 

2016 
      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية 
 5.538.717  5.538.717  10 رأس المال 

 687,463  772.082  11 احتياطي قانوني
 87.128  (2.183)   احتياطي القيمة العادلة

 554.026  554.026  10/1 توزيعات أرباح نقدية مقترحة
 1.637.605  1.823.992   أرباح مدورة

 8.504.939  8.686.634   حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط واألسهم غير المسيطرة
 (3.245.278)  (2.765.048)  12 احتياطي تحّوط

 5.259.661  5.921.586   حقوق الملكية بعد احتياطي التحّوط وقبل األسهم غير المسيطرة

  األسهم غير المسيطرة
 

4.216 
 

4.146 
      

      المطلوبات غير المتداولة
 20.616.455  19.789.344  13 قروض 

 2.819.165  2.478.222  14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة
 23.064  28.743   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 165.216  119.287  15/1 مطلوبات أخرى
 23.623.900  22.415.596   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      
      المطلوبات المتداولة

 803.631  832.243  13 قروض
 628.345  699.078  15 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 1.297  46.718  )ب(17 مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
 1.433.273  1.578.039   مجموع المطلوبات المتداولة

 30.320.980  29.919.437   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس  2018 فبراير 25بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموحدة هذه البيانات المالية على  تمت الموافقة
 :من قبل

 
 
 

 السليطي ههللا فضال عبد  الكواريأحمد علي    سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة
 الرئيس التنفيذي   مجلس اإلدارة عضو   رئيس مجلس اإلدارة
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق(
الدوحة - قطر

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠17 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠17 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

 

 تشكل جزءا مكمال لهذه البيانات المالية الموحدة  27إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
- 9 - 

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

  قطر -الدوحة 
  الموحد دخلال بيان

  2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2017  

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2016 
      اإليرادات

 3.068.583  3.057.073   إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
 553.367  339.006  5 شركات المشاريع المشتركةحصة من نتائج 

 55.201  55.257   إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت
 9.687  9.826  )أ(17  شركات المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض ل

 44.477  54.157   إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
 33.293  102.995   إيرادات أخرى

 3.764.608  3.618.314   مجموع اإليرادات
      

      المصاريف
 (717.948)  (697.499)  25 مصاريف تشغيلية 

 (135.908)  (133.459)  26 مصاريف إدارية وعمومية
 (767.659)  (767.933)  4 إهالك ممتلكات ومعدات

 (1.187.695)  (1.172.041)   مصاريف التمويل
 (2.809.210)  (2.770.932)   مجموع المصاريف

      
 955.398  847.382   ربح السنة

      
      موزع على:

 954.179  846.187   مالكي الشركة األم
 1.219  1.195   أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 955.398  847.382   المجموع 

 1.72  1.53  19 )بالريـال القطري(العائد األساسي والمعّدل على السهم 
 
 
 

 

 تشكل جزءا مكمال لهذه البيانات المالية الموحدة  27إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
- 10 - 

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

  قطر -الدوحة 
  الموحددخل الشامل بيان ال

  2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 
 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في  
ديسمبر  31

2017  

 للسنة المنتهية في
ديسمبر  31

2016 
      

 955.398  847.382   ربح السنة 
      

      بنود الدخل الشامل األخرى
      البنود المحتمل تحويلها إلى بيان الدخل في الفترات الالحقة

      
 7.076  (24.366)  7 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 -  (64.945)   استثماراتربح محقق عن 
 543.934  340.943   التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحّوط التدفقات النقدية

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

 
139.287  27.306 

 1.533.714  1.238.301   إجمالي الدخل الشامل للسنة
      

      إجمالي الدخل الشامل للسنة موزع على:
 1.532.495  1.237.106   مالكي الشركة

 1.219  1.195   أسهم ال تتمتع بالسيطرة
 1.533.714  1.238.301   المجموع 

 

 تشكل جزءا مكمال لهذه البيانات المالية الموحدة  27إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
- 9 - 

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

  قطر -الدوحة 
  الموحد دخلال بيان

  2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2017  

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2016 
      اإليرادات

 3.068.583  3.057.073   إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
 553.367  339.006  5 شركات المشاريع المشتركةحصة من نتائج 

 55.201  55.257   إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت
 9.687  9.826  )أ(17  شركات المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض ل

 44.477  54.157   إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
 33.293  102.995   إيرادات أخرى

 3.764.608  3.618.314   مجموع اإليرادات
      

      المصاريف
 (717.948)  (697.499)  25 مصاريف تشغيلية 

 (135.908)  (133.459)  26 مصاريف إدارية وعمومية
 (767.659)  (767.933)  4 إهالك ممتلكات ومعدات

 (1.187.695)  (1.172.041)   مصاريف التمويل
 (2.809.210)  (2.770.932)   مجموع المصاريف

      
 955.398  847.382   ربح السنة

      
      موزع على:

 954.179  846.187   مالكي الشركة األم
 1.219  1.195   أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 955.398  847.382   المجموع 

 1.72  1.53  19 )بالريـال القطري(العائد األساسي والمعّدل على السهم 
 
 
 

 

 تشكل جزءا مكمال لهذه البيانات المالية الموحدة  27إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
- 9 - 

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

  قطر -الدوحة 
  الموحد دخلال بيان

  2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2017  

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2016 
      اإليرادات

 3.068.583  3.057.073   إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
 553.367  339.006  5 شركات المشاريع المشتركةحصة من نتائج 

 55.201  55.257   إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت
 9.687  9.826  )أ(17  شركات المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض ل

 44.477  54.157   إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
 33.293  102.995   إيرادات أخرى

 3.764.608  3.618.314   مجموع اإليرادات
      

      المصاريف
 (717.948)  (697.499)  25 مصاريف تشغيلية 

 (135.908)  (133.459)  26 مصاريف إدارية وعمومية
 (767.659)  (767.933)  4 إهالك ممتلكات ومعدات

 (1.187.695)  (1.172.041)   مصاريف التمويل
 (2.809.210)  (2.770.932)   مجموع المصاريف

      
 955.398  847.382   ربح السنة

      
      موزع على:

 954.179  846.187   مالكي الشركة األم
 1.219  1.195   أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 955.398  847.382   المجموع 

 1.72  1.53  19 )بالريـال القطري(العائد األساسي والمعّدل على السهم 
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق(
الدوحة - قطر

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠17 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

 

ت المرفقة من 
ضاحا

اإلي
1 

إلى 
27

 
ت المالية الموحدة 

تشكل جزءا مكمال لهذه البيانا
 

- 
11

 -
 

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

ع.
ق(

 
 

الدوحة 
- 

قطر
 

 
بيان ال

تغيرات في حقوق الملكية
 

الموحد
 

 
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2017

 
 

لاير 
ف 

)المبالغ باألل
قطري(

 
 

 

 
 

س المال
رأ

 
احتياطي

 
قانوني

 
احتياطي
 

العادلةالقيمة 
 

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 

2016
 

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 المتاحة للبيع

ت في القيمة العادلة لالستثمارا
التغيرا

 
- 

- 
7.076

 
- 

- 
7.076

 
- 

- 
- 

ت 
ت في القيمة العادلة لمشتقا

التغيرا
ت النقدية

تحوط التدفقا
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

543.934
 

- 
- 

ت 
ت القيمة العادلة لمشتقا

صة المجموعة في تغيرا
ح

ت النقدية في المشاريع المشتركة
تحّوط 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 أرباح مقررة لسنة 
توزيعا

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
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ربح سنة 

2017
 

- 
- 

- 
- 

846.187
 

846.187
 

- 
1.195

 
الدخل الشامل اآلخر لسنة 

7
201

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

ت المتاحة للبيع
ت في القيمة العادلة لالستثمارا

التغيرا
 

- 
- 

(
24.366

) 
- 

- 
(

24.366
) 

- 
- 

- 
ت

الربح المحقق من استثمارا
 

- 
- 

(
64.945

) 
- 

- 
(

64.945
) 

- 
- 

- 
ت النقدية

ت تحوط التدفقا
ت في القيمة العادلة لمشتقا

التغيرا
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

340.943
 

- 
- 

ت القيمة
صة المجموعة في تغيرا

ح
 

ت 
العادلة لمشتقا

ت النقدية في المشاريع المشتركة
تحّوط التدفقا

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
139.287

 
- 

إجمالي الدخل الشامل لسنة 
2017

 
- 

- 
(

89.311
) 

- 
846.187

 
756.876

 
480.230

 
1.195

 
المحول لالحتياطي القانوني

 
- 

84.619
 

- 
- 

(
84.619

) 
- 

- 
- 

صندوق دعم األنشطة االجتماعية 
مساهمة في 

ضية 
والريا

2017
 

ضاح 
)إي

16
) 

- 
- 

- 
- 

(
21.155

) 
(

21.155
) 

- 
- 

ت أرباح م
توزيعا

علنة
 

لسنة 
2016

 
- 

- 
- 

(
554.026

) 
- 

(
554.026

) 
- 

(
1.125

) 
ت أرباح نقدية مقترحة لسنة 

توزيعا
2017

 
- 

- 
- 

554.026
 

(
554.026

) 
- 

- 
- 

صيد كما في 
الر

31
 

ديسمبر 
2017

 
5.538.717

 
772.082

 
(

2.183
) 

554.026
 

1.823.992
 

8.686.634
 

(
2.765.048

) 
4.216

 
  

 

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريًا جزءًا  27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 12 - 

  ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.
  قطر -الدوحة 
  الشامل الموحدفقات النقدية دتبيان ال

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 
للسنة المنتهية في  

 2017 ديسمبر 31
 للسنة المنتهية في  

 2016 ديسمبر 31
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 955.398  847.382   ربح السنة
      تعديالت:

 767.659  767.933  4 إهالك ممتلكات ومعدات
 1.187.695  1.172.041   مصاريف تمويل

 (553.367)  (339.006)  5 حصة من نتائج شركات مشاريع مشتركة
 (9.687)  (9.826)  )أ(17 إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

 (44.477)  (54.157)   إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
 (33.293)  (102.995)   إيرادات أخرى

 149  -   خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
 5.992  8.963   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   2.290.335  2.276.069 
      التغيرات في رأس المال العامل:

 415  (1.063)   المخزون
 (70.683)  (10.858)   ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

 48.788  (20.397)   مستحقةذمم دائنة ومصاريف 
 (32.358)  (45.929)   مطلوبات أخرى

 (10.210)  (5.846)   مطلوب من شركات المشاريع المشتركةال
 (1.599)  45.421   المستحق إلى شركات المشاريع المشتركة

 2.210.422  2.251.663   النقد الناتج من التشغيل
 (1.178.569)  (1.162.302)   مصاريف تمويل مدفوعة

 (4.972)  (3.284)   مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 1.026.881  1.086.077   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 
  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

   
 

 63.012  30.092   بالصافي- قروض لشركات المشاريع المشتركة
 -  220.240  5 ع مشتركومشر ةمن شرك استثماراسترداد 

 96.604  225.131  5 توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
 (47.564)  1.206  4 ممتلكات ومعدات تعديالت في / )اقتناء( 

 535  -   متحصالت من بيع إستبعادات ممتلكات ومعدات
 -  (726)   ات متاحة للبيعاستثمار منتكاليف متكبدة 

 95.117  100.701   إيرادات استثمارات مقبوضة
ً  90ودائع ألجل تستحق بعد   378.827  (356.870)   يوما

 586.531  219.774   األنشطة االستثمارية صافي النقد الناتج من
 

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
   

 
 227  -   متحصالت من إصدار أسهم رأس المال

 (681.887)  (555.799)   توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
 (26.678)  (17.292)   توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل

 (1.500)  (1.125)   توزيعات أرباح ألسهم ال تتمتع بالسيطرة
 (778.119)  (803.631)   المدفوع لتسديد القروض

 (1.487.957)  (1.377.847)   األنشطة التمويليةصافي النقد المستخدم في 

 125.455  (71.996)   الزيادة في النقد وما يعادله /)النقص( صافي 
 1.488.752  1.614.207   النقد وما يعادله في بداية السنة
 1.614.207  1.542.211  9/1 النقد وما يعادله في نهاية السنة

 

 

 تشكل جزءا مكمال لهذه البيانات المالية الموحدة  27إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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  ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.

  قطر -الدوحة 
  الموحد دخلال بيان

  2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2017  

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2016 
      اإليرادات

 3.068.583  3.057.073   إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
 553.367  339.006  5 شركات المشاريع المشتركةحصة من نتائج 

 55.201  55.257   إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت
 9.687  9.826  )أ(17  شركات المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض ل

 44.477  54.157   إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
 33.293  102.995   إيرادات أخرى

 3.764.608  3.618.314   مجموع اإليرادات
      

      المصاريف
 (717.948)  (697.499)  25 مصاريف تشغيلية 

 (135.908)  (133.459)  26 مصاريف إدارية وعمومية
 (767.659)  (767.933)  4 إهالك ممتلكات ومعدات

 (1.187.695)  (1.172.041)   مصاريف التمويل
 (2.809.210)  (2.770.932)   مجموع المصاريف

      
 955.398  847.382   ربح السنة

      
      موزع على:

 954.179  846.187   مالكي الشركة األم
 1.219  1.195   أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 955.398  847.382   المجموع 

 1.72  1.53  19 )بالريـال القطري(العائد األساسي والمعّدل على السهم 
 
 
ق( 

ش.م.ع.
ت( )

طر لنقل الغاز المحدودة )ناقال
شركة ق

الدوحة - قطر
ي حقوق الملكية الموحد

ت ف
بيان التغيرا

سمبر ٢٠17 
ي ٣1 دي

سنة المنتهية ف
لل

ي( 
ف ريال قطر

غ باألل
)المبال
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق(
الدوحة - قطر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠17 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠17 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  )المبالغ باأللف لاير قطري(
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 تأسيس الشركة ونشاطها 1

( كشركة مساهمة عامة )"ناقالت" أو "الشركة" (قع.)ش.م. )ناقالت( تم تأسيس شركة قطر لنقل الغاز المحدودة
 قتصادالصادر عن وزارة اإل( 28566وسّجلت تحت السجل التجاري رقم ) 2004يونيو  9بتاريخ في دولة قطر 

. بدأ تداول في قطر الشركات التجاريةقانون نصوص وونظامها األساسي  هاعقد تأسيسيحكم الشركة  .والتجارة
 .2005إبريل  7 بتاريخ بورصة قطر فيأسهم الشركة 

محيطات للناقالت عابرة على مباشر  استحواذفي مجال نقل الغاز من خالل ة هو العمل الهدف األساسي للشركإن 
 .مع أطراف أخرى في شركات مشاريع مشتركة االستثمارأو 

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

التجارية ناتجة بشكل ا ، إال أن نشاطاتهقطردولة شركات المشاريع المشتركة تعمل خارج معظم بالرغم من أن 
تقدم خدمات ضمن نفس المجموعة  ه يمكن القول بأنداخل قطر وبالتالي فإن محلية رئيسي من عقود مع شركات

 .االقتصاديةوتتعرض لنفس المخاطر  االقتصاديةالبيئة 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2

 والمحسنةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة  2/1

الحالية أصبحت المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة والتحسينات على المعايير سارية المفعول ألول خالل السنة 
 :2017ديسمبر  31المالية المنتهية في  ةمرة للسن

 "مبادرة اإلفصاح". 7التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

حول االعتراف بأصول الضريبة المؤجلة للخسائر غير  12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 المحققة 

 معايير مختلفة – 2016-2014التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  •

ري على البيانات المالية الموحدة لم يكن لتبني التعديالت والتحسينات المذكورة أعاله للمعايير أي تأثير جوه
 للمجموعة.

 (المبكر والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول )مع إمكانية التطبيقالمعايير الجديدة  2/2

مبكر ال طبيقوالمتاحة للتى المعايير )"المعايير"( والتعديالت علالجديدة فيما يلي المعايير الدولية للتقارير المالية 
ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى فترة الحقة، ولم يتم تطبيقها  2017ديسمبر  31في  ةتهيلمنالمالية ا ةللسن

 في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  )المبالغ باأللف لاير قطري(
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 )تابع( والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  2

 )تابع(والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول )مع إمكانية التطبيق المبكر( المعايير الجديدة  2/2

 تأثيرا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة: طبيقهاال يتوقع أن يكون لت

التي يسري مفعولها للسنة المنتهية 
 2018ديسمبر  31في 

حول تصنيف  2التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 وقياس مدفوعات المعامالت المستندة إلى أسهم

التي يسري مفعولها للسنة المنتهية 
 2019ديسمبر  31في 

حول تطبيق  4التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
مع المعيار الدولي للتقارير  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 حول عقود التأمين. 4 المالية رقم
حول المساهمة طويلة  28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 والمشاريع المشتركة. زميلةاألجل في الشركات ال
 سيتم تحديد تاريخ سريان المفعول

 الحقا  
ومعيار  10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بين  حول بيع أو المساهمة في أصول 28المحاسبة الدولي رقم 
 مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك

 تأثيرا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة: طبيقهايتوقع أن يكون لت

التي يسري مفعولها للسنة المنتهية 
 2018ديسمبر  31في 

 "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
"اإليراد من العقود مع  15رقم المعيار الدولي للتقارير المالية  

 العمالء"
التي يسري مفعولها للسنة المنتهية 

 2019ديسمبر  31في 
 "اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

( وأي 16و 15و 9شرعت المجموعة في تقييم األثر المحتمل لهذه المعايير )المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 
 تم معالجته في البيانات المالية الموحدة المستقبلية وفقا لهذه المعايير. يوسأثر هام 

 السياسات المحاسبية الهامةو س اإلعداداأس 3

 اإلعدادس اأس 3/1
 بيان التطبيق أ()

البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير هذه تم إعداد 
 . ، إلى الحد الذي ينطبق2015لسنة  11رقم  وقانون الشركات التجارية القطريالمحاسبة الدولية 

 س القياساأس )ب(

ً لمبدأ هذه تم إعداد  التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المتاحة للبيع ومشتقات البيانات المالية المرفقة وفقا
 التحّوط للتدفقات النقدية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.

لنقل االلتزام في معاملة منتظمة  ذي يتم دفعهي يتم استالمه عند بيع أحد األصول أو الذال سعرال يالقيمة العادلة ه
بشكل مباشر أو  يمكن قياسه سعرلك الذيخ القياس، بغض النظر عما إذا كان بين المشاركين في السوق في تار

 عن طريق استخدام تقنية أخرى في التقييم.

 العملة الوظيفية وعملة العرض )ج(

تم عرض البيانات المالية الموحدة بالريـال القطري، وهي العملة الوظيفية للشركة. تم تقريب كافة المعلومات 
 بالريـال القطري إلى أقرب ألف ريـال قطري، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. المالية المعروضة
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامةو س اإلعداداأس 3

 )تابع( اإلعدادس اأس 3/1
 التقديرات واألحكام استخدام    )د(

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات 
على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات تؤثر  وافتراضات

 ن هذه التقديرات.قد تختلف النتائج الفعلية ع الصادر عنها التقرير. 

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

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

 .الموحدة

  السياسات المحاسبية الهامة 3/2

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

 توحيد البيانات الماليةس اأس ()أ

( بعةالتا هاشركاتالتي تسيطر عليها ) والشركاتالبيانات المالية للشركة  علىمل البيانات المالية الموحدة تتش
. المجموعة"بـ "شركات المشاريع المشتركة والتي يشار إليها مجتمعة حقوق ملكية على حصتها في الحركة و

 للتفاصيل. 18و 5 رقمي يناإليضاحراجع 

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

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

. الحصص غير المسيطرةإلى الشركة و ألصحاباألخرى  الدخل الشاملوعناصر  ينسب الربح أو الخسارة
 حتى المسيطرة،الحصص غير إلى الشركة و ألصحاب للشركات التابعة إجمالي الدخل الشامل األخرى وينسب

 .الحصص غير المسيطرة في لو كانت هذه النتائج تمثل عجز

عند الضرورة، يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياستها المحاسبية مع 
والمطلوبات وحقوق الملكية يتم إلغاء جميع الموجودات  تلك المستخدمة من قبل الشركات األخرى في المجموعة.

واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالتعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية 
 الموحدة.

   استثمارات في شركات مشاريع مشتركة [2]
الحق في صافي  شركات المشروع المشترك هي ترتيبات تعاقدية تخضع لسيطرة مشتركة بين عدة أطراف ولهم

الموجودات للمشروع المشترك. السيطرة المشتركة هي المشاركة التعاقدية والتي يتطلب فيها عملية اتخاذ القرارات 
 الموافقة باإلجماع من جميع األطراف في شأن األنشطة ذات الصلة.

 

  ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.
  قطر -الدوحة 
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 )تابع( س اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامةاأس 3
  ()تابع الهامةالمحاسبية السياسات  3/2

 )تابع( الماليةأساس توحيد البيانات  )أ(
   )تابع( في شركات مشاريع مشتركة استثمارات [2]

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

. بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر هذه الشركات لالعترافتعديلها بعد ذلك بالتكلفة ويتم  المركز المالي الموحد
والمتضمنة أية  الشركات،شركات المشروع المشترك حصتها في هذه حصة المجموعة من خسائر  تتجاوزعندما 
 المشترك،المجموعة في شركات المشروع  استثمارطويلة األجل والتي في الشكل تمثل جزء من صافي  حصة

أو سداد  يأو تعاقد يقانون التزامالمزيد من الخسائر إال إذا كان هناك حصتها بب االعترافعن كة تتوقف رفإن الش
 لالستثمارالضرورة، يتم فحص القيمة الدفترية  المشتركة. عند روعالمش ةشركمترتب على المجموعة نيابة عن 

( "تدني قيمة الموجودات" 36لمعرفة ما إذا كان هناك تدني في القيمة بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم )
 والقيمة العادلة االستخدام)وهي األعلى بين القيمة في  لالستردادكوحدة واحدة من خالل مقارنة القيمة القابلة 

 صاً تكلفة البيع( بالقيمة الدفترية.ناق

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

ً تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. تتضمن تكلفة األصول المكونة   ذاتيا
تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل األصول في حالة عمل في الغرض 

 هماتتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزء مالمرسملة.  االقتراضالمنشود منها ويتضمن ذلك تكاليف 
 .اتذات الصلة كجزء من تلك المعد اتلمعدتشغيل ا في

أحد بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصورة  استبدال بغرضتتم رسملة المصروفات المتكبدة 
المستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من  الجزءمنفصلة ويتم شطب القيمة الدفترية لذلك 

بجميع المصروفات األخرى  االعترافوالمعدات. يتم ة من الممتلكات المستقبلية للبند ذي الصل االقتصاديةالمنافع 
 عند تكبدها.الموحد  الدخلبيان في 

 اقتصاديةتوقع بتوفر منافع أو عندما ال يكون هناك  استبعادهبند الممتلكات والمعدات عند  اعترافإلغاء يتم 
بيان عن األصل في  االعترافإلغاء أو خسارة ناتجة من  ربح. يتم إدراج أي استبعادهأو  استخدامهمستقبلية من 

خسائر  لتحديدتتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات  فيها. االعترافإلغاء في السنة التي يتم الموحد  الدخل
قد ال تكون  في القيمة عندما تشير األحداث أو التغييرات في الظروف على أن القيمة الدفترية لألصل االنخفاض

، لالستردادحالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة  . فيلالستردادقابلة 
 .لالستردادقيمة األصل إلى قيمته القابلة يتم تخفيض 

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

يتم احتساب اإلهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات الصلة على النحو 
 التالي:

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

 %15 تجهيزات مكتبية
 %20 اتصاالتأجهزة 
 %15 وتجهيزاتأثاث 

 %20 سيارات
 %20حتى  موجودات أخرى

 %20 جافةالحواض األ خدمات تكاليف
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 )تابع( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 3

 )تابع(الهامة السياسات المحاسبية  3/2

 االقتراضتكاليف  (ج)
 باقتراضتتكبدها المجموعة فيما يتعلق هي تكاليف الحصول على تمويل والتكاليف األخرى التي  االقتراضتكاليف 

والتي  أصول مؤهلةشراء أو بناء أو إنتاج إلى مباشرة تي تنسب بصورة ال االقتراضتم رسملة تكاليف تاألموال. 
تكلفة هذه  إلىتم إضافتها ت ، حيثاالستخدامتستغرق فترة طويلة من الزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات 

المؤقتة  االستثماراتتخفض إيرادات الفوائد المحققة من  .لالستخداماألصل جاهز إلى حين يصبح  الموجودات
 االعترافيتم  .ةرسملمؤهلة للال االقتراضكاليف ، من تصرفها على األصول المؤهلة، والتي سيتم موال القروضبأ
 .الموحد الدخلفي بيان خرى األ االقتراضتكاليف  يجمالإب

 األدوات المالية )د(
 المالية بالموجودات والمطلوبات االعترافلمجموعة. يتم ل المالية مطلوباتالموجودات والتمثل األدوات المالية 
ً  الموحد في بيان المركز المالي في النصوص التعاقدية لألداة. كما تتضمن  للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفا
 ً فصح عنها بصورة كافية في اإليضاحات ذات الصلة غير معترف بها ولكن م ارتباطات األدوات المالية أيضا

 البيانات المالية الموحدة. نمض

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

مطلوبات الو ألطراف ذات عالقةوالمستحق وقروض ومستحقات دائنة ذمم المطلوبات المالية غير المشتقة على 
 .خرىاأل

 متاحة للبيع استثمارات [1]
المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع ولم يتم تصنيفها على  االستثمارات

أو قروض أو ذمم  استحقاقهابها لتاريخ  االحتفاظن خالل الربح والخسارة أو يتم بالقيمة العادلة م استثماراتأنها 
القيمة العادلة بالتكلفة كونها بها مبدئيا  ترافاالع مالمتاحة للبيع هي أسهم حقوق ملكية ويت االستثماراتمدينة. 

ً  للمقابل المدفوع يتم قياسها بالقيمة  المبدئي االعترافبعد إليها التكاليف التي تنسب مباشرة إلى المعاملة.  مضافا
األخرى الدخل الشامل  الربح أو الخسارة وبنود بيان يف حققةوالخسائر غير الم األرباحب االعترافيتم  .العادلة
 انخفضتأو يحدد على أنه قد  االستثمار استبعادإلى أن يتم ضمن حقوق الملكية  منفصلويتم عرضها كبند  الموحد

ً  المدرجةالخسائر المتراكمة  أو األرباح قيمته ففي ذلك الوقت يتم تحويل  الدخلبيان  إلىضمن حقوق الملكية  سابقا
 .للسنةالموحد 

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

 ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى [2]
يتم إظهار الذمم التجارية واألرصدة المدينة األخرى بالمبلغ األصلي للفاتورة بعد خصم مخصص ديون الذمم 

المشكوك في تحصيلها. يتم تقدير مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما ال يكون محتمالً تحصيل المدينة 
 المبلغ بالكامل، وتشطب الديون المعدومة عند تحققها.

 النقد وما يعادله [3] 
ل أقل يتكون النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق وحسابات بنكية جارية وتحت الطلب وودائع بنكية تستحق خال

 يوماً. 90من 

 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة [4]
يتم االعتراف بااللتزامات مستحقة الدفع مقابل البضائع المستلمة أو الخدمات التي تم الحصول عليها بغض النظر 

 عن استالم أو عدم استالم الفواتير المؤيدة لها.
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  قطر -الدوحة 
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 )تابع( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 3

 )تابع(الهامة السياسات المحاسبية  3/2

 )تابع( األدوات المالية )د(

 فوائدتحتسب عنها قروض وتسهيالت  [5]
ً  االعترافيتم  ً  تحملبالقروض والتسهيالت التي  مبدئيا التكاليف  فوائد بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا
 باستخدامالمبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة  االعترافاشرة المرتبطة بالمعاملة. بعد المب

بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعال. تظهر األقساط المستحقة  االعتراف، ويتم الالفع الفائدةطريقة معدل 
 خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة.

 المالية بالموجودات االعترافإلغاء 
 :عند يالمالبالموجود  االعترافاء إلغيتم 

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

  ؛ وتمريراللطرف ثالث بموجب ترتيبات  يتأخير جوهر أيالتدفقات النقدية المستلمة بالكامل وبدون 
أو عدم تحويل جميع المخاطر والعوائد بصورة جوهرية الموجود تحويل جميع المخاطر والعوائد من  مدع •

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

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

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

، بتعديالت جوهريةشروط المطلوبات الحالية بنفس مختلفة، أو  جوهرية حالي بآخر من نفس المقرض بشروط
يتم ، والجديد بااللتزام واالعتراف األصلي بااللتزام االعتراف إلغاءيتم معاملة هذا التبديل أو التعديل على أنه 

 .الموحد الدخلبيان الفرق في القيمة الدفترية في ب االعتراف
 المقاصة

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

 الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت.إثبات تحقق 
 المخزون )هـ(

 صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. يتم وأبالتكلفة  هيتم إثباتويتضمن المخزون قطع الغيار والمواد المستهلكة 
احتساب تكلفة المخزون باستخدام طريقة المتوسط المرجح ويستند صافي القيمة القابلة للتحقيق على تكلفة االستبدال 

 المقدرة.
 المخصصات )و(

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

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومساهمات صندوق التقاعد )ز(
تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مكافأة نهائية ويتم دفعها مقابل الخدمات التي قام الموظف بتقديمها على أساس 

الخدمة، ويرتبط ذلك بإكمال الحد األدنى المطلوب المستحقات المنصوص عليها في عقد التوظيف وعلى أساس فترة 
سداد  مجموعةمن فترة الخدمة. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف، كما ال تتوقع ال

 التزامات مكافآت نهاية الخدمة على المدى القريب وبالتالي فقد قامت بتصنيفها على أنها مطلوب غير متداول.
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 )تابع( س اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامةاأس 3
 )تابع(المحاسبية الهامة السياسات  3/2
 د )تابع(لموظفين ومساهمات صندوق التقاعمكافأة نهاية الخدمة ل (ز)

في برنامج الصندوق  شتراكاال شركةال تحتسب الخاص بالتقاعد والمعاشات 2002( لسنة 24بموجب قانون رقم )
 شتراكاتمحدود بهذه اال شركةال التزاممن رواتب الموظفين القطريين. إن مئوية الحكومي للموظفين القطريين كنسبة 

  ، وتدفع إلى هيئة التقاعد والمعاشات على أساس شهري.استحقاقهاوالتي تحتسب كمصروف عند 
 واإليرادات األخرى اإليرادات (ح)

المبرمة مع األطراف المتعاقد معها بموجب  لالتفاقياتوطبقاً  االستحقاقبإيرادات النقل على أساس  االعترافيتم 
 عقود إيجار التشغيل، حيث أن المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية السفن لم تُنقل للمستأجر.

 بإيرادات الخدمات البحرية والوكاالت عندما يتم تقديم الخدمة. االعترافيتم 
 .االستحقاقاد تأجير السفن على أساس مبدأ بإير عترافااليتم 
معدل الفائدة المطبق والمبلغ  االعتبار في، مع األخذ االستحقاقيرادات الفوائد على أساس مبدأ بإ االعترافيتم 

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

 في القيمة االنخفاض ()ط
 قيمة الموجودات المالية  انخفاض

. تهقيم انخفاضعلى  دليل موضوعي هناكلتحديد ما إذا كان  تقريرفي تاريخ كل  ةالمالي اتيتم تقييم الموجود
نتيجة لوقوع حدث في القيمة  لالنخفاضفقط إذا وجد دليل موضوعي  انخفضتقد تعتبر قيمة الموجودات المالية 

ً يأو أكثر  ائر بجميع خس االعتراف. يتم على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية لهذه الموجودات المالية ؤثر سلبا
ً  باالستثماراتتراكمية فيما يتعلق  رئأية خسا .الموحد الدخل بيان في االنخفاض  المتاحة للبيع المعترف بها سابقا

 .الموحد الدخلبيان يتم تحويلها إلى  الدخل الشامل األخرفي 
في  االنخفاضبخسارة  االعترافبصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد  إذا دل الردفي  االنخفاضيتم رد خسارة 

القيمة. بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية مدينة، 
راق مالية لحقوق . بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع في أوالموحد الدخلبيان في  دبالر فاالعترايتم 

 بالرد مباشرة في حقوق الملكية. االعترافالملكية، يتم 
 مالية الغير قيمة الموجودات  انخفاض

لتحديد ما إذا  تقريرفي تاريخ كل بخالف المخزون  لمجموعةلمالية لاغير ات موجودللالدفترية  قيمال تتم مراجعة
 اتفي حالة وجود هذا الدليل يتم تقدير قيمة الموجود .اقيمته في انخفاضكان هناك أي دليل موضوعي على 

عندما تزيد القيمة الربح أو الخسارة الموحد في بيان في القيمة  االنخفاضخسارة ب االعتراف. يتم لالستردادالقابلة 
 .لالستردادا القابلة عن قيمته اتالدفترية للموجود

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

في القيمة فقط إلى  االنخفاضخسائر  رديتم . لالستردادمبلغ القابل لتحديد الة هناك تغير في التقديرات المستخدم
 كهالاإلبالصافي من ، تحديدها سابقاتم  الدفترية التي اتهقيم اتلموجودفيه القيمة الدفترية ل ال تتجاوز الذيالحد 

 .في القيمة االنخفاضبخسائر  االعترافلم يتم  فيما لو، اإلطفاءو أ
 األجنبية العمالت )ي(

يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريـال القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل 
معاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريـال القطري بأسعار الصرف 

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

تم عرض البيانات المالية الفردية للشركات التابعة وشركات المشاريع المشتركة بعملة االقتصاد الرئيسية الذي 
تعمل فيه )عملة النشاط(. ولغرض إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، تم إظهار بيانات المركز المالي وبيانات 

 الدخل لتلك الشركات بعملة العرض للشركة األم.

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  )المبالغ باأللف لاير قطري(
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 (تابعس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )أس 3
 (تابعالسياسات المحاسبية الهامة ) 3/2

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

مبدئيا تسجل األدوات المالية المشتقة بقيمتها العادلة، وذلك في تاريخ الدخول في عقود المشتقات ويعاد قياسها 
 ً بالربح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات على ما إذا كانت  االعترافبقيمتها العادلة. تعتمد طريقة  الحقا

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

إدارة المخاطر  أهدافو له،بتوثيق العالقة بين األدوات المالية والبند المتحوط  المعاملةمنذ بدء  تقوم المجموعة
، عند بدء التحوط وعلى أيضا بتوثيق تقييمهاالتحوط. كما تقوم المجموعة  القيام بمختلف معامالت واستراتيجية
ة كبيرة على تقليل التغيرات ، وذلك إذا كانت المشتقات المستخدمة في حركات التحوط فعالة بدرجمرأساس مست

 في التدفقات النقدية للبند المتحّوط له.

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

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ )ل(
المرسملة  ةائدفموجودات وتكاليف البناء تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكلفة المباشرة المتكبدة في 

الموجودات في الموقع والحالة المطلوبتين الستخدامها في الغرض المحدد  لجعلوالتكاليف األخرى الضرورية 
 لتكلفة إلى الممتلكات والمعدات عندما يكون الموجود جاهزا لالستخدام المتوقع منه.من قبل اإلدارة. يتم تحويل ا

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

 بيان المركز المالي الموحد."مطلوبات أخرى" في 

في بيان الدخل الموحد على أساس  بالمبالغ االعترافوالتي تتطلب تتبع المجموعة نهج الدخل لألموال المستلمة 
 على العمر اإلنتاجي المتوقع. باالستهالك االعترافمنظم خالل فترة 

 اتاإليجار ( ن)
 في يالترتيب التعاقدهذا على جوهر  االستنادفإنه يجب ، يجارإعقد يتضمن  يالترتيب التعاقدتحديد ما إذا كان ل

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

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

 .االتفاقية غير تجديد أو تمديد التعاقدية،هناك تغيير في الشروط إذا كان  (أ)
 اإليجار.عقد  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)

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

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

فترة المفاوضات والتحضير لعقود اإليجار التشغيلية والمضافة على القيمة الدفترية للموجودات المؤجرة ويتم 
 احتساب اإليراد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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)المبالغ باأللف ريال قطري( 
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 )تابع(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  3
 ات )تابع(اإليجار )ن( 

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

 .مدى فترة اإليجار القسط الثابت على
 تشغيلالقطاعات  (س)

قطاع التشغيل الرئيسي للمجموعة على أساس طبيعة الخدمة المقدمة. أما  يسفن نقل الغاز المملوكة بالكامل ه
القطاعات 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

 27.907.951 453.487 1.212 11.343 27.441.909 2016يناير  1كما في 
 47.564 53.815 29 691 (6.971) 2016خالل سنة  )تعديالت( /إضافات

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 
 (1.206) 4.402 - - (5.608) 2017إضافات/ )تعديالت( خالل سنة 

 (486) - - (486) - 2017إستبعادات خالل سنة 
 27.951.623 375.411 40.930 13.302 27.521.980 2017ديسمبر  31كما في 

      
      اإلهالك المتراكم:

 4.025.696 105.263 878 7.835 3.911.720 2016يناير  1كما في 
 767.659 8.799 5.108 2.080 751.672 2016إهالك لسنة 

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

 767.933 9.722 6.114 2.246 749.851 2017إهالك لسنة 
 (486) - - (486) - 2017إستبعادات خالل سنة 

 5.559.286 123.784 11.619 10.640 5.413.243 2017ديسمبر  31كما في 
      

      صافي القيمة الدفترية:
 22.392.337 251.627 29.311 2.662 22.108.737 2017ديسمبر  31كما في 
 23.161.476 256.947 35.425 4.908 22.864.196 2016ديسمبر  31كما في 

في سنة  مليون لاير قطري 2.1) مليون لاير قطري 4.5بمبلغ * يشمل هذا المبلغ أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
2016 .)

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  لاير قطري()المبالغ باأللف 
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 في شركات المشاريع المشتركة استثمار 5
 لاير قطري 
  

 3.422.347 2016يناير  1 كما فيالرصيد 
 553.367 ** حصة من نتائج السنة

 (26.944) تسوية مقابل توزيع إضافي من مشروع مشترك
 70.090 تسويتها مقابل قروض لمشاريع مشتركة تخسارة تم

 70.591 مطلوب إضافي مقابل خسائر مشاريع مشتركة
 25.060  *حصة من احتياطي التحّوط للسنة 

 (96.604) توزيعات أرباح مستلمة
 4.017.934 2016ديسمبر  31 كما فيالرصيد 

  
 (220.240) استثمار من مشروع مشترك إسترداد

 339.006 السنة نتائجحصة من 
 11.631 مقابل قرض لمشاريع مشتركة سويتهاخسارة تم ت

 86.491 مشاريع مشتركةخسائر مطلوب إضافي مقابل 
 134.247  *التحوط للسنة  احتياطيحصة من 

 (225.131) توزيعات أرباح مستلمة
 4.143.938  2017ديسمبر  31 كما فيالرصيد 

ربح ) قطري ريـال مليون 5 قيمةإجمالي التحوط للمشاريع المشتركة ب احتياطي ربحهذا البند الحصة من  يستبعد من  *
 .ةع المشتركاريالمشلتلك مقابل القرض الممنوح تسويته  ت( والذي تم2016في سنة  قطري ريـالمليون  2.2بمبلغ 

شركات واحدة من لالمشتقة لة لألدوات اعن المحاسبة التحوطية الفع مليون لاير قطري 108.9 مبلغربح محقق ب تتضمن **
 ة.السنالمشاريع المشتركة التي تستحق خالل 

 يلي: كما 2017ديسمبر  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 4للنقل ) شركة بينينسيوال
 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 (**( )IIIة تيكاي ناقالت )شرك

 تأجير الناقالت %50,1 جزر المارشال (**)  O.S.Gشركة 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 شركة الخليج لنقل الغاز البترولي الُمسال )ذ.م.م(
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 )تابع( استثمار في شركات المشاريع المشتركة 5

 النشاط األساسي نسبة التملك مكان التأسيس أسماء شركات المشاريع المشتركة
    

ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة 
 ( **)( .ق.خش.م)

إصالح  حوضتشغيل وصيانة  %80 قطر
 السفن

.ق .خش.مالمحدودة قطر  زناقالت دامن شيبيارد
(**) 

حوض تصميم وإنشاء وتشغيل  %70 قطر
 السفنبناء 

كاملة ، إال أنها ال تمارس سيطرة كياناتالالرغم من أن المجموعة تمتلك أكثر من نصف أسهم حقوق الملكية في هذه ب **
 والتزاماتال تمتلك المجموعة حق التعاقد للموجودات عليها. تحتاج القرارات إلى موافقات كاملة من جميع األطراف. 

ً لذلكالمطلوبات المتعلقة بالمشروعات المشتركة  طريقة حقوق  باستخدام االستثمارات ه، فإنه يتم تسجيل هذوتبعا
 الموحدة.المالية الملكية في هذه البيانات 

تمثل المبالغ المبينة في البيانات المالية المالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة  المعلوماتخص مل 5/1
يتم تعديلها من قبل المجموعة ألغراض ايير الدولية للتقارير المالية )تركة والمعدة وفقا للمعشختصة للمشاريع الممال

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

 
المشاريع 

 5J المشتركة
 ماران ناقالت

 المحدودة

المشاريع 
 المشتركة

 تيكاي ناقالت
ناقالت 
O.S.G   

الخليج لنقل 
الغاز البترولي 

 الُمسال
مشاريع 

 المجموع مشتركة أخرى
        :2017ديسمبر  31

 2.637.709 801.139 157.373 198.072 429.726 515.648 535.751 موجودات متداولة
موجودات غير 

 27.803.393 4.337.044 996.339 2.899.436 4.745.490 8.793.920 6.031.164 متداولة
 (2.473.342) (1.146.902) (40.219) (279.765) (188.185) (465.256) (353.015) مطلوبات متداولة

 (19.703.915) (2.872.911) (510.365) (2.145.186) (3.830.300) (6.432.873) (3.912.280) مطلوبات غير متداولة
 8.263.845 1.118.370 603.128 672.557 1.156.731 2.411.439 2.301.620 صافي الموجودات

        

حصة المجموعة في 
 4.143.938 872.715 309.592 336.951 658.410 1.045.622 920.648 صافي الموجودات

        

 3.922.697 1.064.236 149.199 420.310 611.264 1.097.608 580.080 إيرادات
إيرادات فوائد 

 60.343 41.371 - 11.350 3.973 3.154 495 وإيرادات أخرى
 (715.480) (195.575) (48.366) (109.609) (77.750) (255.435) (28.745) إهالك وإطفاء
 (956.276) (200.247) (17.628) (128.933) (147.733) (230.272) (231.463) تكاليف تمويل

 (1.381.344) (669.679) (59.366) (85.117) (140.753) (242.184) (184.245) مصاريف أخرى
 929.940 40.106 23.839 108.001 249.001 372.871 136.122 صافي الربح

 308.714 101.653 - 81.024 (11.273) 870 136.440 الدخل الشامل اآلخر
 1.238.654 141.759 23.839 189.025 237.728 373.741 272.562 إجمالي الدخل الشامل

        

حصة المجموعة من 
صافي الربح / 

 339.006 (51.441) 11.919 54.108 120.823 149.148 54.449 )الخسارة(
المجموعة من حصة 

بنود الدخل الشامل 
 139.287 48.159 - 40.593 (4.389) 348 54.576 األخرى / )خسارة(

        

        إفصاحات أخرى:
 1.446.948 369.488 143.773 95.235 340.148 443.356 54.948 ما يعادلهالنقد و

 20.737.175 3.432.487 547.714 2.155.829 3.934.717 6.767.179 3.899.249 قروض تحمل فائدة
حصة المجموعة من 

 225.131 36.135 - - 151.852 - 37.144 األرباح المستلمة

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  لاير قطري()المبالغ باأللف 
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 )تابع( استثمار في شركات المشاريع المشتركة 5

 
المشاريع 

 5J المشتركة
 ماران ناقالت

 المحدودة

المشاريع 
 المشتركة

 تيكاي ناقالت
ناقالت 
O.S.G   

الخليج لنقل 
البترولي الغاز 

 الُمسال
مشاريع 

 المجموع مشتركة أخرى
        :2016ديسمبر  31

 3.354.277 1.079.838 133.499 154.503 902.670 200.284 883.483 موجودات متداولة
موجودات غير 

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

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

        

 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) مصاريف أخرى
 1.140.351 40.102 86.389 85.217 291.637 507.316 129.690 الربحصافي 

 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(

        

        إفصاحات أخرى:
 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

 قروض لشركات المشاريع المشتركة 6

 
 ديسمبر 31

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
    

 41.444  46.722 ( المحدودة 3الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم )
 63.061  29.923 ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( 

 30.953  22.129 ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة 
 135.458  98.774 المجموع

تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر السيولة لدى شركات 
في  %2.77نسبة ) %3.14بنسبة  2017ديسمبر  31في كان المتوسط المرجح لمعدل الفائدة كما المشاريع المشتركة. 

 (.2016سنة 
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق(
الدوحة - قطر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠17 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠17 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  لاير قطري()المبالغ باأللف 
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 متاحة للبيع استثمارات 7

 
 ديسمبر 31

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
    

 126.520  133.596 يناير  1الرصيد في 
 7.076  (24.366) التغيرات في القيمة العادلة 

 133.596  109.230 ديسمبر  31الرصيد في 

 مدرجة في بورصة قطر. استثماراتالمتاحة للبيع  االستثماراتتمثل 

 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى 8

 
 ديسمبر 31

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
    

 18.484  30.572 ذمم تجارية مدينة
 (2.410)  (1.484) يطرح: مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 

 29.088  16.074 
 7.733  7.880 إيرادات مستحقة 
 302.870  303.343 * ذمم مدينة أخرى

 326.677  340.311 المجمــوع 

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

. اتخذت سنةمقابل مطالبة عن خسارة إيرادات إيجار نظرا لوقوع حادث خالل ال مليون لاير قطري 51.9تتضمن مبلغ *  
الشركة جميع اإلجراءات القانونية الالزمة من أجل استعادة جميع خسائر إيرادات اإليجار. وبناء على جميع الحقائق المتاحة 

 والنصائح التي تلقتها الشركة من المستشار القانوني، فإن الشركة على يقين باسترداد مبلغ المطالبة.  

ديسمبر  31 فيتحصيلها كما  يالمشكوك فالذمم المدينة مخصص  يوالحركة فأعمار الذمم التجارية المدينة  يليفيما 
2017: 

 :مستحقة وغير متدنية القيمةال غيرأعمار الذمم التجارية المدينة  (1)

 
 ديسمبر 31

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
 2.879  9.955 يوما 60أقل من 

 :القيمةالمستحقة وغير متدنية أعمار الذمم التجارية المدينة  (2) 
    

 1.356  4.545 يوما 61-90
 2.236  3.337 يوما 91-120

 9.603  11.251 يوما 120أكثر من 
 13.195  19.133 اإلجمالي

 :المتدنية القيمة أعمار الذمم التجارية المدينة (3)
    

 2.410  1.484 يوما 120ما يزيد عن 

 :تحصيلهاالمشكوك في الذمم المدينة الحركة في مخصص  (4)
    

 2.410  2.410 الرصيد في بداية السنة
 -  (926) خالل السنة ستردةم

 2.410  1.484 الرصيد في نهاية السنة

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  لاير قطري()المبالغ باأللف 
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 نقد وأرصدة لدى البنوك 9

 
 ديسمبر 31

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
    
    

 323  322 نقد في الصندوق  
 707.395  661.856 تحت الطلب وجارية حسابات –نقد لدى البنوك 
 1.665.020  1.995.434 *ودائع ألجل  -نقد لدى البنوك 

 20.781  20.497 )أ(أرصدة بنكية أخرى 
 99.041  97.268 )ب(أرصدة بنكية أخرى 

 2.492.560  2.775.377 المجموع

 (.2016في  %3.13إلى  %0.4) %3.25إلى  %1.21بين على الودائع ألجل ما ربح لواتتراوح نسبة الفائدة الفعالة  *

 ما يعادلهونقد ال 9/1

 
 ديسمبر 31

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
    

 2.492.560  2.775.377 نقد وأرصدة لدى البنوك
    يطرح:

 (20.781)  (20.497) )أ(أرصدة بنكية أخرى 
 (99.041)  (97.268) )ب(أرصدة بنكية أخرى 

ً  90ودائع ألجل تستحق بعد   (758.531)  (1.115.401) يوما
 1.542.211  1.614.207 

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

 المبالغ النقدية المستحقة للمساهمين عن توزيعات األرباح غير المطالب بها. )ب(
 أس المالر 10

 
 ديسمبر 31

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
 عدد األسهم  عدد األسهم 
    

 554.026.360  554.026.360 والمدفوع رأس المال المصدر
    
 المبلغ  المبلغ 
    
 5.538.717  5.538.717 لاير قطري للسهم 10م رأس المال المصدرة والمدفوعة بقيمة اسمية هأس

ً  309.224) %50بنسبة  ةمدفوع سهما   309.224 األسهم المصدرة إجمالي 2017ديسمبر  31بتاريخ   سهماً مصدرا
 (.2016في سنة  %50بنسبة  مدفوع

 مقترحةنقدية توزيعات أرباح  01/1
في سنة  قطري ريـالمليون  554) ةالحاليسنة لل قطري ريـال مليون 554 يمةقجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بم اقترح

المساهمون في اجتماع الجمعية العامة  اعتمد .سنويةالجمعية العامة ال اجتماع( وهي تخضع لموافقة المساهمين في 2016
 . 2016 توزيعات األرباح النقدية لسنة 2017مارس  12 السنوية الذي عقد بتاريخ
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق(
الدوحة - قطر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠17 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠17 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  لاير قطري()المبالغ باأللف 
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 قانوني احتياطي 11
هذا يبلغ  أن ىإل القانوني لالحتياطي سنةكل من صافي ربح  %10ما نسبته  تحويلينص النظام األساسي للشركة على 

النظام حددها التي  االتالحغير قابل للتوزيع إال في  االحتياطيوهذا  رأس المال المدفوعقيمة من  %50 االحتياطي
 .األساسي

 طالتحوّ  احتياطي 12
 لتي تم تصنيفها كأداةا رات في القيمة العادلة للمشتقاتلتغيمن ا الفعالالمجموعة في الجزء  حصةالتحّوط  احتياطييمثل 

ط لشركات مشاريع التحوّ  احتياطيشركات التابعة وحصة المجموعة من تحوط للتدفقات النقدية المسجلة من قبل إحدى ال
 .مشتركة

 .العادلة لمبادالت أسعار الفائدة لى القيمةم إيعادة التقيقيد محاسبي من إ بقيمة سالبة يمثلالتحوط الذي يظهر  احتياطيإن 
ساسي لمبادالت أسعار المبلغ األ وانخفاضالقروض  مع سدادالوقت وذلك  مع مرورالتحوط  احتياطيع أن ينخفض يتوق

إن القيمة السالبة  .أو األرباح المدورةبيان الدخل الموحد  الذي يخص هذا التحوط على االحتياطيال يتوقع أن يؤثر الفائدة. 
 .من أجل بناء سفنالحصول عليها تم تحمل فوائد متغيرة مبادالت أسعار الفائدة التي تعود إلى قروض  من نشأت ياطيلالحت

يتوقع  .الناتجة من السفنسفن طويلة األجل وذلك لتثبيت التدفقات النقدية المستقبلية تأجير  اتفاقياتفي تدخل المجموعة أيضا 
غيرات في األسعار اآلنية لتل مصاحبال وتقليل عدم التأكد أكثر ثباتاً في المستقبلتدفقات نقدية  االستراتيجيةهذه  أن ينتج عن

 الفائدة. أسعارفي للشحن أو التغيرات 

 قروض 13
 هذه القروض مما يلي: تتكون

 
 ديسمبر 31

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
    

 1.820.765  1.820.765 )إيضاح أ(قرض 
 12.570.776  12.210.374 )إيضاح ب(تسهيالت بنكية رئيسية 
 1.430.457  1.391.164 )إيضاح ج(تسهيالت بنكية ثانوية 
 3.095.299  3.095.299 )إيضاح د(سندات رئيسية فئة )أ( 
 927.017  895.150 )إيضاح هـ(سندات ثانوية فئة )أ( 

 633.310  474.982  )إيضاح و( KEXIMتسهيالت كيكسم 
 997.463  783.721  )إيضاح ز( KSUREتسهيالت كي شور 

 (23.818)  (22.417) ناقص: تكاليف إصدار سندات
 (10.178)  (8.780) ناقص: تكاليف تمويل 

 (21.005)  (18.671) ناقص: تكلفة الصفقات إلعادة التمويل
 21.420.086  20.621.587 المجموع

 وهي مصنفة كالتالي:
 803.631  832.243 قروض تستحق خالل سنة 

 20.616.455  19.789.344 قروض تستحق بعد سنة

 ()إيضاح أ
سوف يبدأ سداد الدفعات في يونيو . تمويل تسهيالت من مليون دوالر أمريكي 500 بقيمة مسحوباتيمثل هذا القرض 

  .2024 يونيو وتنتهي في 2019

 ()إيضاح ب
التسهيالت البنكية الرئيسية للمرحلة األولى ومبلغ  اتفاقية مقابلمليون دوالر أمريكي  6.1.860يمثل هذا القرض مبلغ 

. بدأ سداد الدفعة األولى الرابعةمليون دوالر أمريكي للمرحلة  1.698مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  4.794
. كما بدأ سداد التسهيالت البنكية 2025في ديسمبر  وستنتهي 2010من التسهيالت البنكية الرئيسية األولى في ديسمبر 

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

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  لاير قطري()المبالغ باأللف 
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 )تابع( قروض 13

 ()إيضاح ج
 7.106التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة األولى ومبلغ  اتفاقيةمليون دوالر أمريكي من  1.146يمثل هذا القرض مبلغ 

سداد الدفعة األولى من بدأ . الرابعةمليون دوالر أمريكي للمرحلة  2.129مليون 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 بالرابعة في ديسم

 )إيضاح د(
، وسوف يبدأ سداد الدفعة األولى لمرحلة األولى من برنامج التمويلة المصدرة ضمن ايمثل هذا القرض السندات الرئيسي

 .2033في ديسمبرالسداد نتهي يو 2021في يونيو 

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

 .2033تنتهي في ديسمبر سو 2010ديسمبر 

 )إيضاح و(
، وقد بدأ سداد األولى KEXIMتسهيالت  اتفاقيةالقيمة المسحوبة من مليون دوالر أمريكي  4.130مبلغ ل هذا القرض يمث

 .2020تنتهي في ديسمبر سو 2009الدفعة األولى في ديسمبر 

 )إيضاح ز(
مليون  5.156 ومبلغ، للمرحلة األولىKSURE ت تسهيال اتفاقيةمن  مليون دوالر أمريكي 7.58مبلغ يمثل هذا القرض 

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

التحوط(  باستثناءقصيرة وطويلة األجل ) التسهيالتعلى المرجح معدل الفائدة متوسط  كان 2017ديسمبر  31بتاريخ 
 (.2016في  %64894.2) %10214.3 هوض والسندات كما هو موضح أعاله والقرو

 .الناقالتشراء ستخدام التسهيالت البنكية والسندات لتمويل تم القد 

والتي ضمنت  الشركات التابعة كل ضمانات مقدمة منوالناقالت رهن المجموعة مقابل هذه التسهيالت ب التزامضمان تم 
 .استحقاقهاالمستحقة في موعد  بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض أن تسّدد المبالغ

لغ المسموح بها والتي تم شراؤها عن طريق المبا واالستثماراتسندات مضمونة بكافة الحسابات التسهيالت البنكية وال
، كما أنها مضمونة أيضاً التابعة، وأيضاً فهي مضمونة بأسهم في كل شركة من الشركات األوليّة المستخدمة من القروض

ونة أيضاً بعقود التأمين التي وقعتها الشركة أو أي من الشركات التابعة وبالمبالغ المحصلة من عقود التأمين تلك، وهي مضم
، أو القروض بين شركاتها ذات العالقة. وتمتد هذه الضمانات إلى الموجودات ق الشركة وحصتها في أي من العقودبح

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

سداد دفعات الدين والسندات  ، ومن ثم لصالحد دفعات الدين والسندات الرئيسيةهذه الضمانات لصالح سدافي وتكون األولوية 
 الثانوية.

  القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة 14

بلغ مجموع  2017ديسمبر  31وقّعت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية. وبتاريخ 
وكان ( 2016 في قطري ريـالمليون  11.793) مليون لاير قطري 136.11 المبالغ األساسية لعقود تبادل أسعار الفائدة

 (.2016في  قطري ريـالمليون  2.819 سالبةقيمة عادلة ) قطري ريـالمليون  478.2 بقيمة سالباالعادلة  تهاقيمصافي 
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق(
الدوحة - قطر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠17 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠17 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

  ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.
  قطر -الدوحة 
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  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة 15

 
 ديسمبر 31

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
    

 123.526  126.119 ذمم دائنة 
 135.652  114.565 دفعات مستلمة مقدماً من العمالء 

 20.781  20.497 (1)مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين 
 106.179  114.151 مستحقات أخرى
 48.720  48.241 (15/1)إيضاح الجزء المتداول  –مطلوبات أخرى 

 23.855  21.155 (16)إيضاح  ةمساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضي
 99.041  97.268 توزيعات أرباح مستحقة

 70.591  157.082 (2)مطلوبات مؤجلة 
 628.345  699.078 المجموع

المزايدة عليها والمتعلقة  تللمساهمين المتحصالت غير المطالب بها لألسهم التي تمالدفع المبالغ النقدية المستحقة مثل ت (1)
 رأس المال.االكتتاب إلصدار بتحصيل القسط الثاني من 

إحدى شركات المشاريع المشتركة، وسيتم تعديلها مع األرباح المستقبلية لهذا  خسائر فييمثل هذا المبلغ الزيادة  (2)
 المشروع المشترك.

 مطلوبات أخرى: 15/1

". إن الزيادة في تكاليف MEGIمشروع "المتحصالت من األحواض الجافة وبيمثل هذا المبلغ اإليرادات المؤجلة المتعلقة 
( MEGIاألحواض الجافة سيتم إطفاءها خالل العمر اإلنتاجي لتكاليف خدمات األحواض الجافة. إن المتحصل من مشروع )

ألف لاير  119.287سيتم إطفاءه خالل العمر اإلنتاجي لألصول المتعلقة بالمشروع. رصيد الجزء غير المتداول بمبلغ 
 (.2016في  قطري ألف لاير 165.216) قطري

 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 

تمثل  قطري ريـاللف أ 21.155مبلغ  باقتطاعقامت المجموعة  ،2010واإليضاحات اإلضافية للقانون الصادرة في سنة 
في  قطري ريـالألف  23.855) 2017ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدمن صافي الربح  %2,5نسبة 
 حقوق الملكية الموحدة. في تغيراتبيان ال فيع المخصص المستقط تم عرض. (2016سنة 

 طراف ذات عالقةمعامالت مع أ 17

 
 ديسمبر 31

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
    كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كما يلي: (أ)

 63.012  30.092 سداد قروض لشركات مشاريع مشتركة 
 9.687  9.826 لشركات مشاريع مشتركةإيرادات فوائد من قروض 

    تمثل األرصدة مع األطراف ذات العالقة ما يلي: (ب)
 30.537  35.665 المطلوب من شركات مشاريع مشتركة

 1.297  46.718 المستحق لشركات مشاريع مشتركة
    مكافآت اإلدارة العليا (ج)

 12.124  12.061 رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين
 5,900  5.900 مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 

 

  ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.
  قطر -الدوحة 
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 الشركات التابعة 18

 :ما يليفي 2017ديسمبر  31تفاصيل الشركات التابعة كما في تتمثل 

 الشركة التابعة مسا
مكان التأسيس 

 التسجيل( و)أ
نسبة التملك 

 النشاط األساسي وحق التصويت
    

 خدمات الوكاالت % 95 رقط (.ق.خش.مة المحدودة )يالمالح توكااللشركة ناقالت ل
 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 جزر مارشال ناقالت الجميلية إنكشركة  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال شركة ناقالت السامرية إنك -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2264شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2265شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2266شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1726شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1751شركة ناقالت إس إتش آي  -
 الناقالتتأجير   %100 جزر مارشال إنك 1752شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1753شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1754شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2283شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2284شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2285شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2286شركة ناقالت دي إس إم إيه  -

 شركة قابضة  %100 جزر مارشال *( شركة قابضة1643 -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 )قطر( المحدودة للشحنشركة ناقالت 

 شركة شحن %100 مارشالجزر   شركة ناقالت للشحن )إم آي( إنك
 شركة شحن %100 قبرص  شركة ناقالت للشحن )سي واي( المحدودة

 .قيمة إسميةالتابعة بدون  الشركاتهذه رأس مال  إصدارتم  *
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ق(
ش.م.ع.

ت( )
طر لنقل الغاز المحدودة )ناقال

شركة ق
الدوحة - قطر

ت المالية الموحدة
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر ٢٠17 
ي ٣1 دي

سنة المنتهية ف
لل

ي( 
ف ريال قطر

غ باألل
)المبال

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 العائد على السهم 19

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

للسنة المنتهية  
 ديسمبر 31في 

2017 

للسنة المنتهية في     
 ديسمبر 31

2016 
    

 954.179  846.187 ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة
 553.871.748  553.871.748 المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )سهم(
 1.72  1.53 العائد على السهم )األساسي والمعّدل( )ريـال قطري( 

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

 إدارة المخاطر المالية 02

 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. المخاطر لقياس وإدارة 

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

 مخاطر السوق    1
مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في األسعار بالسوق مثل معدالت الفائدة وأسعار األسهم ومعدالت صرف العمالت 

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

 الفائدة معدالتمخاطر  (أ)
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 على بعض من قروضها 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  استخداملتقلبات أسعار الفائدة. تحكم سياسات المجموعة والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة 

عة وال تتعامل المشتقات المالية. ال تدخل المجمو والستخدامعار الفائدة ولمخاطر االئتمان توفر مبادئ مكتوبة لمخاطر أس
 المضاربة.  ألغراض-تتضمن مشتقات األدوات المالية  والتي-باألدوات 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]
. والقروض القروض لشركات المشاريع المشتركةوالبنوك لدى رصدة األالفائدة على  معدالتالمجموعة إلى مخاطر تتعرض 

، وذلك واحدة الجدول التالي حساسية ربح المجموعة للتغيرات الطبيعية المتوقعة على ربح المجموعة خالل سنةويوضح 
 .2017ديسمبر  31بناًء على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في 

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

ع.
ق(

 
 

الدوحة 
- 

قطر
 

 
ضاحات حول البيانات المالية

إي
 

الموحدة
 

 
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2017

 
 

لاير قطري(
ف 

)المبالغ باألل
 

 
 

- 
32 

- 

20
 

إدارة المخاطر المالية )
تابع

) 
(1

)
 

مخاطر السوق )
تابع

) 
(أ)

 
مخاطر معدالت الفائدة

 (
تابع

) 
[1

]
 

تحليل حساسية معدالت الفائدة )
تابع

) 
ت الفائدة للمجموعة يتم قياسها 

إن تحليل الحساسية لمعدال
ت

وفقاً لمدى تأثر األدوا
 

المالية 
ت الفائدة 

ت في معدال
المشتقة وغير المشتقة بالتغيرا

كما في نهاية 
الفترة المالية

 .
فيما 

ت 
ص المطلوبا

يخ
المتغيرة

، فإن المبلغ الظاهر كما 
ض أنه المبلغ ا

في تاريخ المركز المالي يفتر
ت 

ث يتم تعويم سعر مبالغ الفائدة بسعر ثاب
ف جميع عقود التبادل في أسعار الفائدة بحي

صني
لقائم خالل السنة. يتم ت

ت النقدية الناتجة من أسعار الفائدة المتغيرة
ض المجموعة لمخاطر التدفقا

ت النقدية بالتحّوط من أجل الحد من تعر
لتغطية مخاطر التدفقا

 
ض.

على القرو
 

وفيما يلي مل
ض 

ص عن مدى تعر
خ

ت المالية المشتقة وغير المشتقة ل
األدوا

لمجموعة
 

ت أسعار الفائدة:
لمخاطر التغير في معدال

  
 

31
 

ديسمبر 
2017

 
 

31
 

ديسمبر 
2016

 

 
معدل

فائدة ثابت 
 

معدل فائدة 
متغير

 
ال تحتسب 
عنه فائدة

 
المجموع

 
 

معدل
فائدة ثابت 

 
معدل فائدة 

متغير
 

ال تحتسب عنه 
فائدة

 
المجموع

 
الموجودات المالية

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صدة لدى البنوك 
نقد وأر

 
- 

2.448.877
 

326.500
 

2.775.377
 

 
- 

1.973.013
 

519.547
 

2.492.560
 

ض 
قرو

ل
مشاريع مشتركة 

 
- 

98.774
 

- 
98.774

 
 

- 
135.458

 
- 

135.458
 

 
- 

2.547.651
 

326.500
 

2.874.151
 

 
- 

2.108.471
 

519.547
 

2.628.018
 

المطلوبات المالية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ب عنها 

ف تحتس
ض وسل

قرو
فوائد 

 
(

3.968.032
) 

(
5.517.061
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 (تابعإدارة المخاطر المالية )  20
 (تابعمخاطر السوق )(     1)
 (تابعمخاطر معدالت الفائدة ) (أ)
 الفائدة معدالتعقود تبادل  [2]

الفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على مبالغ  معدالتن على مقايضة الفرق بيمع مؤسسات مالية المجموعة  اتفقت
 طر تغيراخمتقليل  الفائدة. تمكن مثل هذه العقود المجموعة من معدالتبادل ، وذلك تحت عقود تمتفق عليهاأساسية 
 فوائد متغيرة. تحتسب القيمة العادلة لمبادالت تسب عنهاالفائدة وتأثيرها على التدفقات النقدية للديون التي تح معدالت
 .لعقود التبادل ىخردفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل األطراف األالفائدة على القيمة الحالية للت معدالت

 :لتقريرافي تاريخ رات المتبقية لعقود تبادل أسعار الفائدة القائمة كما الجدول التالي المبالغ األساسية والفتن يبيّ 

 تحوط التدفقات النقدية

 
أسعار الفائدة  توسطم

 القيمة العادلة القائم المبلغ األساسي هالثابتة المتفق علي
   لمبادالت العقود القائمة

 فائدةمتغيرة مقابل  فائدة
 ثابتة

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

% % 
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 
 (2.819) (2.478) 11.793 11.136 5.58 5.58 أكثر من خمس سنوات

لمبادالت أسعار الفائدة السالبة حصتها من القيمة العادلة  باحتساب، قامت المجموعة أعالهباإلضافة إلى ما ذكر 
 قيمة عادلة سالبة) 2017ديسمبر  31في  كما قطري ريـالليون م 287 تبلغشاريع المشتركة والتي موالمتعلقة بال

 .(2016في سنة  قطري ريـالمليون  426 بمبلغ

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

عقود التبادل بأسعار الفائدة المتغيرة إلى أسعار الفائدة الثابتة كتحوط للتدفقات النقدية بغرض تقليل  معظمتم تصميم 
أسعار  أسعار الفائدة على القروض. إن تبادل اختالفمدى تعّرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن 

 .بشكل متزامنتتم  وسداد الفائدة على القرض الفائدة

 مخاطر سعر السهم (ب)
السوقية المتاحة للبيع. تقوم المجموعة بتقييم القيمة  باستثماراتهاتتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق 

في سعر السهم لألسهم المدرجة والعوامل األخرى ذات الصلة  االعتياديةالحالية وعوامل أخرى متضمنة التغيرات 
 بغرض إدارة مخاطر السوق.

يتوقع المتاحة للبيع في تاريخ التقرير  لالستثماراتفي القيمة السوقية لمحفظة المجموعة يادة أو نقص ز %10 إن
( في 2016في سنة  قطري ريـالمليون  13.3) قطري ريـالمليون  10.9بمبلغ  أن تكون بالزيادة أو النقص

 موجودات وحقوق ملكية المجموعة.

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

لذا ترى اإلدارة ، للمجموعةالرئيسية التعامالت الهامة بعمالت أجنبية تتم بالدوالر األمريكي وهو مربوط بالعملة 
  .أدنى حدوده في أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت
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 دارة المخاطر المالية )تابع(إ  20
 مخاطر السيولة )ب( 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن 
الدوام النهج المتبع من قبل المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو التأكيد بقدر األماكن على أنه يتوفر لديها على 

سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، سواء في الظروف العادية أو الصعبة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة 
 أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

، والذي قام بوضع إطار عمل مناسب للسيطرة على ر السيولة على عاتق مجلس اإلدارةتقع مسؤولية مراقبة مخاط
من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل  الحتياجاتهى المجموعة بالنسبة السيولة لد مخاطر

 باحتياطيات االحتفاظإدارة مخاطر السيولة عن طريق ب المجموعة تقوموبحسب متطلبات إدارة السيـولة النـقدية. 
لتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة قروض مستقبلية وذلك بالمراقبة المستمرة لمناسبة وتسهيالت مصرفية وتسهيالت 

 لية.الموجودات والمطلوبات الما استحقاق عمل جداول لمواعيدو
أثر  وباستبعادالتعاقدية للمطلوبات المالية غير المشتقة متضمنة مدفوعات تكاليف التمويل  االستحقاقاتفيما يلي 

 اتفاقيات المقاصة، إن وجدت:

 المطلوبات المالية الغير مشتقة

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 أقل من سنة القيمة الدفترية 2017ديسمبر  31
     

 16.055.909 3.733.435 832.243 20.621.587 قروض
 - - 584.927 584.927 ذمم دائنة 

 21.206.514 1.417.170 3.733.435 16.055.909 
     

 سنوات 5من  أكثر 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 

 االئتمانمخاطر  (   3)
هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة نتيجة لعدم مقدرة عميل أو طرف مقابل  االئتمانمخاطر 

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

للعمالء الفرديين ورصد الذمم  لالئتمانفيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود  االئتمانتسعى المجموعة للحد من مخاطر 
ذلك من  اعتمادويتم  باالئتمانعلى جميع العمالء الذين يطلبون التعامل  لالئتمانة القائمة. يتم إجراء تقييمات المدين

 جانب إدارة المجموعة.

عالية  ائتمانيةف المقابلة هم بنوك ذات تصنيفات األرصدة لدى بنوك محدودة إذ أن األطرا على االئتمانمخاطر 
داخل  جيدةعالمية. األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك ذات سمعة  ائتمانمسندة لهم من قبل وكاالت تصنيف 

 .زاماتهابالتبالنظر لهذا ال تتوقع اإلدارة فشل هذه البنوك في الوفاء ، وقطر دولة وخارج

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

 المدينة.

 االئتمانالتعرض لمخاطر 
 2017ديسمبر  31كما في للمجموعة بيان المركز المالي الموحد  في االئتمانالحد األقصى للتعرض لمخاطر  يتمثل

 الدفترية لكل مما يلي: بالقيمة 2016و
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  20

 )تابع( مخاطر االئتمان (   3)
 القيمة الدفترية  إيضاح 
 2016 ديسمبر 31  2017 ديسمبر 31   
      

 135.458  98.774  6 قروض لشركات المشاريع المشتركة
 133.596  109.230  7 استثمارات متاحة للبيع

 30.537  35.665  )ب(17 المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
 326.677  340.311  8 ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

 2.492.237  2.775.055  9 أرصدة لدى البنوك
 3.118.505  3.359.035   المجموع

 القيمة العادلة لألدوات المالية
السوق المعلنة في بورصة تداول األسهم النشطة. المتاحة للبيع من أسعار  لالستثماراتالقيمة العادلة  احتسابيتم 
اتفاقية  يفالمدرجة والمقدرة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بالقيمة العادلة لتبادل أسعار الفائدة  احتسابيتم 

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

 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 وال المسجلة القيمة العادلةتأثير ملحوظ على والتي يكون للمدخالت أخرى  تقنياتالمستوى الثاني:  •

 . إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة
ال تقنيات التي تستخدم المدخالت ذات التأثير الملحوظ على القيمة العادلة المسجلة والتي المستوى الثالث:  •

 إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.  تستند
 القيمة العادلة لألدوات المالية   

 
المستوى 

 لاألو
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 اإلجمالي الثالث
     2017ديسمبر  31

     موجودات مالية بالقيمة العادلة:
 109.230 - - 109.230 االستثمارات المتاحة للبيع

     مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
 2.478.222 - 2.478.222 - عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط

     
     2016ديسمبر  31

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

     مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
 2,819,165 - 2.819.165 - عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط

 دارة رأس المالإ 21
وضمان أفضل عائد على  االستمراريةأساس مبدأ ها على مواصلة أعمالرأسمالها للتأكد من المجموعة تدير 

يتكون من  المجموعةمال  . إن هيكل رأسلرأس المال المستثمراألمثل  االستخداممن خالل  للمساهمين االستثمار
مساهمات و القيمة العادلة واحتياطي القانوني واالحتياطي مال المصدرال والتي تشمل رأس الملكيةالقروض وحقوق 
 .واألرباح المدورة التحوط واحتياطيال تتمتع بسيطرة 
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 )تابع( إدارة رأس المال 21

 إلى حقوق الملكية دين معدل ال
في نهاية  حقوق الملكية إلىالدين فيما يلي معدل  اجعة هيكل رأس المال بشكل دوري.تقوم إدارة المجموعة بمر

 السنة:
 2016 ديسمبر 31  2017 ديسمبر 31  إيضاح 
      

 21.420.086  20.621.587  13 إجمالي الدين )القروض(
 (1.614.207)  (1.542.211)  9/1 النقد وما يعادله

 19.805.879  19.079.376   صافي الدين
      

ال حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط وأسهم 
 8.504.939  8.686.634   تتمتع بالسيطرة

 4.146  4.216   بالسيطرةيضاف: أسهم ال تتمتع 
 8.509.085  8.690.850   (1حقوق الملكية المعدلة )

 %233  %219   معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية المعدلة

 تدفقات النقديةلل طالتحوّ  احتياطي يالعجز فعدا فيما  حقوق الملكية جميعمن لة المعدّ  ةالملكيتتكون حقوق  (1)
 للمجموعة.

 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.

 وارتباطات اعتمادضمانات وخطابات  (ب)

 ضمانات متبادلة [1]
  .بنوك مقابل القروض ومبادالت أسعار الفائدةال مجموعة من ضمانات متبادلة لصالحبإصدار  الشركةقامت 

 ريـالمليون  1.75) 2017ديسمبر  31كما في  قطري ريـالمليون  1.51بلغت قيمة الضمانات البنكية  [2]
  .(2016في سنة  قطري

مليون  55.8 والتي تشمل الحصة في شركات المشاريع المشتركة مبلغ اتالضمانو االعتماداتبلغت خطابات  [3]
 قطري(. ريـالمليون  78.3) 2017ديسمبر  31كما في  قطري ريـال

مليون  39.9 تبلغ 2017 ديسمبر 31ريع المشتركة في حصة من المشاالاالرتباطات الرأسمالية متضمنة  [4]
 (.2016مليون لاير قطري في سنة  19.9)لاير قطري 

مليون لاير  2.4بلغت  2017ديسمبر  31 حصة من المشاريع المشتركة فيالمتضمنة  ةالمطالبات المحتمل [5]
 (.2016مليون لاير قطري في سنة  2.4)قطري 

 عقود اإليجار الخاصة بالسفن )ج(
سنة تقريباً  25تأجير زمني لناقالتها مع شركتي تأجير ناقالت لفترة أولية مدتها  اتفاقياتدخلت المجموعة في عدة 

 للتجديد. االتفاقياتسليم لكل ناقلة مع قابلية هذه من تاريخ الت

 ضريبة طارئة  التزامات )د(
سفن نقل الغاز الطبيعي المسال بموجب ترتيبات إيجار تمويلي. باستئجار شركة إحدى المشاريع المشتركة لل قامت

مالية معينة عند البدء  وافتراضاتإيجار تمويلي على ضريبة  ترتيبات جبوبمدفعات اإليجار التمويلي  استندت
جار عقود اإلي قامت الشركة بإنهاءمتفق عليه بعد خصم الضرائب. هامش الالباإليجار وتم تعديلها الحقاً للحفاظ على 

المتفق عليه بعد هامش الللمؤجر للحفاظ على  التزامفإنه ال يزال على الشركة  مع ذلك، .2014ديسمبر  22في 
 من بدء عقد اإليجار وحتى نهاية العقد. الضرائبخصم 
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 )تابع( تعهدات والتزامات طارئة 22

 )تابع(التزامات ضريبة طارئة  )د( 

نتج عن إحدى هذه الطعون استخدام هياكل اإليجارات المماثلة. في  تطعنكانت هيئة الضرائب في المملكة المتحدة 
(، حيث اختار المؤجر والمستأجر عدم 1في النهاية إنهاء الموضوع لصالح الهيئة )إيجار المعدات لبنك لويدز رقم 

بمحاولة إحراز مزيد من التقدم بشأن إيجارات أخرى بما في  االستئناف. تشير النتائج األولية إلى أن الهيئة ستقوم
ذلك إيجار المشروع المشترك بغرض الطلب من المستأجرين أن يوافقوا على حكم بنك لويدز في قضية الضرائب 
بأن المخصصات الرأسمالية لم تستحق، وإذا كان يجب أن تطعن الهيئة على المشروع المشترك، فإنه من غير 

في المحكمة أم ال. إذا كان المؤجر السابق لسفن نقل  فوزسيهذا الوقت ما إذا كان المشروع المشترك  المعروف في
حصتها في التكاليف تقدر الشركة الغاز الطبيعي المسال سيخسر على أساس دعوى مماثلة من قبل الهيئة، فإن 

يستند هذا التقدير بشكل أساسي على المعلومات الواردة  .تقريبا مليون ريـال قطري 68.8اإلضافية المحتملة بمبلغ 
 من المؤجر.

  الهامةواألحكام المحاسبية  التقديرات 23

اإليضاح مجموعة من التقديرات المتعلقة بتطبيق المبادئ المحاسبية المبينة في  استخدامإدارة المجموعة من يطلب 
أخرى. تعتمد مصادر بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ال يمكن تقييمها عن طريق  تعلقفيما ي (3رقم )

وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم مراجعة هذه التقييمات . هذه التقديرات على عوامل ذات عالقة
 .بصورة دوريةاألساسية  واالفتراضات

والتي كان لها أثر جوهري للمجموعة السياسات المحاسبية  تطبيق عندن قبل اإلدارة مالتالية الهامة األحكام تم وضع 
 .الموحدةالبيانات المالية هذه على المبالغ المعترف بها في 

 متلكات والمعداتمللاألعمار اإلنتاجية  [1]

المقدرة  متبقيةوالقيم التقوم إدارة المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية  (ب) 3/2 يضاح رقماإلكما هو مذكور في 
 للممتلكات والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي.

عوامل أخرى، وإلى الخبرة التاريخية  استناداالمجموعة لسفن والقيم الباقية تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية 
 توقعات أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.و وزن السفينةمتضمنة 

 قيمة الذمم المدينة انخفاض [2]

من أطراف ذات عالقة عندما يصبح من  والمطلوبيتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للذمم التجارية المدينة 
 الهامة يتم هذا التقدير على أساس فردي.الفردية غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة للمبالغ 

من أطراف ذات عالقة أو الذمم المدينة األخرى  المطلوبقيمة  النخفاضفي تاريخ التقرير لم يكن هناك مخصص 
 حيث أنه ليست لدى المجموعة مخاوف بخصوص تحصيل تلك المبالغ إذ أنها مستحقة من أطراف ذات عالقة.

 فعالية عمليات التحّوط [3]

 الخاضعة لتلك المبادالتل من مبادالت أسعار الفائدة والقروض بين كلديها تقوم اإلدارة بمراجعة عالقة التحّوط 
 2.478 للمشتقات )سالبفإن القيمة العادلة نتيجة لذلك بشكل دوري. وقد وجد أن عمليات التحّوط فعالة بشكل جيد، 

 التحّوط. احتياطيسجيلها في حقوق الملكية ضمن بند ( قد تم تقطري ريـالمليون 

  ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.
  قطر -الدوحة 
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  )تابع( الهامةواألحكام المحاسبية التقديرات  23

 المتاحة للبيع االستثماراتقيمة  انخفاض [4] 

ك قيمتها عندما يكون هنا انخفضت بأنها قدحقوق الملكية أسهم في المتاحة للبيع  االستثماراتتعامل المجموعة 
في  لالنخفاضفي القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى مستمر أو حاد  انخفاض

هذه . تقدر المجموعة قيمة وإجراء تقديرات اتخاذ قرار يتطلب "مستمر" أو " هام"  تحديد ما هو في حالة. قيمتها
 لسهم بالنسبة لألسهم المتداولة.التقلبات العادية في سعر اباألخذ في االعتبار  حدةاالستثمارات لكل حالة على 

 تصنيف اإليجار [5]

التغييرات على تفاصيل اإليجار بعد بدئه، بخالف ما اإلدارة عند بدء عقد اإليجار.  من جانبتصنيف اإليجار  يتم
لو أصبحت البنود المعدلة سارية  تصنيف مختلف لإليجار قد ينتج عنهي ذيحدث عن طريق تجديد اإليجار، وال

 اإليجار، سيتم وضع اعتبار لها عند بدء االتفاقية المعدلة على مدى الفترة المتبقية.بدء المفعول في تاريخ 

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

 ر في نهاية مدة عقد اإليجار؛العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية األصل إلى المستأج •
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 •
د األدنى من دفعات اإليجار فعلياً على األقل كامل القيمة العادلة إذا بلغت عند بدء عقد اإليجار القيمة الحالية للح •

 لألصل المؤجر؛ و
بدون إجراء تعديالت  استخدامهاإذا كانت األصول المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط  •

 ، والتي تتطلب تعديالت جوهرية عند تأجيرها لمستأجر اخر.ئيسيةر

، العمر اإلنتاجي وقيمة (IRR) الداخليمعدل العائد  احتسابإن التقديرات المستخدمة من قبل اإلدارة تتضمن عملية 
 الخردة.

 تأجير التشغيليال 24

 إيرادات التأجير التشغيلي

ه هذ استئجار إيراداتلغاز الطبيعي المسال. يتم احتساب ا مملوكة بالكامل لنقل لسفن إيجارعقود  لدى المجموعة
بموجب الحد األدنى لعقود اإليجار التشغيلية غير قابلة  التحصيل يجارات مستحقةالسفن كعقود إيجار تشغيلية. اإل

 لإللغاء هي كما يلي:

 
 ديسمبر 31

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
    

 3.063.835  3.062.869 ال يزيد عن سنة
 12.263.734  12.259.868 سنوات 5أكثر من سنة وأقل من 

 38.459.903  35.381.108 سنوات 5أكثر من 
 53.787.472  50.703.845 المجموع
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 المصاريف التشغيلية 25

 تتضمن المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي على تكاليف صيانة وتشغيل السفن.

 اإلداريةو العمومية المصاريف 26

 

للسنة المنتهية 
 ديسمبر 31في 

2017 

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2016 
    

 85.763  79.296 تكاليف الموظفين
 22.997  25.901 والمرافق مصروفات اإليجار

 6.052  8.802 مصروفات خدمات مهنية )التدقيق واستشارات قانونية وأخرى(
 6.807  7.371 أتعاب مجلس اإلدارة ومصروفات الجمعية العامة

 14.289  12.089 مصروفات أخرى
 135.908  133.459 المجموع

 األحداث الالحقة 27

 المالية الموحدة. البياناتال توجد أحداث جوهرية الحقة لتاريخ التقارير المالية قد يكون لها تأثير على فهم 
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