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السادة املساهمون الكرام،

باألصالــــة عــــن نفســــي ونيابــــة عــــن جملــــس اإلدارة، يســــرين أن أقــــدم لكــــم التقريــــر 
ــام 201٨. ــالت لعــ ــركة ناقــ ــنوي لشــ الســ

ــا بــــأن  ــً متميــــزًا واصلــــت خاللــــه شــــركة ناقــــالت حتقيــــق رؤيتهــ كان العــــام 201٨ عامــ
تصبــــح شــــركة عامليــــة رائــــدة يف جمــــال نقــــل الطاقــــة وتوفــــري اخلدمــــات البحريــــة 
ــه  ــت إليــ ــذي وصلــ ــدم الــ ــز املتقــ ــركة باملركــ ــس إدارة الشــ ــر جملــ ــة. ويفخــ اخملتلفــ
ناقــــالت علــــى مســــتوى العــامل نتيجــــة المتالكهــا ميــزات تنافســــية مكنتهــا مــن جتــاوز 
اآلفــاق احملليــة واإلقليميــة والوصــول إىل مواقــع جديــدة، تعــزز وجودهــا علــى خارطــة 
األســــواق الدوليــــة، و ذلــــك متاشــــًي مــــع اســــرتاتيجيتها طويلــــة األمــــد. كمــــا ســعت 
الشــركة يف منــــو أعمــــال التشــــغيل وتنويــــع الدخــــل والعمــــل علــــى حتقيــــق جوانــــب 
ــز  ــذي ســاهم يف يف تعزيــ ــري. وال ــل البحــ ــة النقــ ــن منظومــ ــغيلي ضمــ ــوق التشــ التفــ
مكانــــة  دولــــة قطــــر كمركــــز متميــــز وحمــــوري يف قطــــاع النقــــل واخلدمــــات البحريــــة.

استطاعت شــــركة ناقــــالت تســــليم جميــع الشــحنات دون أي توقــف أو انقطــاع بالرغــم 
مــــن التحديــــات الناجتــــة عــــن احلصــــار اجلائــــر املفــــروض علــــى دولــــة قطــــر، وذلــــك 
بفضــــل السياســــات التــــي انتهجتهــــا الدولــــة، ومتانــــة االقتصــــاد القطــــري،  باإلضافــة 
إىل قــــدرة الشــــركة علــــى اتخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة لتلبيــــة احتياجــــات ســــوق الطاقــــة 
ــي.  ــة العاملــ ــات البحريــ ــة واخلدمــ ــحن الطاق ــاع ش ــار قطــ ــة إزدهــ ــي ومواكبــ املتنامــ
وقــــد كان ملســــتوى الســالمة العاليــة والكفــــاءة التشــــغيلية ومتّيزهــــا، والثقــــة يف 
أداء العمليــــات التشــــغيلية، الــــدور املهــــم يف اســــتمرارية أعمــــال الشــــركة وتكريــس 
منظومــة متكاملــة  مبنيــة علــى أســس راســخة، األمــر الــذي ســاهم لتحقيــق رؤيتهــا 
وبالتــــايل املســــاهمة يف دفــع عجلــة منــو وتطويــر قطــاع الصناعــة البحريــة يف دولــة 

قطــر.

لقــــد تطــــورت شــــركة ناقــــالت مــــن جمــــرد كونهــــا شــــركة مالكــــة للســــفن إىل شــركة 
تقــــدم جمموعــــة متكاملــــة مــــن الصناعــــات واخلدمــــات البحريــــة اخملتلفــــة علــــى 
مــــدى الســــنوات القليلــــة املاضيــــة. واســــتمرت "ناقــــالت" يف حتقيــــق أهدافهــــا 
اإلســــرتاتيجية مــــن خــــالل التوســــع يف أســــطولها، بإضافــــة ســــفينتني جديدتــــني 
للغــــاز الطبيعــــي املســــال يف العــــام 201٨، كمــا جنحــت الشــــركة بالدخــول يف شــراكة 
دوليــــة إســــرتاتيجية، لتملــك أول وحــدة عائمــة لتخزيــن وإعــادة الغــاز املســال حلالتــه 
ــرتاتيجية  ــً بإســ ــك مدفوعــ ــث كان ذلــ ــركة، حيــ ــطول الشــ ــا ألســ ــة وإضافتهــ الطبيعيــ
ــدمي  ــالزم لتقــ ــو الــ ــراز النمــ ــى تنويــع وتنميــة حمفظــة األعمــال، وإحــ ــز علــ ــة تركــ واضحــ
أداء مايل إيجابي. وتشــــري صفقــــة اإلســــتحواذ هــــذه، إىل أن ناقــــالت قــــد أصبــــحت تقدم 
خدمات متكاملة ومتنوعة، مــــا يرســــخ دور الشــــركة  يف لعــــب دور حمــوري يف ترســيخ 

مكانــــة الدولــــة باعتبارهــــا أكــــر جهــــة مصــــدرة للطاقــــة النظيفــــة يف العــــامل.

إن أســطول الشــركة املكــون مــن 70 ســفينة منهــا ٦٥ ســفينة لنقــل الغــاز الطبيعــي 
املســــال، وأربــــع ســفن لنقــــل غــاز البــرتول املســال ووحــدة عائمــــة لتخزيــن وإعــادة 
الغــــاز املســــال حلالتــــه الطبيعيــــة يعتـبـــر األكـبـــر مــن نوعــــه لنقــل الغــــاز الطبيعــي يف 
العــــامل. تديــــر ناقــــالت وتشــــغل 1٨ ســــفينة منهــــا 1٤ ســــفينة لنقــــل الغــــاز الطبيعــــي 
ــاز البــــرتول املســــال. ترتبــــط أغلــــب ســــفن الشــــركة  املســــال و٤  ســــفن لنقــــل غــ
بعقــود طويلــة االجــل مــع شــركات عامليــة موثوقــة ممــا يضمــن اســتمرارية التدفــق 

النقــدي.

وقــــد أســــهمت إقامــــة املشــاريع املشــرتكة للشــركة يف حــــوض "إرحمــه بــن جابــر 
اجلالهمــــه" العاملــــي لبنــــاء وإصــــالح الســفن يف مدينــة راس لفــــان الصناعيــة لتوفري 
اخلدمــــات البحريــــة املتكاملــــة مبــا يف ذلــك عمليــات إصــالح وبنــــاء الســفن  والهياكل 
ــناد علــــى مــــدار 2٤ ســــاعة  الصناعيــة واخلدمــــات البحريــــة املتنوعــــة والدعــــم واإلســ
خملتلــــف العمالء  وأنــــواع الســــفن يف امليــــاه احملليــــة واالقليميــــة يف إضافــــة قيمــة 
مضاعفــــة انعكســــت إيجابــــً علــــى أعمــــال الشــــركة، وســــاهمت بشــــكل مباشــــر يف 

تعزيــــز صناعــــة النقــــل البحــــري يف الدولــة متاشــــيً مــع رؤيــــة قطرالوطنيــة 20٣0.

أعضاء مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة 

السيد/ أحمد سيف السليطي

• نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة السيد/ علي أحمد الكواري

• عضو مجلس اإلدارة

السيد/ مبارك حمدان العرابيد

• عضو مجلس اإلدارة

الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني

• عضو مجلس اإلدارة

السيد/ عبدالرحمن عيسى المناعي

• عضو مجلس اإلدارة

الدكتور / فيصل الحمادي

• عضو مجلس اإلدارة

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة

ويســــر جملــــس اإلداة تســــليط الضــوء علــى أبــــرز اإلجنــازات التــــي حققتهــا شــركات 
املشــــاريع املشــــركة منــذ بــدء العمليــات:

أجنزت "شركة ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة" بنجاح أكرث من ٨٨0    •
مشروًع بحري منذ بدء التشغيل.

جنحت شركة "ناقالت دامن شيبياردز قطر" يف تسليم أول يختني فاخرين ميتازان   •
بالسرعة الفائقة، واللذين جرى تصنيعهما بالكامل يف حوض "إرحمه بن جابر 

اجلالهمه"يف مدينة راس لفان الصناعية يف قطر. وبهذا تكون الشركة قد 
أكملت بنجاح تنفيذ  ٦٦ مشروع ما بني بناء للسفن اجلديدة وحتديث للسفن، منذ 

إنطالقة عمليات التشغيل.
أجنزت شركة "ناقالت للقطر" مايقارب  1٣،000 مهمة بحرية  لدعم أسطول قوارب   •

اإلسناد البحري سنويَا.
أجنزت شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة مايقارب ٤000 عملية لوجستية   •

خالل عام 201٨.

لقــد شــهد العــام 201٨ تركيــز شــركة ناقــالت بشــكل أكبــر علــى ترســيخ ثقافة الســالمة 
والصحــــة املهنّيــــة، والكفــــاءة يف عمليــــات التشــــغيل، وزيــــادة اإلنتاجيــــة، والتوفــــري يف 
التكاليــف، وتوعيــة اجملتمــع، وإشــراكه يف عمليــة التنميــة املســتدامة، وحتســني نهــج 

الشــــركة يف جمــال اإلشــراف البيئــي.

وأود أن أعــرب - باســم جملــس اإلدارة - عــن خالــص الشــكر والتقديــر جلميــع العاملــني 
يف "ناقــــالت" ومشــــاريعها املشــــرتكة، علــــى جهودهــــم املتواصلــــة لتعزيــــز مكانــــة 
الشــــركة بتحقيــــق املزيــــد مــــن التقــــدم والرفعــــة والرقــــي إلثبــــات التميــــز يف جمــــاالت 
الســــالمة والصحــــة والبيئــــة والتنميــة املســــتدامة، وتطويــر الــــرثوة البشــرية وتشــجيع 

االبتــــكار، علــى املســــتويني احمللــي والــدويل. 

وســوف يســتمر جملــس إدارة "ناقــالت" يف إظهــار إلتزامــه الراســخ جتــاه دعــم وتطبيــق 
أعلــى معايــري جوانــب حوكمــة الشــركات، فضــاًل عــن اإلدارة القويــة للمخاطــر، واالســتعداد 
إلســتمرارية األعمــال يف احلــاالت الطارئــة، وتنفيــذ خمتلــف اإلجــراءات الالزمــة يف جميــع 
أنحــــاء مرافقنــــا لدعــــم منــــو الشــركة املســــتدام، واحملافظــة علــــى مصالح موظفينــا، 

وتعزيز ثقــة املســتثمرين يف الشــركة.

وبفضــل حتقيــق إجنــازات ذات قيمــة عاليــة يف العــام املاضــي، يســرين أن أعلــن أننــا قــد 
حققنــا ربحــً صافيــً قــدره ٨92 مليــون ريــال قطــري يف العــام املــايل 201٨، بزيــادة قدرهــا 
٥.٣٪، مقارنــــة مببلــــغ ٨٤7 مليــون ريــال للعــــام املــايل 2017. ومــن هــذا املنطلــق، يســر 
جملس إدارة شــــركة ناقــــالت أن يوصــي اجلمعيــــة العموميــة املوقــرة باملوافقــة علــى 

توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة "ريــال قطــري واحد" للســهم عــن العــام املــايل 201٨.

ويف ختــام كلمتــي، ال يســعني إال أن أتقــدم، بالنيابــة عــن أعضــاء جملــس اإلدارة، وباألصالــة 
عــــن نفســــي، برفــــع أســــمى آيــات الشــــكر والعرفــــان إىل مقــام ســــيدي حضــرة صاحــب 
الســمو أمــري البــالد املفــدى، الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين، وحلضــرة صاحــب الســمو 
األمــــري الوالــــد، الشــــيخ حمــد بــن خليفــــة آل ثــاين، حفظهمــا اهلل، ملــــا يقدمونه مــن دعم 
مســــتمر وتوجيهات ورؤيــــة ســــديدة، والتــــي مكنــت شــركة ناقــالت مــــن النمــو، لتصبــح 
شــــركة رائــــدة يف جمــــال النقــــل البحــــري، وتســــاهم بشــــكل كبــــري يف نهــــوض وتطويــر 

قطــــاع النقــــل والصناعــة البحرية، وقطاعــي النفــط والغــــاز يف دولتنــا احلبيبــة قطــر.

وأود أن أتوجـــه باســم جملــس اإلدارة بعميـــق الشـــكر جلهــود قطــر للبــرتول ولدعمهــا 
املتواصــــل ألنشــــطة "ناقــــالت" وللقائمــــني علــــى املــــدن الصناعيــــة التابعــــة لقطــــر 
للبــرتول لتعاونهــم مــع اإلدارة التشــغيلية حلــوض "إرحمــه بــن جابــر اجلالهمــه" إلصــالح 
وبنــــاء الســــفن ، وكذلــــك خالــــص الشــــكر لشــركة قطــر غــاز املؤجــر األكــر لســفن شــركة 
ناقالت على دعمهم الالحمدود ألعمال الشــركة وللمســــاهمني األفاضــــل، الذيــــن أولونــــا 
تلــك الثقــة الغاليــة واملســؤولية الكبــرية التــي نعتــز بهــا، والتــي حتفزنــا علــى بــذل أقصــى 
اجلهــود لتحقيــق أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا واســرتاتيجياتها. كمــا يعرب جملــس اإلدارة 
عــن امتنانه لطاقم اإلدارة التنفيذيــة، واملوظفــني علــى تفانيهــم ودعمهــم، وجهودهــم 
املتواصلــة ألعمــال الشــركة، والشــكر كذلــك إىل هيئــة قطــر لألســواق املاليــة، وبورصــة 

قطــر، علــى أمــل أن نحقــق يف عــام 2019 مــا نصبــوا إليــه مــن إجنــازات، واهلل املوفــق.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

نقل الطاقة النظيفة إىل العامل

د. محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس اإلدارة
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مسيرة شركة ناقات 
لتكون شركة عالمية

خطــت شــركة ناقــالت خــالل العــام 201٨ خطــوات ثابتــة لتحقيــق مــا نســعى إليــه دائمــً 
ــم  ــدمي أه ــنوي تق ــر األداء الس ــالل تقري ــن خ ــرين م ــا. ويس ــع أعمالن ــز يف جمي ــن متي م
ــن  ــم م ــى الرغ ــم بالتميزعل ــذي اتس ــام 201٨ ال ــايل للع ــا امل ــركة ومركزه ــازات الش إجن
حتديــات الســوق، والتغيــري املســتمر يف بيئــة العمــل. إن دخــول شــركة ناقــالت 
مرحلــة جديــدة مــن النمــو، مدعومــة بالنهــج االســرتاتيجي ووضــوح التوجــه والرتكيــز 
علــى جــودة العمليــات، جعلنــا جميعــً أقــرب إىل حتقيــق رؤيــة الشــركة ألن تكــون 
الرائــدة عامليــً واملــزود املفضــل يف جمــال نقــل الطاقــة وتقــدمي اخلدمــات البحريــة 

ــة. اخملتلف

وتصميــم  الطويــل،  املــدى  علــى  النمــو  إلســرتاتيجيات  الناجــح  لتنفيذنــا  ونتيجــة 
املبــادرات األكــرث فاعليــة لتحقيــق أداء تشــغيلي قــوي، فإننــا نشــهد اليــوم تســجيل 
ــدره ٨92  ــح ق ــايف رب ــت ص ــث حقق ــام 201٨، حي ــخ لع ــايل راس ــالت ألداء م ــركة ناق ش
مليــون ريــال قطــري، مقارنــة بـــ ٨٤7 ماليــني ريــال عــن ذات الفــرتة من العــام املاضي، 

ــه ٥.٣٪. ــغ معدل ــو بل بنم

وقــد شــهدنا هــذا العــام املزيــد مــن األداء اإليجابــي للشــركة، وذلــك بفضــل إعــادة 
ــة،  ــو املتاح ــرص النم ــن ف ــة م ــل جملموع ــتثمار األمث ــق االس ــات وحتقي ــب األولوي ترتي
حيــث قامــت ناقــالت بتوســيع أفــق التعــاون مــع شــركة "مــاران فينتشــرز" اليونانيــة 
ســفينتني  إضافــة  عــن  وأعلنــت  ناقــالت"،  "مــاران  املشــرتك  املشــروع  عــر 
ــاهم يف  ــذي س ــر ال ــام 201٨، األم ــالل الع ــال خ ــي امُلس ــاز الطبيع ــل الغ ــني لنق جديدت
تعزيــز حمفظــة أعمالهــا الدوليــة. كمــا أقامــت الشــركة حتالفــات اســرتاتيجية عــدة، 
وذلــك بهــدف توســيع أعمالهــا التجاريــة، واملضــي قدمــً يف االســتفادة مــن الفرص 
ــز حضورهــا الــدويل وحتقيــق أقصــى عوائــد ملســاهميها. ــايل تعزي االســتثمارية وبالت

وثمــة تطــور آخــر نعتــره توجهــً حموريــً يف تاريــخ الشــركة، فقــد اســتحوذت ناقــالت 
علــى حصــة ٥٥٪ يف أول وحــدة عائمــة لتخزيــن وإعــادة الغــاز املســال حلالتــه 
"أكســلريت  شــركة  مــع  مشــرتك  مشــروع  ضمــن  وذلــك   ،)FSRU( الطبيعيــة 
إىل أســطولنا.  تنضــم  نوعهــا  مــن  أول وحــدة  وبذلــك فهــي  األمريكيــة،  إيرنجــي" 
وتعتــر صفقــة االســتحواذ هــذه صفقــة مهمــة علــى مســتوى االقتصــاد الوطنــي، 
حيــث ســتوفر أول وحــدة تخزيــن بحريــة عائمــة مبلكيــة قطريــة األمــر الــذي ســيمهد 
الطريــق أمــام توســيع نطــاق تصديــر الغــاز الطبيعــي املســال بســهولة وكفــاءة إىل 

األســواق الناميــة والناشــئة. 

ــتمر  ــكل مس ــالت" بش ــل "ناق ــدة، تعم ــاق جدي ــول إىل آف ــعيها للوص ــالل س ــن خ وم
ــال إدارة  ــرات يف جم ــل اخل ــة ونق ــالل املعرف ــن خ ــة م ــا الذاتي ــر قدراته ــى تطوي عل
ــة  ــة املقدم ــج التدريبي ــال” والرام ــاز املس ــادة الغ ــن وإع ــة لتخزي ــدات العائم "الوح

ــني. للموظف

إضافــة إىل ذلــك، فقــد اتســم العــام املنصــرم مبعــدالت طلــب مرتفعــة علــى خدمــات 
مرافــق إصــالح وتصنيــع وإعــادة تهيئــة الهيــاكل البحريــة يف حــوض "ارحمــه بــن جابر 
ــاء الســفن. وقــد شــهدت شــركة "ناقــالت كيبــل  اجلالهمــة" العاملــي إلصــالح وبن
لألعمــال البحريــة احملــدودة" منــوًا مطــردًا يف الطلــب علــى خدمــات إصالحــات 
الســفن يف هــذا املرفــق احليــوي، وقــد أبرمــت الشــركة اتفاقيــات للخدمــات الفنيــة 
مــع العديــد مــن أهــم مالكــي الســفن تقــوم مبوجبهــا بصيانــة الســفن بأنواعهــا 
ــي  ــاء رئيس ــد بن ــاء عق ــي إرس ــام املاض ــهدنا يف الع ــا ش ــة. كم ــا اخملتلف وأحجامه
تقــوم مبوجبــه "ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة احملــدودة" بتنفيــذ أعمــال التصنيــع 
للمجمــع الســكني البحــري األول مــن نوعــه يف قطــر، ممــا ميثــل حمطــة مهمــة يف 
دور الشــركة يف التنميــة الوطنيــة، حيــث أن هــذا املرفــق البحــري هــو أول جممــع 
ســكني متكامــل يف القطــاع البحــري يتــم إنشــاؤه بشــكل كامــل يف دولــة قطــر. كمــا 
جنحــت شــركة "ناقــالت داميــن شــيبيارد قطــر" احملــدودة، بتســليم أول يختــني 
مــن اليخــوت الفاخــرة فائقــة الســرعة، والتــي قامــت بتصنيعهمــا بالكامــل يف حــوض 
"ارحمــه بــن جابــر اجلالهمــة" مبدينــة راس لفــان الصناعيــة يف قطــر. وتعتــر هــذه 

اليخــوت مــن أحــدث أنــواع التصاميــم العامليــة التــي متتــاز بأعلــى معايــري الســالمة.

وقامــت الشــركة باملضــي قدمــً بتســخري الطاقــات لتحقيــق التميز يف جماالت الســالمة 
ــا إىل جنــب مــع تقدميهــا خلدمــات النقــل البحــري واخلدمــات  والصحــة وإدارة البيئــة، جنًب
البحريــة املتنوعــة وفــق أعلــى معايــري األمــان واملوثوقيــة. كمــا خطونــا خطوات مدروســة 
ــة،  ــركة اخملتلف ــات الش ــة يف عملي ــالمة والصح ــري الس ــى معاي ــال ألعل ــار االمتث يف إط
ونفخــر اليــوم بــأن ناقــالت قــد أصبحــت أول شــركة يف قطــر حتصــل علــى شــهادة 201٨ : 
٤٥001 ISO اخلاصــة باملعيــار الــدويل للســالمة والصحــة املهنيــة، واملمنوحــة مــن قبــل 

مؤسســة "لويــدز ريجيســرت" العامليــة لضمــان اجلــودة.

وعــر أول مشــاركة لهــا، فقــد اجتــازت ناقــالت بنجــاح تــام اإلجــراءات التدقيقيــة علــى 
الصحــة والســالمة املهنيــة التــي أجراهــا جملــس الســالمة الريطــاين، حمققــًة بذلــك 
تصنيفــً مــن فئــة اخلمــس جنــوم. وبذلــك، تصبــح ناقــالت مــن أوائــل الشــركات احلاصلــة 
أعلــى تصنيــف متخصــص مينــح  التصنيــف يف دولــة قطــر. ويعــد هــذا  علــى هــذا 
للشــركات يف هــذا اجملــال ممــا يرهــن علــى االلتــزام الكامــل مــن الشــركة ومشــاريعها 
املشــرتكة بأعلــى معايــري الصحــة والســالمة يف عملياتهــا. كمــا أننــا فخــورون بحصــول 
ناقــالت علــى جائــزة "ســيف الشــرف" املرموقــة، التــي مينحهــا أيًضــا جملــس الســالمة 
الريطــاين، حيــث تعــد هــذه اجلائــزة اعرتافــا دوليــً بنجــاح جهــود الشــركة يف هــذا اجملال.

 
وأود هنــا أن أعــرب عــن تقديــري لفريــق العمــل علــى املبــادرات املتميــزة التــي قدمهــا 
يف إطــار الســالمة املهنيــة. كمــا ســتبقى "ناقــالت" ملتزمــة ومتمســكة بهويتهــا 
الدائــم  دعمهــم  قدمــوا  الذيــن  ملســاهميها  احلقيقيــة  القيمــة  بتوفــري  وأهدافهــا 
للشــركة، وكذلــك بحرصهــا علــى رعايــة األنشــطة اجملتمعيــة الهادفــة اســتمرارًا 
ملســريتها يف هــذا اإلطــار والتــي تكللــت بنيــل العديــد مــن اجلوائــز اخلاصــة باملســؤولية

اجملتمعية.

وللعــام الثالــث علــى التــوايل، فقــد نالــت الشــركة تكرميــً الفتــً لتميزهــا يف قطــاع تقنيــة 
ــام 201٨  ــي للع ــز التكنولوج ــة للتمي ــز CIO املرموق ــل جوائ ــالل حف ــك خ ــات، وذل املعلوم
والتــي أقيمــت يف الدوحــة. إن هــذا التكــرمي يعــد خــري دليــل علــى التزامنــا بتســخري 
ــة يف  ــدارة املنافس ــا يف ص ــهم يف بقائن ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــة الت ــات احلديث التقني
عــامل الصناعــة البحريــة. ويف هــذا اإلطــار أيضــً، فقــد أحــرزت الشــركة جائــزة " أفضــل 
املمارســات يف جمــال االبتــكار" املقدمــة مــن مؤسســة "ذي أويــل آنــد غــاز يــري" 
)TOGY( وذلــك تقديــرًا جلهودهــا يف جمــال املبــادرات املبتكــرة للتنميــة املســتدامة.

واســتمرت ناقــالت يف انتهــاج مســارات جديــدة يف جمــال االســتدامة، وذلــك عــر تقدمي 
ــذا  ــا يف ه ــت جهوده ــد توج ــركات. وق ــة للش ــؤولية اجملتمعي ــادرات للمس ــج ومب برام
اإلطــار بنيــل "اجلائــزة اخلضــراء للشــركات" ضمــن جوائــز قطــر لالســتدامة لعــام 201٨، 
حيــث أخــذت اجلائــرة يف االعتبــار جهــود الشــركة لتعزيــز ممارســات االســتدامة وثقافــة 
احلفــاظ علــى البيئــة التــي دأبــت علــى تشــجيعها يف املــدارس الثانويــة واجلامعــات 

بدولــة قطــر.

ومل يكــن للشــركة أن تتوســع وتطــور يف أعمالهــا مــن دون جهــود القــوى العاملــة فيهــا، 
والتــي بدورهــا أبــدت قـــدرات مؤسســـية ذات كفـــاءة عاليـــة، مدفوعة بقيمنا املشــرتكة 
التــي تتمثــل يف العمــل بشــغف والرغبــة يف اإلجنــاز واالحــرتام املتبــادل. إن ذلــك ميثــل 
لنــا دافعــً قويــً لالســتمرار يف التطويــر واالبتــكار مــع تقــدمي فــرص التطويــر املهنــي 

لطاقــم العمــل انســجاًما مــع الرؤيــة الوطنيــة لرعايــة وإعــداد قــادة املســتقبل. 

وتقديــرًا خلطــوات الشــركة يف بنــاء كادر وطنــي مؤهــل، توجــت ناقــالت بنيــل جائــزة 
"التقطــري" ملبــادرات التعليــم والتطويــر خــالل "االجتمــاع الســنوي الثامــن عشــر لتوطــني 

ــة".   ــة والصناع ــف الطاق وظائ

ســتمضي ناقــالت قدمــً علــى األســس الراســخة التــي مّت بناؤهــا يف مســريتها لإلجنــاز 
والتنميــة، وستســعى للدخــول إىل مرحلــة جديــدة مــن النمــو والتطويــر يف األعمــال. إننــا 
نتطلــع إىل مســتقبل ملــيء باالجنــازات لتعزيــز دورنــا يف قطــاع النقــل واملالحــة البحريــة 
واالســتمرار باإلبحــار يف ميــاه العــامل للوصــول بالطاقــة النظيفــة إىل أســواق وموانــئ 

العــامل بــكل أمــان وموثوقيــة. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل

المهندس عبداهلل فضاله السليطي
الرئيس التنفيذي لشركة ناقات
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األداء المالي في ٢٠١٨
 المالمح الرئيسة للنتائج المالية للعام المنتهي 

في 31 ديسمبر 2018

العائد األساسي على السهم:إجمالي الموجودات:صافي الربح:اإليرادات:

ر.قمليار ر.قمليون ر.قمليون ر.ق

المساهمون:

* شركة ماحة هي الهوية الجديدة للشركتين المدموجتين )الماحة القطرية والقطرية للنقل البحري(
** مجموعة وقود: قطر للوقود، وقود الدولية، وقود لفحص المركبات فاحص،وقود للخدمات البحرية،شركة قطر لوقود الطائرات )كيوجت( و أرض الخليج العقارية

شركة الكهرباء والماء القطرية

صندوق الوطني 3

شركة حالول العقارية

قطر للبترول

مساهمون قطريون آخرون

مساهمون أجانب

 األرباح قبل الفوائد والضريبة و إستهاك
الديون )مليون ريال قطري(د

  نسبة التوزيعات إلى القيمة السوقية للسهم٪  

اإليرادات )مليون ريال قطري(د

نسبة الديون إلى حقوق الملكية نسبة السيولة النقدية الحالية

* شركة ماحة

صندوق التقاعد القطري )المدني(د

 جهاز قطر لإلستثمار

صندوق التقاعد القطري )العسكري(د

** مجموعة وقود

شركة قطر للتأمين

التصنيفات اإلئتمانية لشركة ناقالت: 

الفئة

الديون الرئيسية لشركة "ناقالت إنك"

الديون الثانوية لشركة "ناقالت إنك"

فيتشموديزستاندرد آند بورز

A+

A

A1

A2

A

A-

وقــد أبــرزت خمتلــف التقاريــر الصــادرة عــن وكاالت التصنيــف االئتمــاين بــأن نقــاط القــوة 
الرئيســية لشــركة ناقــالت والتــي تكتســب أهميــة حيويــة بالنســبة الســرتاتيجية قطــر 
للغــاز الطبيعــي املســال تتمثــل يف امتــالك الشــركة ألكــر أســطول لنقــل الغــاز 
للعقــود  ُتعــزى  ناقــالت  لشــركة  الثابتــة  األربــاح  إن  العــامل.  يف  املســال  الطبيعــي 
ــر ،   ــة قط ــال يف دول ــي املس ــاز الطبيع ــي الغ ــر منتج ــع أك ــل م ــة األج ــة طويل املرم
وســجل الشــركة التشــغيلي املوثــوق بــه وعملياتهــا اخملتلفةالتــي تعــزز مــن مكانــة 

شركة ناقالت يف عامل الصناعة البحرية. 

صنفت وكاالت التصنيف االئتماين الرئيســية الثالثة يف العامل ، وهي ســتاندارد آند بورز، 
وموديــز، وفيتــش، شــركة ناقــالت تصنيفــا متميــزا مــن حيــث الديــون الرئيســية والثانوية 
وصنفتهــا كديــون قويــة لالســتثمار. مت تصنيــف الديون الرئيســية لشــركة “ناقالت إنك“ 
عنــد A+ مــن قبــل وكالة“ســتاندرد آنــد بــورز“ وهــذا التصنيــف أقــل بدرجــة مــن تصنيــف 
دولة قطر. كما  مت أيضً تصنيف  الديون الرئيســية لشــركة“ناقالت إنك“ من قبل وكالة 

.A1 موديز“ بدرجة واحدة أقل من تصنيف دولة قطر على درجة“

٨٩٢.٢
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سجلت الشركة صايف ربح بقيمة ٨٩٢،٢ مليون ريال قطري.  
 

إجمايل موجودات شركة ناقالت:  
بلغــت إجمــايل موجــودات شــركة ناقــالت ٢٩.٦ مليــار ريــال قطــري، يف ٣1 ديســمر   

201٨ مقارنــة بـــ ٢٩.٩  مليــار ريــال قطــري، يف ٣1 ديســمر 2017 
بلغــت املوجــودات املتداولــة، مبــا يف ذلــك النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك ٢.٩   

201٨ ديســمر   ٣1 يف  ريــال،  مليــار 
بلغــت املوجــودات غــري املتداولــة، والتــي تتكون بشــكل رئيســي من اإلســتثمارات   
مــن  وغريهــا  واملعــدات  واملمتلــكات  املســال،  الطبيعــي  الغــاز  ســفن  يف 

ريــال قطــري، يف ٣1 ديســمر 201٨ ٢٦.٧ مليــار  األخــرى  املوجــودات 
بلغت إجمايل موجودات الشركة، مبا يف ذلك حصة ناقالت من أصول مشاريعها   

املشرتكة أكرث من ٤٤ مليار ريال 

باملســؤولية  املشــرتكة  املشــاريع  تقوم"ناقالت"عــر  ذلــك  إىل  وباإلضافــة   
وإصــالح  اجلالهمه"لبنــاء  جابــر  بــن  حوض"إرحمــه  يف  واإلداريــة  التشــغيلية 
الســفن يف مدينــة رأس لفــان الصناعيــة  والــذي بلغــت تكلفــة تشــييده مــا يصــل 

قيمتــه إىل ١٠.٦ مليــار ريــال قطــري، ومت متويلــه عــن طريــق قطــر للبــرتول، 
 

بلغ إجمايل قيمة املوجودات املدارة بواسطة ناقالت ٥٤.٦ مليار ريال قطري.  

 
ــة بـــ  ــال قطــري، يف ٣1 ديســمر 201٨، مقارن ــار ري بلــغ إجمــايل القــروض ١٩.٨ ملي  
ــداد  ــدى س ــس م ــا يعك ــذا م ــمر 2017، وه ــري، يف ٣1 ديس ــال قط ــار ري ٢٠.٦ ملي

القــروض.

غــري  واألســهم  التحــوط  احتياطــي  قبــل  امللكيــة  حقــوق  قيمــة  إجمــايل  بلــغ   
املســيطرة ٩ مليــار ريــال قطــري يف ٣1 ديســمر 201٨، مقارنــة بـــ ٨.٧ مليــار ريال 
يف ٣1 ديســمر 2017. وقــد انخفــض احتياطــي التحــوط السلبي، يف ٣1 ديســمر 
201٨ ليصــل إىل قيمــة ٢.١ مليــار ريــال قطــري مقارنــة مببلــغ ٢.٨ مليــار ريــال قطري 
يف ٣1 ديســمر 2017، حيــث يعــود ذلــك بشــكل أساســي لإلنخفــاض يف القيمــة 
الســوقية لعقــود مبادلــة أســعار الفائــدة يف نهايــة العــام، لينتــج عنهــا إنخفــاض 

ــدة. ــعار الفائ ــادالت أس ــادة يف مب ــدالت الزي ــس مع ــات، والتي تعك يف املطلوب
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شــركة ناقــالت هــي شــركة نقــل بحــري قطريــة تأسســت يف عــام  200٤، ومتثــل حلقــة 
النقــل األساســية يف سلســلة إمــداد الغــاز الطبيعــي املســال لدولــة قطــر. يعتــر 
أســطول شــركة ناقــالت هــو األكــر مــن نوعــه يف العــامل، حيــث يضــم ٦٥ مــن ســفن 
ــفن  ــع )٤( س ــّغل أرب ــالت وتش ــر ناق ــك، تدي ــة إىل ذل ــال. وباإلضاف ــي املس ــاز الطبيع الغ
لنقــل غــاز البــرتول املســال، عــن طريــق شــركة ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة، مــع 
وجــود 1٤ ســفينة لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال، فضــاًل عــن إنشــاء أول وحــدة عائمــة 

.)FSRU( لتخزيــن وإعــادة الغــاز املســال حلالتــه الطبيعيــة

ــر  ــن جاب ــه ب ــوض )إرحم ــا يف ح ــفن وإصالحه ــاء الس ــق بن ــالت مراف ــركة ناق ــّغل ش تش
لفــان بدولــة قطــر، مــن خــالل  الســفن يف مينــاء راس  لبنــاء وإصــالح  اجلالهمــه( 
مشــروعني مشــرتكني إســرتاتيجيني همــا: شــركة نقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة 
احملــدودة، وشــركة ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر احملــدودة. وتقــدم شــركة ناقــالت 
أيضــً خدمــات وكالــة املوانــئ، مــن خــالل شــركة ناقــالت للــوكاالت املالحيــة احملــدودة، 
جلميــع موانــئ دولــة  قطــر . وتوفــر هــذه الشــركة خدمــات التخزيــن للســفن يف 
امليــاه القطريــة، عــر وحــدة دعــم الســفن التابعــة لشــركة ناقــالت. ويقــدم املشــروع 
املشــرتك، شــركة ناقــالت ســفيتزير ويســمولر، خدمــات الدعــم والســحب والقطــر 

البحريــة يف مينــاء راس لفــان، ومنطقــة النشــاط البحــري لدولــة قطــر.

لمحة عن الشركة

VSU

ا�سطول

سفينة 
٦٥للغاز الطبيعي المسال

خدمات
الدعم البحري

تشغيل أسطول من السفن
بما فيها زوارق السحب وا رشاد

توفير خدمات الوكالة
والخدمات اللوجستية

توفير خدمات شركة ناقالت
للوكاالت المالحية المحدودة 

في جميع موانئ قطر

خدمات المؤن، والتخزين
وتنسيق عملية ا صالحات سفن ٤

لغاز البترول المسال

وحدة عائمة لتخزين وإعادة١
الغاز المسال لحالته الطبيعية

FSRU

الخدمات البحرية

ا صالح، والتحويل،
والصيانة والتصنيع

بناء و إصالح السفن البحرية 
والهياكل البرية والبحرية

بناء سفن يصل طولها
إلى ١٧٠ متر

صناعة السفن من الصلب 
وااللمنيوم والبالستيك 

المقّوى با¬لياف

حوض بناء 
و إصالح السفن

نظـرة عامــة:

حجم األسطول
سفينة

٪٤١

٧٠
معدل التقطير

جوائز لعام ٢٠١٨

 )ينطبق على املقر الرئيسي لشركة ناقالت فقط(

٦

السفن التي تم اإلستحواذ عليها في ٢٠١٨
٣

نقاط القوة الرئيسية:

الريادة يف نقل الغاز الطبيعي املسال

قطــر مــن أكــر مــوردي الغــاز الطبيعــي املســال يف العــامل، إذ تصــدر ســنويً 77 مليــون 
طــن مــن احتياطــي الغــاز املســتخرج مــن حقــل الشــمال. وتلعــب شــركةناقالت دورا 
اســرتاتيجيً وأساســيً ضمــن سلســلة شــبكة انتــاج الغــاز الطبيعي املســال مــن خالل 
نقلهــا ألكــرث مــن ٦0٪ مــن الغــاز الــذي تنتجــه قطــر إىل أســواق خمتلفــة حــول العــامل مــن 
ــر علــى  خــالل املســتأجرين العامليــني حيــث نتقــدم لهــم جميعــً بــكل الشــكر والتقدي
دعمهــم املتواصــل وثقتهــم يف شــركة ناقــالت ونخص بالشــكر شــركة "قطــر للغاز" 

املؤجــر األكــر.

التوسع حمليًا وعامليًا

علــى الرغــم مــن أن قطــر هــي مركــز أعمالنــا، إال أننــا نهــدف بشــكل دائــم لزيــادة نطــاق 
انتشــارنا وتوصيــل الطاقــة النظيفــة إىل األســواق العامليــة. يتــم شــحن الغــاز الطبيعــي 
املســال عــر شــركة ناقــالت إىل العمــالء حــول العــامل بأمــان ونظــم ســالمة عاليــة 
املســتوى. وتهــدف الشــركة إىل حتقيــق املزيــد مــن التوســع واإلنتشــار خــالل الســنوات 
القادمــة، كجــزء مــن إســرتاتيجية لتنويــع حمفظــة أعمالهــا، ومــن أجــل احلفــاظ علــى 
مكانتهــا الرائــدة يف ســوق نقــل الغــاز الطبيعــي املســال. ومــن خــالل شــركات النقــل 
 )FSRU( املشــرتك والوحــدات العائمــة لتخزيــن وإعــادة الغاز املســال حلالته الطبيعيــة
وســفن غــاز البــرتول املســال املشــرتكة، تعمــل ناقــالت علــى توســيع نطــاق شــبكتها 
الدوليــة للنقــل، حيــث نقــوم بنقــل الغــاز الطبيعــي املســال إىل املســتهلكني حــول 
العــامل. وتهــدف الشــركة إىل زيــادة توســعها العاملــي يف الســنوات القادمــة، لإلحتفاظ 

مبكانتهــا الرائــدة يف ســوق خدمــات نقــل الغــاز الطبيعــي املســال.

اإلستقرار على املدى البعيد

ســاهمت إتفاقيــات اســتئجار ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال طويلــة األجــل، 
واملشــاريع اإلســرتاتيجية املشــرتكة مــع شــركات الشــحن العامليــة املعروفــة، يف 
متكــني ناقــالت علــى التحكــم يف التدفــق النقــدي بشــكل ثابــت وإدارة الســيولة النقديــة 

بكفــاءة وفاعليةوحتقيــق نتائــج قويــة ملســاهمينا.

قوة العمل املستدامة 

تلتــزم شــركة ناقــالت بتطويــر العنصــر البشــري وذلــك لضمــان إيجــاد قــوة عاملــة 
مســتدامة، مبــا يتماشــى مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 20٣0. ودعمــً لهــذه اإلســرتاتيجية، 
فقــد دشــنت الشــركة يف عــام 2011 برنامــج )تدريــب الطلبــة البحريــني(، والــذي يتــوىل 
ــى  ــول عل ــم، واحلص ــرية تعليمه ــة مس ــني، ملتابع ــني املوهوب ــالب القطري ــة الط رعاي
أرقــى الشــهادات العامليــة يف جمــال الصناعــة البحريــة، مــا يؤهلهــم يف أن يصبحــوا 
ــج  ــالت برام ــدم ناق ــك، تق ــة إىل ذل ــة. وباإلضاف ــال البحري ــني يف جم ــً أو مهندس ضباط
ــر مصممــة خصيصــً للمواطنــني القطريــني، بهــدف إعدادهــم لتقلــد الوظائــف  تطوي
العليــا داخــل الشــركة. وقــد حققــت الشــركة يف هــذا اخلصــوص جناحــً كبــريًا حتــى اآلن، 

ــام 201٨. ــة ع ــى نهاي ــف ٤1٪ حت ــري يف الوظائ ــبة التقط ــت نس ــث بلغ حي

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة

المستأجرون:

نقل الطاقة النظيفة إىل العامل
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الخطة اإلستراتيجية

على الرغم من جناح ناقالت يف نيل حصة 
كبرية يف سوق نقل الغاز الطبيعي 

املسال حمليً وعاملًيا، إال أنها ال تزال 
تسعى دومً إىل حتقيق املزيد من 

النجاحات يف قطاع الصناعة البحرية. 

وتسعى الشركة إىل إجناز هذا الهدف 
من خالل تقدمي جمموعة متكاملة من 

اخلدمات لالحتفاظ بامليزة التنافسية يف 
إطار تلبية تطلعات العمالء يف األسواق 
احمللية والعاملية وحتقيق احتياجاتهم.

إن قطاع خدمات النقل البحري هو قطاع 
عايل التنافسية يتسم بالتغيري الدائم 

واملرونة العالية، لذا فإن الشركات 
األكرث كفاءة وخرة هي فقط القادرة 

على املضي قدمً يف املنافسة 
واالستمرارية. ويف ذات اإلطار، فإن طبيعة 

هذا القطاع تتطلب من شركة ناقالت 
أن تتحلى مبستويات عالية من اإلبداع 

واالبتكار، واملرونًة والكفاءة التشغيلية، 
وكفاءة اإلنفاق وخفض التكلفة للحفاظ 

على أقصى معايري السالمة واملوثوقية 
واجلودة. 

لذا فإن ناقالت حترص على متابعة 
مستجدات السوق ومواكبتها، وإجراء 

املتابعة والتقييم، وكذلك التطوير 
املستمر لعملياته.

إننا يف شركة ناقالت نؤمن بأن هويتنا هي 
جزء ال يتجزأ من رؤية العالمة التجارية، 

والتي تلهمنا بدورها للعمل الدؤوب 
لتقدمي اخلدمات املالئمة.

إن شركة ناقالت تعي جيًدا أن احلفاظ 
على التفوق يف السوق التنافسية يرتكز 

أساسً على تقدمي خدمات متميزة 
للعمالء. ويتمحور العمل حول مبدأ خلق 

ثقافة العمل املتبادل والتحفيز من خالل 
بّث روح القيم املؤسسية وتبادل وجهات 

النظر مع العمالء، بحيث يرثي كل مّنا جتربة 
اآلخر ويسهم يف توفري أفضل احللول 

اخلدمية. 

وبذلك ترز هذه امليزة كأحد أهم سمات 
شركة ناقالت التي ترتقي بتجربة العمالء 

وحتقق قيمة فعلية للعالمة التجارية.

إن مكانة شركة ناقالت مل تكن لتتحقق 
دون النجاحات الفردية واجلماعية لكادر 
العمل. لقد حرصت الشركة دوًما على 

توظيف وتطوير الكفاءات املتميزة القادرة 
على تنفيذ األعمال باحرتافية عالية، مما 
يكسبها احرتام اجلمهور واملساهمني 

والعمالء، وبالتايل فإن هذا الكادر ميثل 
رأس املال احلقيقي للشركة. سوف 

تستمر وظائف الدعم املؤسسي يف 
ناقالت يف تقدمي خدماتها وجهودها 
 ملساندة عمليات الشركة األساسية 

وفق أعلى مستويات الكفاءة. 

ويف الوقت الذي تقوم فيه كوادر العمل 
يف الشركة بتنفيذ اخلدمات بانسجام 

ومواءمة كاملني، فإن ناقالت ستمضي 
قدمً يف إسرتاتيجيتها لتطوير ومتكني 
الكادر لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة 

والفاعلية.

تعزيز األداء التنظيميحلول مشاركة العمالءالتفوق التشغيليالتنمية المستدامة

الحصيلة
المتوقعة

العميل

العمل الداخلي
للشركة

العوامل
المساعدة

أن تكون "ناقالت" واحدة من أكر زيادة الربحية
الشركات جودة من حيث األداء 

حتسني قيمة العالمة التجارية

زيادة حصتنا السوقية

"تسليم الشحنات بشكل متكامل 
و موثوق و توفير وسائل نقل متكاملة 

للطاقة وتقديم حلول بحرية مختلفة"

"توفير خدمة آمنة وموثوقة وفاعلة
من حيث التكلفة"

"إضافة قيمة إلثراء تجربة العميل"

تعزيز صورة ومكانة العالمة التجارية حتسني كفاءة التكلفة
يف السوق

تأسيس ثقافة العمل اجلماعيتبسيط العمليات التشغيلية األساسية

تعزيز نظم األداء من خالل املراقبة 
والتقييم الفاعل 

إستغالل الفرص التجارية املربحة

بناء قدرات قراءة السوق اإلستباقية 
لتطوير إسرتاتيجية منو للمستقبل

بناء إسرتاتيجية تقوم على تطوير 
الصناعة البحرية

اإلهتمام برتشيد التكاليف و أنشطة 
اإلعمال، و رضى العمالء غايتنا

اإلستقطاب واإلحتفاظ  باملوظفني 
املؤهلني والسعي لتطوير الكوادر

تعزيز األداء التنظيمي

حلول مشاركة العمالءالتفوق التشغيلي التنمية المستدامة

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة

تســعى شــركة ناقــالت إىل حتقيــق أداء متفــوق ومتميــز يف كافــة عملياتهــا التشــغيلية، 
وذلــك مــن أجــل حتقيــق رؤيتهــا ألن تكــون الشــركة الرائــدة عاملّيــً يف جمــال نقــل 
الطاقــة واخلدمــات البحريــة. وترتكــز إســرتاتيجية ناقــالت كشــركة عامليــة متخصصــة 

ــن أساســيني للنجــاح، وهمــا:  يف النقــل البحــري علــى حموري
•  حتقيق مركز الريادة يف إطار توفري شحن الطاقة النظيفة بأعلى معايري األمان

     والكفاءة التشغيلية

•  تقدمي منتجات وخدمات مميزة وفق أعلى معايري اخلدمة واجلودة للحفاظ على
     مركزها املايل القوي.

وســيضمن هــذا التوجــه أن حتافــظ الشــركة علــى مركــز الريــادة ضمــن بيئــة مرنــة 
ــدوام.  ــى ال ــرية عل ــغيل املتغ ــة التش ــة وبيئ ــوق الراهن ــات الس ــم حتدي ــية وبرغ وتنافس
وعليــه فــإن الركائــز األساســية التــي تعتمدهــا الشــركة يف حتقيــق هــذا التوجــه هــي:

نقل الطاقة النظيفة إىل العامل
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مسيرة ناقالت      

مت تأسيس شركة ناقالت يف عام 200٤

مت يف عام 200٥ طرح أسهم شركة ناقالت للتداول يف بورصة قطر

تسلمت شركة ناقالت يف عام 200٥ أول سفينة لنقل الغاز الطبيعي 
املسال

مت تأسيس شركة "ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة" يف مايو 
عام200٥ 

مت يف عام 200٦ تأسيس مشروع مشرتك بني ناقالت و"سفيتزر الشرق 
األوسط"، منحت مبوجبه عقد خدمة ملدة 22 عامً من قطر للبرتول 

مليناء راس لفان

أبرمت ناقالت يف عام 200٦ عقدًا إلدارة جمموعة سفن عددها 2٥ 
سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسال، وهي مملوكة بالكامل مع "شل 

إنرتناشيونال للتجارة والشحن احملدودة"

منحت شركة ناقالت عقدًا ملدة 2٥ سنة من قبل قطرغاز حلوايل 2٤ 
سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسال

٢٠١٥ وما يليها٢٠١٢ • ٢٠١٤ ٢٠٠٨ •  ٢٠٠٤٢٠١١ •   ٢٠٠٧

استالم شركة "ناقالت" عدد ٤2 سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسا، 
وعدد )٤( أربع سفن لنقل غاز البرتول املسال

 
استالم أّول سفينة "موزا"، من طراز "كيوماكس"

مت إنشاء شركة "ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة" يف عام 200٨

مت إنشاء شركة "ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة" يف 2010
 

حفل تدشني حوض )إرحمه بن جابر اجلالهمه( لبناء وإصالح السفن

أكملت شركة "ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة" يف عام 2011 أّول 
مشروع صيانة يف احلوض اجلاف

تولت شركة "ناقالت للشحن قطر احملدودة " اإلدارة التقنية ألربع سفن 
خمصصة لنقل غاز البرتول املسال يف عام 2012

انضمام أّول جمموعة من طّلاب برنامج "تدريب طالب البحرية" ىلشركة ناقالت
  

شركة "ناقالت كيبيل لألعمال البحرية"  تفوز، للسنة الثانية على التوايل، بجائزة 
)أفضل حوض بحري خلدمات صيانة السفن(، خالل حفل توزيع جوائز )سيرتيد( 

الشرق األوسط وشبه القارة الهنديّة 201٣

فوز شركة "ناقالت كيبيل لألعمال البحرية" بجائزة السالمة واألمن يف عام 201٤

سلمت شركة "ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة " يف عام 2012 أول ثالث 
سفن يف حوض )إرحمه بن جابر اجلالهمه( لبناء وإصالح السفن

توسعت شركة ناقالت يف عام 201٥ يف مشاريعها املشرتكة مع شركة 
"ماران فينتشرز" اليونانية ، بإضافة عدد إثنتني )2( من سفن الغاز الطبيعي 

املسال اجلديدة ألسطول الشركة
 

أكملت شركة ناقالت كيبيل البحرية احملدودة تصنيع أول زورق يف دولة 
قطر عام 201٦

سلمت شركة "ناقات دامن شيبياردز قطر" بنجاح عدد ثماين )٨( سفن 
متعددة اإلستخدامات ملشروع ميناء حمد بدولة قطر

بدأت شركة "ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة" بتقدمي خدماتها إىل 
السفن الراسية يف مينائي الدوحة وحمد

حازت ناقالت على سبع )7( جوائز للتميز يف عام 201٦ ، تختص بعمليات 
السالمة، وتشغيل العمليات، وتكنولوجيا املعلومات، وإدارة سلسلة 

عمليات التوريد، وإدارة األعمال والتقطري

وقعت ناقالت إتفاقية لنقل إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة 
لسفن أسطولها من شركة "شل إنرتناشيونال للتجارة والشحن 

احملدودة"ستاسكو، حيث مت إنتقال )10( عشر سفن لنقل الغاز الطبيعي 
املسال إىل إدارة شركة "ناقالت للشحن قطر احملدودة"

وقعت شركة ناقالت مذكرة تفاهم مع شركة "هوغ" الرنويجية للغاز 
الطبيعي املسال إلستكشاف فرص التعاون يف جمال مشاريع الوحدات 
 )FSRU( العائمة إلستقبال وتخزين وإعادة الغاز املسال حلالته الطبيعية

قامت شركة “ ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة“ بتسليم أول يختني 
من اليخوت الفاخرة، واللذين قامت بتصنيعهما بالكامل داخل دولة قطر

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل
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٨

١٠

٧

٩

٢ ١

٦ ٥

أهم اإلنجازات الرئيسية لعام ٢٠١٨

٤ ٣

 قامت "ناقالت" بخطوة هامة 
يف إطار توسعة أعمالها مع 

شركة "ماران فينتشرز" اليونانية 
وذلك من خالل إضافة سفينتني 
جديدتني للغاز الطبيعي امُلسال 

ألسطول الشركة. 

حازت "ناقالت" على جائزة 
"التقطري" تقديرًا جلهودها 

واسهاماتها يف مبادرات التعليم 
والتطويرلقطاع النفط والغاز بدولة 

قطر. 

حازت "ناقالت"؛ للمرة الثالثة 
على التوايل، على جائزة التميز يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات، وذلك 
خالل حفل توزيع جوائز CIO للتميز 

التكنولوجي للعام ٢٠١٨، والتي 
أقيمت يف الدوحة. 

نالت "ناقالت" جائزة "سيف 
الشرف" الدولية املرموقة 

من جملس السالمة الريطاين، 
وهي جائزة يتم منحها لنخبة 

املؤسسات والشركات العاملية 
ذات األداء التشغيلي املتميز يف 

جمال إدارة الصحة والسالمة.

 ISO حازت "ناقالت" على شهادة
2018 :45001 يف املعيار الدويل 

األول للسالمة والصحة املهنية 
واملمنوحة من قبل مؤسسة 

"لويدز ريجيسرت" العاملية لضمان 
اجلودة، وهي بذلك أول شركة 
قطرية حتوز على هذا التقدير.

وقعت "ناقالت" اتفاقية شراء 
أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة 

الغاز املسال حلالته الطبيعية 
مع شركة "أكسلريت للطاقة" 

األمريكية، حيث بلغت نسبة ملكية 
الشركة يف الوحدة العائمة ما 

يعادل ٪٥٥.

فازت "ناقالت" بجائزة 
"مايكروسوفت قطر للتحول 

الرقمي" لعام 201٨ عن قطاعي 
النفط والغاز، تقديرًا للتحول 

الرقمي املتميز للشركة يف جميع 
عملياتها.

حصدت "ناقالت" جائزة "أفضل 
املمارسات يف جمال االبتكار" 

السنوية املمنوحة من قبل 
مؤسسة "ذي أويل آند غاز يري" 

)TO&GY(، وذلك تقديرًا جلهودها 
يف املبادرات املبتكرة للتنمية 

املستدامة.

حصدت "ناقالت" شهادة اعتماد 
من فئة اخلمس جنوم يف جمال 
الصحة املهنية وإدارة السالمة 

من جملس السالمة الريطاين.

فازت "ناقالت" بجائزة "الشركة 
اخلضراء" ضمن فعاليات أسبوع 

قطر لالستدامة 201٨، تقديرًا 
لنجاحاتها يف دمج املمارسات 

املستدامة عر عملياتها 
وأنشطتها املتنوعة مع املدارس 

واجلامعات يف قطر.

٢

9

1

٦٧

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل

٣
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السالمة والصحة والبيئة والجودة
تضع شركة ناقات السامة والصحة والبيئة والجودة على رأس أولوياتها لضمان العمل بطريقة آمنة وموثوقة وفعالة في المجتمع حيث تظل 

أساسيات تقديم عمليات آمنة وموثوق بها هي األولوية األولى بالنسبة للشركة. تؤمن شركة ناقات بإمكانية منع جميع الحوادث واإلصابات 
وبالتالي تسعى الشركة جاهدة لخلق بيئة خالية من الحوادث واإلصابات في مكان العمل والمنزل. ومن خال االستثمار الضخم في موظفيها 

وعملياتها ومعداتها، يستمر أداء السامة في شركة ناقات في التحسن والتطور يوما بعد يوم. 

حققت السفن اململوكة بالكامل لشركة ناقالت 
معدل تكرار إصابات هادرة لوقت العمل بلغ )صفر(، 

وإجمايل معدل احلوادث املستوجبة لإلبالغ إىل 
0.79 وكالهما أفضل من املتوسط، مقارنة ببقية 

الشركات األخرى يف قطاع الصناعة البحرية.

حققت سفن ناقالت اململوكة بالشراكة مع شركات 
عاملية أخرى معدل إصابات هادرة لوقت العمل 

بنسبة )صفر( ، ومعدل )صفر( أيضً للحوادث 
املستوجبة لإلبالغ وهي تصنيفات أفضل من 

املتوسط، مقارنة ببقية الشركات األخرى يف قطاع 
الصناعة البحرية.

حقق أسطول سفن نقل الغاز الطبيعي املسال 
وسفن غاز البرتول املسال التي يتم إدارتها داخليً 

عن طريق شركة ناقالت للشحن قطر احملدودة 
NSQL، معدل إصابات هادرة لوقت العمل بواقع 

0.45 وإجمايل معدل )0.49( للحوادث املستوجبة 
لإلبالغ حتى اآلن، وهي تصنيفات أفضل من 

املتوسط، مقارنة ببقية الشركات األخرى يف قطاع 
الصناعة البحرية.

حقق أسطول السفن المملوكة بالكامل لشركة ناقات أو المملوك بالشراكة مع شركات عالمية أخرى أداًء تشغيليًا متميزاً في مجال السامة. 

 سفن الغاز الطبيعي المسال 
ذات الملكية المشتركة

 السفن التي تدار من قبل شركة
"ناقالت للشحن قطر المحدودة" 

الجودة - نظام اإلدارة المتكاملةبرنامج الحد من وقوع الحوادث أو اإلصابات أثناء العمل 

اســتمرت شــركة ناقــالت يف حملتهــا الهادفــة إىل احلــد مــن احلــوادث أو وقــوع إصابــات 
العمــل، وهــو برنامج خمصــص إلتباع ارشــادات الســالمة الالزمة، بغرض تفــادي احلوادث 
احملتملــة. يهــدف هــذا الرنامــج إىل متكــني املوظفــني ، وإىل تعزيــز بيئــة عمــل أكــرث أمانــً 

يف جميــع أنحــاء ومرافــق الشــركة وشــركات املشــاريع املشــرتكة، ويهــدف إىل:

أجــرت شــركة ناقــالت بنجــاح عمليــات التدقيــق واملراجعــة الشــاملة فيمــا يتعلــق 
بالتأكــد مــن مطابقــة العمليــات  بنظــام اإلدارة املتكاملــة، حيــث قامــت الشــركة 
 ISO 9001:2015,( :ــة ــزو IMS / ISO 2015 واملعايــري احملدث ملتطلبــات نيــل شــهادة اآلي

.)ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
حــازت ناقــالت علــى شــهادة ISO 45001: 2018 لنظــام إدارة الصحــة والســالمة املهنية 

وهــي بذلــك أول شــركة قطريــة حتــوز علــى هــذا التصنيف.

 سفن الغاز الطبيعي المسال 
المملوكة بالكامل

سفينة٣٦سفينة١٥
سفينة١٨

سفينة لنقل الغاز ١٤
سفن مخصصة لنقل ٤الطبيعي المسال

غاز البترول المسال

(TCRF) (LTIF) (LTIF) (TCRF)

0.79 0.00

(TCRF) (LTIF) 

0.000.000.450.49

تقــدمي برنامــج مهــارات التدخــل الفعــال لتمكــني املوظفــني مــن التحــدي والتغلــب 
ــوع  ــن وق ــد م ــب احل ــة، بجان ــات آمن ــق عملي ــو حتقي ــالق نح ــات، واإلنط ــى الصعوب عل

ــل. ــات العم ــوادث أو إصاب احل
إقامــة دورات تدريبيــة إلزاميــة مــن قبــل إدارة الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة 

يف ناقــالت جلميــع املوظفــني.

واصلت “شركة ناقالت للوكاالت املالحية 
احملدودة“ سجلها القياسي حيث 
متكنت من حتقيق سجل خاٍل من 

اإلصابات الهادرة لوقت العمل ملدة
 13 عامً منذ تأسيسها.

أجنزت شركة “ ناقالت سفيتزيرويسمولر“ 
أكرث من 7 ماليني ساعة عمل من دون 

تسجيل أي حوادث على اإلطالق يف عام 2018.

٧مليون ١٣سنة
إصابات هادرة لوقت العملإصابات هادرة لوقت العمل

شهد العام 2018 إجنازات مهمة لشركة ناقالت على صعيد السالمة املهنية، حيث مت 
تصنيفها من بني الشركات ذات بيئة العمل األكرث سالمة يف قطاع الصناعات البحرية. 
كما حققت الشركة انخفاضً كبريًا  يف معدل اإلصابات الهادرة لوقت العمل لتصل إىل 

0.0٨ %، وقلصت معدل احلوادث املستوجبة لإلبالغ إىل 0.72 %، مما يعد أقل بكثري من 
املتوسط القياسي للشركات العاملة يف القطاع نفسه.

٠.٧٢
إصابات هادرة لوقت العمل

على أساس سنوي

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة

٠.٠٨
الحوادث المستوجبة لإلباغ على 

أساس سنوي

نقل الطاقة النظيفة إىل العامل
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٠.٨٢ ٠.٩٩
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٠.٥١
٠.٤٩

٠.٥٣
٠.٤٨

٠.٥٩

المعدل العالمي

معدل ناقات

معدل الحوادث المستوجبة لإلباغ على أساس سنوي معدل إصابات هادرة لوقت العمل على أساس سنوي
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اإلستدامة

السالمة والصحة والبيئة:

العنصر البشري وتنمية القدرات:

برامج الخدمة المجتمعية:

تلتزم ناقات ومشاريعها المشتركة برؤية قطر الوطنية 2030، والتي بدورها تظهر الرؤية المستقبلية للدولة لتحديد اإلتجاهات العامة للتنمية 
المستدامة.  تقوم شركة ناقات بتنفيذ العديد من برامج السامة والتطوير الداخلي، بهدف ضمان إنشاء بيئة آمنة لموظفيها، في حين يهدف إطار 

المسؤولية المجتمعية للشركة إلى تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالخدمة المجتمعية والبيئة والتعليم. ومن بين أهم إنجازات الشركة في 
االستدامة هذا العام مايلي:

ــك  ــا، وذل ــي ملوظفيه ــي واملهن ــر الذات ــتمرار إىل التطوي ــالت باس ــركة ناق ــعى ش تس
مــن أجــل املســاهمة الفاعلــة يف الوصــول إىل أهدافهــا التشــغيلية واإلســرتاتيجية. 
ولتحقيــق هــذه الغايــة فــإن الشــركة تقــدم العديــد مــن الفعاليــات التعليميــة وفعاليــات 
ــم تنظيمهــا للموظفــني يف أماكــن  ــر املهنــي املتنوعــة واملبتكــرة، والتــي يت التطوي
العمــل، أو يف القاعــات اخلاصــة بالفعاليــات، أو حتــى مــن خــالل املشــاركة فيهــا 
عــر اإلنرتنــت. وتقــوم ناقــالت بإعطــاء األولويــة لتحقيــق متطلبــات التطويــر املهنــي 
املتعلقــة بتنفيــذ األعمــال، والتــي عــادة مــا تتضمــن تطويــر املهــارات التقنيــة، وفــن 
ــم  ــبً، يت ــا كان مناس ــة. وحيثم ــة والقيادي ــدرات اإلداري ــاء الق ــن، وبن ــع اآلخري ــل م التعام
اســتخدام املعرفــة املتعلقــة باجلوانــب والشــؤون الداخليــة للشــركة، وذلــك مــن 
الشــركة  جهــود  إن  املعرفــة.  ومشــاركة  لتبــادل  عمــل  جمموعــات  تكويــن  خــالل 
مســتمرة لتعزيــز ثقافــة التعلــم مــن أجــل اســتقطاب القــوى العاملــة ذات املهــارات 
العاليــة واحملافظــة عليهــا، إضافــة إىل رعايــة املواهــب الشــابة، كل ذلــك كان جــزءا 

ــام 201٨. ــالل الع ــركة خ ــازات الش ــرية إجن ــز مس ــا ميي ــم م ــن أه م
 

ــة العمــال يف املشــاريع املشــرتكة يف مدينــة راس لفــان  ــة لفئ عقــد دورات تدريبي
الصناعيــة يف أســس احلاســب اآليل والتعامــل اآلمــن مــع اإلنرتنــت و دورات الطباعــة.

يتكــون إطــار املســؤولية اجملتمعيــة الشــاملة يف شــركة ناقــالت مــن ركائــز أساســية 
أربعــة، وهــي: اجملتمــع والصحــة والتعليــم والبيئــة. وقــد ركــزت الشــركة جهودهــا 
ــة مــن خــالل تنفيــذ جمموعــة مــن  العــام املنصــرم علــى متكــني اجملتمعــات احمللي
ــك  ــرى وكذل ــات األخ ــة واجله ــات التعليمي ــف املؤسس ــع خمتل ــة م ــطة التعليمي األنش
الدعــوة حلمايــة البيئــة مــن خــالل تنظيــم جمموعــة مــن األنشــطة البيئيــة اخملتلفــة. 
ومــن أبــرز إجنــازات املســؤولية اجملتمعيــة للشــركة وشــركات املشــاريع املشــرتكة 

لهــذا العــام: 

املســاهمة والترع بتقدمي جمموعة متطورة من أجهزة تكنولوجيا املعلومات 
جلمعية الهالل األحمر القطري، وذلك دعمً ملبادراتها التعليمية اإلنســانية 

اخملتلفة.

تقدمي ترع مايل من قبل املوظفني بغرض املســاهمة يف إجناح حملة 
)قطر اخلريية( إلغاثة متضرري الســيول والفيضانات بوالية كرياال جنوبي الهند. 

وهدفــت الترعــات العينية إىل تقدمي اإلغاثة الضرورية العاجلة لضحايا الفيضانات، 
ومســاعدة عائالت الضحايا واملتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.

 تنظيم حمالت للترع بالدم، وذلك بالتعاون مع وحدة الترع بالدم مبؤسســة 
حمد الطبية.

املشــاركة يف حملة )قطر اخلريية( للمســاعدة على الترع لكفالة الفئات 
احملتاجة حول العامل على اختالف احتياجاتها، وذلك من خالل اســتخدام برنامج 

التــرع عــر اإلنرتنت للجمعيات اخلريية واإلغاثية، أو من خالل تطبيقات اجلوال 
املتاحة.

تقــدمي نــدوة خاصة ملوظفي بنك قطر للتنمية، تناولت تعزيز جوانب االتصال 
والتواصــل مع اآلخرين، وكيفية تطوير املهارات الذاتية.

املشــاركة الفاعلة من قبل شــركة ناقالت يف تدشني حملة "املؤسسة 
اخلضراء" ضمن أســبوع قطر لالســتدامة، وذلك حتت رعاية كلية اإلدارة 

واالقتصاد بجامعة قطر. وقد جاءت هذه احلملة بالتعاون مع شــركة ناقالت 
لتقييم مشــاريع الطلبة ودعمها يف املستقبل. 

إشــراك الشــباب من طالب املدارس واجلامعات احمللية من خالل برامج التوعية 
الطالبية اخملتلفة، وشــمل ذلك تقدمي الرؤى والنصائح املهنية القّيمة لهم.

مســاهمة شــركة ناقالت يف برنامج جامعة قطر الذي مت تخصيصه للتطوير 
املهني للطلبة ، وتناول بناء املهارات املطلوبة يف املهن املســتقبلية.

مشــاركة ناقالت يف مبادرة زراعة األشــجار، بالتعاون مع إدارة احلدائق التابعة 
لــوزارة البلديــة والبيئة ووزارة التعليم والتعليم العايل لطالب املدارس، وذلك 

بهــدف تثقيفهم والتوعية بأهمية حماية البيئة واحلفاظ عليها.

مت توزيع "دليل أساســيات السالمة والصحة 
والبيئــة واجلودة" احملّدث على جميع موظفي 

ناقالت، والذي يحتوي على املعلومات األساســية 
الضرورية املتعلقة بالســالمة يف مكان العمل، 
وتقدمي اإلستشــارات الصحية، والتعريف بجوانب 

اإلدارة البيئية وغريها.

ُأجرت شــركة ناقالت استبيانً استقصائيً لتقييم 
مســتوى ثقافة السالمة يف عمليات الشركة، 

وقد أظهر املســح الذي مت إجراؤه ملوظفي 
األســطول البحري حتسنً واضحً يف جميع 

العوامل الثمانية التي مت قياســها، باملقارنة
مع االستبيان السابق.

مت بنجاح تنفيذ )برنامج التخطيط الشــامل ملوارد 
املؤسســات( جلميع موظفينا، بهدف اإلستفادة 

مــن التقدم التكنولوجي الرامي إىل تعزيز أنظمة 
إدارة الســالمة والصحة والبيئة واجلودة بالشركة. 
وتوفر وحدة اإلبالغ عن احلوادث التي مت تدشــينها 

حديثــً، واجهة مثلى لإلبالغ عن احلوادث )أي 
األفعــال غري اآلمنة أو الظروف غري املؤاتية يف 

مرافق العمل اخملتلفة(.

 )MOC( مت بنجــاح إمتام عملية إدارة التغيري
وتنفيذها يف خمتلف عمليات الشــركة والتي 

أدت بدورها إىل اتباع نهج متكامل وشــامل وأكرث 
كفاءة. 

عقد جلسة توعويــة يف جمال الصحة 
النفسية حــول كيفية التغلب على الضغوطات 
املرتبطة بالعمل، وذلــك بالتعاون مع جمعية 

أصدقاءالصحة النفسية يف قطر )وياك(.

تنفيذ حملة للتطعيم ضد األنفلونزا املوســمية 
ملوظفــي ناقالت وأفراد عائالتهم، للوقاية من 

املضاعفــات الناجتة عن اإلصابة باألنفلونزا. وجرى 
تنظيم حملة التطعيم يف مقر شــركة ناقالت 
وكذلــك يف حوض )إرحمه بن جابر اجلالهمه( 

لبناء وإصالح الســفن يف مدينة راس الصناعية، 
بالتنســيق مع وزارة الصحة العامة.

تنظيــم حلقات عمل حول "التوعية الصحية" 
لإلشــارة بأهمية التوعية الصحية يف وقاية أفراد 

اجملتمــع، وحماية املوظفني من اخملاطر يف 
أماكن العمل.

الرتويج ألســلوب حياة نشط وصحي عر تنفيذ 
العديد من األنشــطة الرتفيهية مثل تنظيم 

فعاليات بطولة رمضان لكرة القدم، ومنافســات 
تنس الطاولة، وتنظيم ماراثون املشــي واجلري 

ملســافات قصرية، وبرامج أخرى عديدة ذات 
صلة.

شــاركت ناقالت ومشاريعها املشرتكة، واملتمثلة 
يف شــركة "ناقالت كيبل لألعمال البحرية 

احملدودة "، وشــركة "ناقالت دامن شيبياردز 
قطر" احملدودة، ضمن النشــاط السنوي اخلاص 

بحملة تنظيف الشــاطئ الشمايل ملدينة راس 
لفان الصناعية.وقامت الشــركة بتنظيمه بالتعاون 

مع إدارة شــؤون املدن الصناعية يف قطر للبرتول 
وإدارة الصحة والســالمة والبيئة يف مدينة راس 

لفان الصناعية. وتهدف حملة تنظيف الشــاطئ إىل 
توفري بيئة ســاحلية نظيفة وآمنة. 

تنظيــم دورة "التوعية بأهمية احلياة البحرية" 
للموظفــني، وذلك حتقيقً لرؤية وزارة البلدية 

والبيئــة الرامية للحفاظ على البيئة واملوارد 
الطبيعيــة بالدولة. وقام خبري خمتص من وزارة 

البيئة باإلشــراف على إرشاد املوظفني على 
أهميــة احلفاظ على النظام البيئي البحري، وتقدمي 

العديــد من املبادرات واجلهود الهادفة إىل احلفاظ 
على البيئة.

تنظيــم جلسة توعوية للحد من خماطر 
إستخدامات البالستيك والحد من استعماالته. 

جاءت الدورة التدريبية يف إطار اإلجتماع الســنوي 
ملوظفي األسطول البحري يف شــركة ناقالت.

ويهدف هذا الرنامج اإلرشــادي إىل احلد من 
اســتخدام املواد البالستيكية الضارة، والدعوة إىل 
اســتخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة، للمساعدة 

على حماية البيئة ومكتسباتها.

المبادرات البيئيةمبادرات السالمة المبادرات الصحية

إنجازات قطاع التدريب والتطوير في عام ٢٠١٨

٪٤١

١٢

القيادة١٥

١٥٨

١٠٠
نسبة التقطير 

طالبًا قطريًا تخرج ضمن برنامج تدريب الطلبة 
البحريين الخاص بالشركة، والهادف إلى إعداد 

مجموعة من الكفاءات الوطنية في مجال خدمات 
النقل البحري للعمل على متن سفن "ناقات".

تدريب جديد على أساليب االرتقاء بجودة 
العمل لجميع مقدم لموظفي الشركة 

عدد الدورات التدريبية ذات الصلة
بأعمال الشركة من خال منصة 

التعلم اإللكتروني

  تدريب مختلف بنجاح إلى ٩٩٪ 
من موظفي الشركة

إقامة تقييم عالي المستوى
للقطريين و الموظفين اآلخرين

في فنون القيادة و طرق تطويرها

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل
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تطوير نهجنا بحيث ترتبط إدارة استمرارية األعمال ارتباطً وثيقً بعملياتنا 
التجارية وتتكامل مع عملية إدارة اخملاطر املؤسسية.

اتخاذ منظور أكرث شمولية إلدارة استمرارية األعمال اخلاصة بالشركة 
مبا يف ذلك األقسام اخملتلفة لدى "ناقالت" من جهة وإدارة عمليات 

األسطول من جهة أخرى.

حتفيز التكامل بني خمتلف إدارات وأقسام الشركة خصوصً يف حاالت 
العمل املشرتك املباشر واملتواصل بني إدارة وأخرى.

مراجعة األولويات والرتكيز على ما هو أهم لضمان امتام نظام إدارة 
استمرارية األعمال بشكل كامل ومتقن.

تعميم النهج املتبع يف نظام إدارة استمرارية األعمال على جميع إدارات 
وأقسام الشركة لضمان إدارة استمرارية األعمال بشكل سلس.

إدارة المخاطر

مت تعزيز نهج حوكمة اخملاطر يف شــركة ناقالت بشكل 
مســتمر من خالل تبني املمارسات الرائدة املتعلقة بإدارة 
اخملاطر املؤسســية وإدارة أمن املعلومات وضمان إدارة 

اســتمرارية األعمال يف األحوال الطارئة. إن وجود أساسيات 
حوكمة قوية يف "ناقالت" مكنت الشــركة من التعامل 

مع اخملاطر احملتملة يف خمتلف مرافق الشــركة، والتي 
بدورها عززت من ثقة املســاهمني يف إدارة الشركة 

لعملياتها املتكاملة.

: )ERM( إدارة المخاطر المؤسسية
تبنــي  أجــل  مــن   )ERM( املؤسســية  اخملاطــر  إلدارة  ناقــالت  برنامــج  تأســس 
وتســهيل املمارســات الرائــدة، والتــي تشــتمل علــى حتديــد وتقييــم وإدارة اخملاطــر 
القائمــة، أو احملتملــة. كمــا يهــدف تطبيــق مثــل هــذه املمارســات إىل تعزيــز ثقــة 
املســاهمني يف شــركة ناقــالت، ومســاعدة إدارة الشــركة علــى إتخــاذ القــرارات 
ــة  ــن عملي ــزء م ــاملة. وكج ــات الش ــات واملعطي ــى املعلوم ــة عل ــة، واملبني املدروس
إدارة  قامــت  بالشــركة،  اخلــاص  املؤسســية  اخملاطــر  إلدارة  املســتمر  التطويــر 
"ناقــالت" بوضــع برنامــج جــرى تصميمــه بشــكل يعمــل علــى التكامــل بــني التخطيــط 
اإلســرتاتيجي مــن جهــة وعمليــات إدارة خماطــر املؤسســات مــن جهــة أخــرى وذلــك 
للتأكــد مــن أن املبــادرات اإلســرتاتيجية تخضــع بشــكل مباشــر لدراســات معمقــة 
هــذا  فاعليــة  ويدعــم  حدوثهــا.  قبــل  ومعاجلتهــا  احملتملــة  اخملاطــر  تقييــم  يف 
الرنامــج إطــار حمــدد يضمــن اســتمرارية عملــه بشــكل متواصــل يلتقــط مــن خاللــه 
اجملموعــة الكاملــة مــن اخملاطــر احملتملــة والفــرص الســانحة. كمــا يضمــن أيضــً 
مراعــاة اخملاطــر علــى مســتوى فئــات متعــددة بشــكل منتظــم وتقــدمي تقاريــر عنهــا 

ــأنها. ــبة بش ــرارات املناس ــاذ الق ــر واتخ ــم اخملاط ــل تقيي ــن أج إىل اإلدارة م

: )BCM( أمن المعلومات:إدارة استمرارية األعمال

يعنــى نظــام إدارة اســتمرارية األعمــال يف شــركة ناقــالت بــإدارة احلــوادث وتفــادي 
وقــوع األزمــات والكــوارث، وضمــان اســتمرارية األعمــال والعمليــات بحــد أدنــى مــن 
االضطرابــات احملتملــة. إن امتالكنــا لفهــم معّمــق لقطــاع الطاقــة والنقــل والصناعــة 
البحريــة يعــزز مــن قدرتنــا علــى إدارة اخملاطــر التشــغيلية ويســهم بشــكل مباشــر يف 
جاهزيتنــا ألي طــارىء. يقــود نظــام إدارة اســتمرارية األعمــال املتبــع يف "ناقــالت" إىل 
ــتدالل  ــى اإلس ــا عل ــد إّم ــي تعتم ــال الت ــتمرارية األعم ــة إلدارة اس ــة التقليدي ــاوز الرؤي جت
مــن خــالل تقنيــة املعلومــات أو علــى االســتدالل مــن خــالل إدارة عمليــات األســاطيل. 
ــة  ــى مواكب ــيعمل عل ــع س ــال املتب ــتمرارية األعم ــام إدارة اس ــإن نظ ــس، ف ــى العك عل

برنامــج إدارة اخملاطــر لنهــج الشــركة االســرتاتيجي وفــق مــا يلــي:  

تعتر شهادة األيزو 27001 واحدة من أهم الشهادات 
املعرتف بها عامليً. وقد حافظت شركة ناقالت على 

شهادة ISO 27001:201٣ املقدمة من شركة لويدز لضمان 
اجلودة، األمر الذي يؤكد على جهودنا املتعلقة بإدارة خماطر 

أمن املعلومات وتنفيذ الضوابط املناسبة.

حوكمة الشركات:

ــب  ــي جوان ــل ه ــا ب ــن فرضه ــل ال ميك ــفة العم ــم وفلس ــالت أن القي ــركة ناق ــن ش تؤم
مهمــة يتحتــم علــى اجلميــع تبنيهــا مــن خــالل أطــر عمــل الشــركة وسياســاتها 
املعلنــة وإجراءاتهــا املعتمــدة. وحتــدد قيــم شــركة ناقــالت الطريقــة التــي يتــم مــن 
خاللهــا تقــومي الســلوك الفــردي والتنظيمــي لتحســني األداء واإلشــراف علــى عمليــات 
ــة. ويلتــزم جملــس إدارة الشــركة بخلــق القيمــة املســتدامة طويلــة  الشــركة اليومي
األجــل للشــركة، وذلــك اســتنادًا إىل املبــادئ القويــة للحوكمــة، بحيــث ميكــن للشــركة 

ــتمرة. ــخة ومس ــة وراس ــة ثابت ــدمي قيم ــتمرار يف تق االس

إن القيمــة االقتصاديــة التــي يتــم إكتســابها مــن خالل الشــركات واملشــاريع املنظمة 
ــل أيضــً تخــدم اجملتمعــات احملليــة مــن  والناجحــة ال تفيــد فقــط مالكــي األســهم، ب
خــالل خلــق فــرص العمــل والتنميــة اجملتمعيــة عــر أنشــطة املســؤولية اجملتمعيــة 
ــا للعالقــة بــني اإلدارة اجليــدة مــن جهــة واألداء  لتلــك الشــركات. وانطالقــً مــن إدراكن
املــايل الســليم مــن جهــة أخــرى، تســعى "ناقــالت" إىل اإللتــزام بأعلــى معايــري احلوكمــة 
ــة  ــواق املالي ــر لألس ــة قط ــة لهيئ ــادئ التوجيهي ــع املب ــق م ــي تتواف ــك الت ــً تل خصوص

اخلــاص بنظــام حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة يف الســوق الرئيســية.

يلعــب جملــس إدارة "ناقــالت" دورًا حموريــً لضمــان احملافظــة علــى املصلحــة 
االســرتاتيجية للشــركة. وقــد مت تصميــم نظــام احلوكمــة يف "ناقــالت" بهــدف حمايــة 
حقــوق املســتثمرين وتعزيــز ثقتهــم بالشــركة وأعمالهــا. ومــن هــذا املنطلــق، فــإن 
ــي  ــتوى الوع ــع مس ــة لرف ــود الالزم ــذل كل اجله ــكل دؤوب إىل ب ــعى بش ــركة تس الش

حــول احلوكمــة داخــل الشــركة.
 

تؤمــن إدارة شــركة ناقــالت بــأن تطبيــق احلوكمــة يعــد عنصــرًا أساســيً لضمــان توفــر 
عمليــة إداريــة بنــاءة وتتســم بالشــفافية والنزاهــة تفضــي إىل جتنيــب الشــركةأي تأثــري 

ســلبي علــى املســتثمرين.

لهيئــة قطــر  التوجيهيــة  املبــادئ  مــع  بالتوافــق  تقريــر احلوكمــة  إعــداد ونشــر  مت 
لألســواق املاليــة اخلــاص بنظــام حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة يف الســوق 

الرئيســية، وميكنكــم قــراءة التقريرعلــى موقــع الشــركة علــى اإلنرتنــت:  
www.nakilat.com

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل

ناقات شركة معتمدة عالميًا 
من قبل مؤسسة “لويدز 

ريجيستر” من خال حصولها 
العديد من شهادات الجودة 

ISO ومنها شهادة ٢٧٠٠١

توافق تام مع قوانين هيئة 
قطر لألسواق المالية
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النقل البحري واألسطول
نظرة عامة على سوق الغاز الطبيعي المسال:

يشــهد قطــاع النقــل البحــري للغــاز الطبيعــي املســال زيــادة كبــرية يف الطلــب علــى 
وســائل النقــل املتاحــة األمــر الــذي كان لــه التأثــري اإليجابــي علــى أســعار اســتئجار 
الســفن، حيــث ارتفعــت األســعار الفوريــة بأكــرث مــن 100٪، مقارنــة بعــام 2017، بينمــا 
ارتفعــت أســعار اســتئجار الســفن ملــدة ســنة واحــدة بنســبة 70٪. ويشــهد الســوق 
أيضــً تغــريًا يف مــدة التأجــري الزمنــي مــع ظهــور جتهيــزات لتقنيــات حديثــة والــذي 

ــنوات.  ــو 7 س ــدل نح ــل ملع وص

وبحســب تقاريــر ســوق الطاقــة، فــإن ســوق النقــل البحــري للغــاز الطبيعــي املســال 
ســيحافظ علــى زخــم معــدالت التأجــري علــى املــدى القصــري بجانــب منــو عقــود التأجــري 
متوســطة األجــل، غــري أنــه مــع تســلم بعــض الشــركات واملشــاريع لســفن نقــل 
ــد  ــبي. وق ــوازن النس ــة الت ــً إىل مرحل ــعار تدريجي ــه األس ــع أن تتج ــدة يتوق ــة جدي إضافي
شــهد العــام 201٨ زيــادة كبــرية يف عــدد الســفن بلغــت أكــرث مــن ٥0 ناقلــة إضافيــة، 
مقارنــة مبــا جمموعــه ٣0 ناقلــة إضافيــة شــهدها العــام 2017. ومــن املتوقــع إضافــة 

ــً بحلــول عــام 2020.  ــدة عاملي 100 ســفينة إضافيــة جدي

كمــا شــهد القطــاع حتــواًل ملحوظــً يف جمــال تكنولوجيــا صناعــة وإدارة الســفن 
ــي مت  ــرى الت ــة واألخ ــفن العامل ــر إىل الس ــك بالنظ ــة، وذل ــة املاضي ــنوات القليل يف الس

ــلفً.  ــا س طلبه

وبحلــول العــام 2021، ســيكون ٤٦٪ مــن الســفن مبحــركات البخــار مقارنــة بنســبة ٥٣٪ 
ــً. يلــي ذلــك الســفن التــي تعمــل بأنظمــة احملــركات الكهربائيــة للعمــل  تعمــل حالي
ــري  ــطول البح ــايل األس ــن إجم ــبة ٣0٪ م ــكل نس ــاز( وتش ــزدوج )ديزل/غ ــود امل بالوق
العامــل يف الوقــت الراهــن. وتبلــغ نســبة الســفن التــي تعمــل وفــق أنظمــة حمــركات 
الديــزل بطيئــة الســرعة عــن طريــق حقــن الغــاز بنســبة 1٦٪، حيــث تصــل نســبة 
ــة التحــول واالنتقــال  ــً 7٪ فقــط. وينظــر إىل االهتمــام يف إمكاني ــة حالي الســفن العامل
ــفن  ــالك الس ــى م ــع عل ــيعود بالنف ــه س ــة بأن ــرث فاعلي ــدث وأك ــة أح ــتخدام تقني إىل اس
وبالتــايل  الوقــود  اســتهالك  يف  كفــاءة  مــن  ســيحققه  ملــا  نظــرًا  واملســتأجرين، 

ــدة. ــحن الوح ــة ش ــً يف تكلف تخفيض

 

ناقالت الغاز الطبيعي المسال :

 "Q-Max"14 سفينة من طراز
)القدرة اإلستيعابية: ٢٦٣.٠٠٠ م٣ – ٢٦٦.٠٠٠ م٣(

:"FSRU" 1
وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز املسال حلالته الطبيعية

20 سفينة تقليدية
)القدرة اإلستيعابية: ١٤٥.٠٠٠ م٣ – ١٧٠.٠٠٠ م٣(

 "Q-Flex" 31 سفينة من طراز
)القدرة اإلستيعابية: ٢١٠.٠٠٠ م٣ – ٢١٧.٠٠٠ م٣(

ناقالت غاز البترول المسال :
متتلك ناقالت بالشراكة وتدير 

)VLGCs( 4 سفن غاز كبرية

التأهب واإلستعداد التشغيلي لألسطول:لمحة عن األسطول:

توسيع محفظة أعمالنا:

إن أســطول ناقــالت مكــون مــن ٦٥ ســفينة لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال و٤ ســفن 
ــدة  ــى أول وح ــركة عل ــتحواذ الش ــب اس ــال، بجان ــرتول املس ــاز الب ــل غ ــة لنق خمصص
)FSRU( بنســبة ملكيــة  الطبيعيــة  الغــاز املســال حلالتــه  لتخزيــن وإعــادة  عائمــة 
قدرهــا ٥٥٪، األمــر الــذي ســيجعل مــن أســطول الشــركة األكــر مــن نوعــه يف العــامل 
ــة التقنيــة والقــدرة االســتيعابية، وهــي عوامــل تســاهم يف  واألكــرث تقدمــً مــن الناحي
أن تكــون عمليــات نقــل الغــاز آمنــة وســليمة بيئيــً وفعالــة مــن حيــث التكلفــة. ومتثــل 
ســفن الغــاز الطبيعــي املســال يف شــركة ناقــالت اســتثمارًا إجماليــً يبلــغ 11 مليــار دوالر 
أمريكــي تقريبــً. وتزيــد الطاقــة االســتيعابية ألســطول ســفن الغــاز الطبيعــي املســال 
التابــع للشــركة عــن 9 ماليــني مــرتًا مكعبــا أي مــا يعــادل 12٪ من إجمــايل القــدرة العاملية 
لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال. وتكــرس الغالبيــة العظمــى مــن ســفن الغــاز الطبيعــي 
املســال جهودهــا املتواصلــة لتلبيــة متطلبــات النقــل يف قطــاع الغــاز الطبيعــي 
املســال يف قطــر، ممــا يوفــر إىل العــامل "خــط أنابيــب عائــم" ذو أهميــة إســرتاتيجية، 

مــن حيــث نقــل الطاقــة النظيفــة.

ــع  ــل م ــة األج ــري طويل ــات تأج ــى اتفاقي ــاء عل ــالت بن ــركة ناق ــفن ش ــة س ــل غالبي وتعم
شــركة قطــر للغــاز، يف حــني يتــم اســتخدام مــا تبقــى مــن األســطول لتلبيــة متطلبــات 
أســواق النقــل الدوليــة األخــرى. ويتــم تشــغيل ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال، إمــا 
مــن قبــل شــركة ناقــالت أو اململوكــة بشــكل مشــرتك، مــن قبــل املــالك املشــرتكني 
امتــالك  جمــال  يف  العــامل  يف  الرائــدة  الكــرى  الشــركات  غالبيتهــم  تضــم  والذيــن 

ــفن. ــغيل الس وتش

املوثوقيــة،  الســالمة،  علــى  احلفــاظ  جلوانــب  خاصــة  أهميــة  ناقــالت  أولــت 
الشــفافية، والتنافســية كأهــداف رئيســية للعــام 201٨. وقــد اســتفادت الشــركة 
مــن تنظيــم مبــادرات تعزيــز الســالمة وتنفيــذ إجــراءات الكفــاءة التشــغيلية وخفــض 
عاليــة، خصوًصــا يف ظــل  تنافســية  التكاليــف يف احملافظــة علــى مســتويات 

التحديــات التــي تواجــه صناعــة النقــل البحــري عامليــً.

وتتمثــل أولويــة ناقــالت يف عملياتهــا يف الفــرتة مــا بــني أواخــر عــام 2017 وحتــى عــام 
2019 يف اســتكمال جميــع اإلجــراءات الالزمــة ألعمــال الصيانــة الدوريــة وفحوصــات 
ــرًا  ــه أم ــذا التوج ــر ه ــفن، ويعت ــاء الس ــوض بن ــة ح ــف يف منطق ــالمة والتصني الس
ــبب، مل  ــذا الس ــغيل. وله ــن التش ــنوات م ــفن 10 س ــوغ الس ــد بل ــة عن ــً، خاص ضروري
ــة.  ــدورة الثاني ــد مــن الســفن إىل حــني اكتمــال ال تقــم الشــركة بالتوجــه إلدارة املزي
ومــن املقــرر أن تبــدأ اجلولــة التاليــة مــن عمليــة انتقــال اإلدارة الفنيــة والتشــغيلية 
للســفن يف الربــع الثــاين مــن عــام 2020، حيــث ســيتم نقــل إدارة جمموعــة من ســفن 
الغــاز الطبيعــي املســال مــن شــركة شــل العامليــة للتجــارة والشــحن احملــدودة 
ــل  ــة بالكام ــدودة" واململوك ــر احمل ــحن قط ــالت للش ــركة "ناق ــكو(، إىل ش )ستاس

مــن قبــل شــركة ناقــالت . 

وخــالل الفــرتة مــا بــني 2017 و 2020، ســيتم الرتكيــز علــى تعزيــز قــدرات الشــركة مــن 
خــالل إجــراءات حتديــث األنظمــة وتعزيــز القــدرات البشــرية. كمــا تعمــل ناقــالت أيضــً 
علــى اســتقطاب إدارة الطواقــم البحريــة للســفن وذلــك متهيــدًا للمرحلــة املقبلــة 
مــن عمليــة توســعة إدارة ســفن الغــاز الطبيعــي املســال حيــث بلــغ عددهــم حتــى 

اآلن مــا يقــارب  1000 مــن العاملــني علــى مــن الســفن.

ــال  ــاز املس ــادة الغ ــن وإع ــة لتخزي ــدة عائم ــى أول وح ــالت عل ــتحواذ ناق ــب اس وعق
حلالتــه الطبيعيــة )FSRU( يف العــام 201٨، فإننــا نخطــط للقيــام بعمليــة انتقــال 
ومــن  احلــايل،  املشــغل  مــن  للســفينة  الكاملــة  والتشــغيلية  الفنيــة  اإلدارة 
ــول  ــة التح ــتتطلب عملي ــام 2020. وس ــن ع ــاين م ــع الث ــك يف الرب ــم ذل ــب أن يت املرتق
إىل شــركة "ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة" اســتكمال بنــاء املهــارات اإلداريــة 
والتشــغيلية لفريــق العمــل، وبرامــج بنــاء املعرفــة، وجتهيــز الكفــاءات لتعزيــز قــدرة  

الشــركة إلدارة هــذا العمليــة.

"مــاران  شــركة  مــع  بالتوســع  "ناقــالت"  شــركة  قامــت   ،201٨ العــام  مطلــع  يف 
بإضافــة  ناقــالت"  "مــاران  املشــرتك  مشــروعهما  عــر  اليونانيــة  فينتشــرز" 
ــن  ــدة م ــة اجلدي ــذه االتفاقي ــال. وزادت ه ــي امُلس ــاز الطبيع ــني للغ ــفينتني جديدت س
عــدد ســفن الغــاز الطبيعــي املســال يف أســطول ناقــالت إىل ٦9 ســفينة. كمــا وقعــت 
شــركة "ناقــالت" اتفاقيــة شــراء وحــدة عائمــة لتخزيــن وإعــادة الغــاز املســال حلالتــه 
الطبيعيــة )FSRU( مــع شــركة اكســلريت للطاقــة األمريكيــة، وبنســبة ملكيــة قدرهــا 
٥٥٪ لشــركة ناقــالت، وهــي أول ســفينة مــن نوعهــا تنضــم إىل أســطول ناقــالت. 
ــر،  ــة قط ــة لدول ــة مهم ــول حموري ــة حت ــة نقط ــذه مبثاب ــتحواذ ه ــة االس ــر عملي وتعت
ــواق  ــول إىل األس ــن الوص ــاريع ويضم ــن املش ــد م ــق ملزي ــيمهد الطري ــذي س ــر ال األم
الناشــئة. يتماشــى توجــه شــركة ناقــالت إىل ســوق الوحــدات العائمــة لتخزيــن وإعــادة 
الغــاز املســال حلالتــه الطبيعيــة مــع اســرتاتيجيات النمــو والتنميــة طويلــة املــدى 

ــة. ــالت الدولي ــركة ناق ــة ش ــم حمفظ ويدع
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 الدول والمواقع التي تصلها سفن ناقالت

الدول التي تستقبل الغاز الطبيعي المسال القطري من سفن ناقات
أوروبا

أمريكا الشمالية

بلجيكا
زيبرووج
فرنسا
دانكرك

فو كافو
مونتوار
إيطاليا
روفيجو

توسكانا
مالطا

ديليمارا
بولندا

سوينوجسي

المكسيك
ألتاميرا

مانزانيلو
الواليات المتحدة

جزيرة إلبا

البرتغال
سينز

إسبانيا
برشلونة

بيلباو
هيلفا

موجاردوس
هولندا

جايت
المملكة المتحدة

دراجون
جراين

ساوث هوك

  
  

مصر
عين السخنة

األرجنتين
باهية باالنكا

إسكوبار
تشيلي

كوينترو
كولومبيا

كارتاجينا

بنغاديش
محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال

الصين 
كاوفديان

داليان
دابينج

ديفو
فوجيان

جارالن
نيجبو

رودونج
شنجهاي

تيانجين
يدونج
الهند
دابول
داهج

اليابان
شيتا

فوتسو
هيج.أوجيشاما

هيمجاي
جوتسو شوبو

كاواجو
نيجيشي
نيهونكو

أوجيشاما
ساكاي

شين سينداي
سوديجورا

سوديشي
األردن

العقبة
الكويت

األحمدي
باكستان

LNG غاز بورت
كاراتشي

سنغافورة
محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال

كوريا الجنوبية
جوانجيانج

اينشيون
بيونج تايك
تونج يونج

تايوان
تاي شونج

يرنج آن
تاياند

ماب تابوتن رايونج
تركيا
الياجا

دورتيول
ايتكي

هازيرا
اإلمارات العربية المتحدة

جبل علي
 

إجمالي األميال البحريةحجم شحنات الغاز الطبيعي المسالعدد الشحنات

ميل بحري٣،١٦٢،٦٣٢ ٦٨٥١٢٨،٣١٩،٧٨٠ متر مكعب

آسيا

آسيا

أفريقياأوروبا

أمريكا الجنوبية

أمريكا الجنوبية

أفريقيا

أمريكا الجنوبية

الدول و محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال:و  

إنجازات أسطول الغاز الطبيعي المسال لعام ٢٠١٨:

حجم األسطول

سفينة لنقل الغاز ١٤سفينة٧٠
 سفن مخصصة لنقل٤الطبيعي المسال

غاز البترول المسال

1
محطة

4
محطات

3
محطات

17
محطة

44
محطة
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حوض إرحمه بن جابر الجالهمه 

سفينة مت تسليمها

يخوت مت تأهيلها وإصالحها

من خال موقعه االستراتيجي في ميناء راس لفان، يوفر حوض )ارحمه  بن جابر الجاهمة( التابع لشركة ناقات، مجموعة شاملة من خدمات صيانة 
السفن وبنائها وتشييد مرافق الخدمات البحرية متعددة االستخدامات لجميع أنواع السفن البحرية.

شــركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية المحدودة
ــام 200٨،  ــدودة يف ع ــة احمل ــال البحري ــل لألعم ــالت كيب ــركة ناق ــركة ش ــت ش تأسس
"كيــه  ناقــالت حصــة 79٪ مــن هــذه الشــركة، يف حــني متلــك  ومتتلــك شــركة 
إس لالســتثمارات احملــدودة" نســبة 20٪ - وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل 
لشــركة ماريــن كيبيــل آنــد أوفشــور- كمــا متلــك قطــر للبــرتول نســبة 1٪. ميتــد 
هــذا املرفــق الواســع علــى نطــاق ٥0.٨ هكتــارًا، ويقــدم عمليــات إصالحــات وحتويــل 

وصيانــة الســفن واخلدمــات البحريــة املتنوعــة.

ميتلــك هــذا املرفــق القــدرة علــى تنفيــذ أعمــال  الصيانــة البحريــة والريــة و بنــاء 
التنقيــب،  حفــارات  مثــل  اخملتلفــة،  والصناعيــة  البحريــة  الهندســية  املشــاريع 
البحــري، باإلضافــة إىل املنصــات  القــاع  القــوارب وأجهــزة احلفــر داخــل  ورافعــات 
البحريــة، ووحــدات الغــرف ووحــدات الضواغــط، وكذلــك األغلفــة واحلفــارات ذاتيــة 
هــذا  وحــاز  وغريهــا.  الهيدروكربونــات،  لقطــاع  ومعــدات  األنابيــب،  وحمــل  الرفــع، 
املرفــق احليــوي علــى شــهادة الثقــة املعتمــدة ISO 1٤001 مــن معهــد البــرتول 
األمريكــي »API«، وشــهادة نظــام إدارة معايــري الصحــة والســالمة القياســية  1٨001 
OHSAS وشــهادة اجلــودة واألمــن والســالمة مــن اجلمعيــة األمريكية للمهندســني 
 API وشــهادة التقديــر واألمــن والســالمة للمشــروعات مــن ،)ASME( امليكانيكيــني
Spec، وشــهادات معتمــدة مــن معهــد البــرتول األمريكــي STAMP-U2 وكذلــك 
الضغــط  أوعيــة  بتصنيــع  اخلاصــة   PRESSURE PIPING STAMP-U2 شــهادة 

والعــازالت واملبــادالت احلراريــة.
 

شركة ناقالت دامن شيبياردز قطر 
تأسســت شــركة ناقــالت دامــن شــيبيارد قطــر عــام 2010، ومتلــك شــركة ناقــالت 
حصــة 70٪ مــن هــذه الشــركة، يف حــني متلــك جمموعــة دامــن لبنــاء الســفن 
الهولنديــة نســبة ٣0٪. ميتــد مرفــق بنــاء الســفن علــى مســاحة 1٨ هكتــارًا، ويشــكل 
واألملونيــوم  املقــوى  البالســتيك  مــن  املصنعــة  القــوارب  لبنــاء  مناســبً  موقعــً 

واألليــاف املقــواة وذلــك بطــول يصــل إىل 170 مــرتًا. 

ومتتــاز املرافــق بالقــدرة علــى إنتــاج جمموعــة واســعة مــن الســفن التجاريــة )مثــل 
الســفن  البضائــع(، وكذلــك تصنيــع  البحريــة وســفن  اإلمــداد  القاطــرات وقــوارب 
البحريــة واليخــوت الفارهــة. وميكــن أيضــً لشــركة"ناقالت دامــن شــيبيارد قطــر" 
القيــام بأعمــال إجــراء جتديــد اليخــوت الفاخــرة والســفن البحريــة. وقــد مت اعتمــاد هــذا 
املرفــق مــن قبــل لويــدز ريجيســرت لضمــان اجلــودة :ISO 9001:201٥ ISO 1٤001:201٥ و 

.ISO  ٤٥001:201٨

 

المرافق التابعة للحوض:
حوضان جافان مبســاحة )٣٦0 مرتًا × ٦٦ مرتًا، و٤00 مرتًا × ٨0 مرتًا(.   

حــوض جاف عائم بطول )٤0٥ مرتًا × ٦٦ مرتًا(.   
أرصفــة رســو يصــل طولهــا إىل ٣1٥0 مــرت مــزودة بعــدد 1٥ رافعــة متحركــة   

طنــً(. و100  و٥0   ٣0( بــني  تــرتاوح  خمتلفــة  حمولــة  بســعات 
جمموعــة متكاملــة مــن مرافــق الدعــم واإلســناد البحــري، مثــل ورشــة   
وورشــة األنابيــب،  وورشــة  اآلالت،  وورشــة  الصلــب،  والفــوالذ  املعــادن 

األعمــال امليكانيكية والكهربائية، إضافة إىل غرف مردة وخمازن كبرية.   
يحتــوي مرفــق إصــالح الســفن الصغــرية علــى أربــع رافعــات برجيــة ســعة   
كل منهــا 2٥ طنــً، ورافعتــان متحركتــان بســعة تــرتاوح بــني )٣00 طــن و1100 
طنــً(، ورصيــف عائــم مبســاحة 200 مــرتًا، ومنطقــة حــوض جــاف، باإلضافــة 

ــاج. ــم اإلنت ــق لدع إىل مرف

المرافق:
صالة تشــييد بطول 270 مرتًا وبعرض ٦٥ مرتًا مكونة من أربع وحدات.

تبلغ أبعاد قاعة التشــييد نحو 1٨0 مرًتا × 70 مرًتا × ٤٥ مرتًا مع ارتفاع ٥0 مرتًا،
تشــمل وحدتني منفصلتني يتم التحكم فيهما يف درجة احلرارة بشــكل مستقل

رصيف جمهز بطول ٤00 مرتًا يضم رافعة ســعة ٣0 طًنا
نظام حتميل واســتعادة برافعة سعة 10,٥00 طنً

وورش العمــل واخملازن وغريها من مرافق الدعم األخرى

أبرز اإلنجازات في العام 2018
احلفاظ على ســجل قياســي مبعدل صفر من حاالت تكرار اإلصابة الهادرة لوقت العمل.  •
اســتكمال 12٦ من عمليات اإلصالحات البحرية، بجانب اســتكمال العملية األوىل من نوعها    •

عامليً إلعادة تركيب ســفينة مزودة بنظام جهاز التحكم بتلوث الهواء، والتي تســتخدم إلزالة 
اجلســيمات والغازات امللِوثة من نواجت العوادم الصناعية.

اجناز 2٨ مشــروع خمتلف من املشــاريع الرية والبحرية وتصنيع مكائن الصناعات البحرية.   •

أبرز اإلنجازات في العام 2018
تســليم إثنني من اليخوت فائقة الســرعة )سفن دعم الغوص السريع(  •

االنتهــاء مــن عمليــات جتديــد إثنــني مــن اليخــوت الفاخــرة، وجتــري حاليــَا عمليــة   •
العامليــة. ثالــث ضمــن مرافــق الشــركة  جتديــد يخــت 

تنفيذ جمموعة من التعديالت واإلصالحات يف عدد ثماين )٨( ســفن بحرية.  •
 

١٢٦٤٠

٢٦ ٢٨

سفينة مت إصالحها

مشاريع دعم بحري مت إصالحها

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل
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الخدمات البحرية

تقدم شركة ناقات خدمات بحرية وخدمات دعم واسعة النطاق لجميع أنواع السفن العاملة في المياه القطرية، بما في ذلك الموانئ والمحطات 
في دولة قطر. وقد تم تأسيس هذه الخدمات لتوفير حل متكامل للسفن التي تتطلب اإلمدادات والمرافق قبالة الساحل القطري.

شـركة ناقالت سـفيتزر ويسمولر
شـــركة "ناقــالت ســـفيتزر ويســمولر" هــي مشــروع مشــرتك مت تأسيســه عــام 
200٦، حيــث متتلــك ناقــالت نســبة 70 ٪ يف حــني تعــود نســبة ٣0 ٪ لصالــح جمموعــة 
ســفيتزر الشــرق األوســط احملــدودة، وهــي شــركة تابعــة لـــ "ســفيتزر العامليــة 

ــر مريســك(.  ــي مول ــه ب للقطــر" اململوكــة بالكامــل مــن قبــل )أي

ــالت  ــركة "ناق ــل لش ــة بالكام ــفينة مملوك ــم 2٥ س ــفينة، تض ــركة 2٦ س ــر الش و تدي
ســـفيتزر ويســمولر". ويضــم األســطول زوارق القطــر، وقــوارب اإلرشــاد البحــري، 
خدمــات  زوارق  مــن  وغريهــا  البحريــة،  للطواقــم  اخملصصــة  والــزوارق  واإلســناد 
املوانــئ وخدمــات معاجلــة خطــوط املناولــة علــى األرصفــة والســاحل، إىل جانــب 

ســفن االســتجابة للطــوارئ، وزوارق دعــم الصيانــة البحريــة.

وحدة دعم السفن
تقــدم شــركة ناقــالت نطاقــً واســعً من اخلدمــات البحرية للســفن الراســية يف املياه 
القطريــة، وكذلــك للســفن املتجهــة إىل موانــئ راس لفــان ومســيعيد. وتهــدف هــذه 
اخلدمــات لتقــدمي حلــول متكاملــة لإلمــدادات واالحتياجــات األساســية علــى الســواحل 
القطريــة. وتقــوم وحــدة دعــم الســفن يف ناقــالت )VSU( بتقــدمي جمموعــة متكاملــة 
مــن خدمــات الرســو، وخدمــات مرافــق التخزيــن اجملهــزة، واخلدمــات اللوجســتية 
ــة علــى مــدار 2٤  ــاه القطري واخلدمــات ذات الصلــة جلميــع الســفن العاملــة يف املي
ــاءة  ــرة وكف ــني ذوي خ ــن املوظف ــق م ــود فري ــع وج ــبوع. وم ــام األس ــة أي ــاعة طيل س
عاليــني، إىل جانــب وجــود شــبكة عامليــة مــن املورديــن، تســتطيع وحــدة دعــم الســفن 
ودعــم  االســتهالكية  املــواد  ومســتلزمات  املــواد  مــن  واســعة  جمموعــة  توفــري 

االتصــال والتواصــل خلدمــات اإلصــالح والصيانــة يف منطقــة راس لفــان.

ومتلــك وحــدة دعــم الســفن مرفًقــا خاصــً جمهــزًا للتخزيــن يوفــر خمــازن خاليــة مــن 
الرطوبــة لفــرتات تــرتاوح بــني القصــرية والطويلــة األجــل، مــع خيــارات مثــل التريــد 
والتجميــد، وخدمــات إدارة اخملــزون. كمــا توفــر الوحــدة خدمــات التزويــد بقطــع غيــار 
الســفن، والقــدرة علــى التعامــل مــع جميــع عمليــات االســترياد والتصديــر مــن خــالل 
ــة  ــات احلكوميــة القطري ــة والكيان التواصــل واملتابعــة مــع ســلطات اجلمــارك القطري
األخــرى. كمــا تقــوم بتوفــري قطــع غيــار للســفن العابــرة وتســهيل عمليــات حركــة 

ــك. املــواد حيثمــا تطلــب ذل

ــد  ــًدا للتعاق ــلوًبا جدي ــد أسـ ــة تعتم ــرتاتيجية تطويري ــفن إس ــم الس ــدة دع ــك وح ومتتل
مــن  البــالد  انتــاج  بهــدف تطويــر  وذلــك  البحــري يف قطــر،  القطــاع  مــع  والتعــاون 
منتجــات الطاقــة، ويعــرف ذلــك باتفاقيــات املشــاركة باإلنتــاج )PSA( أو باتفاقيــات 
العقــود البديلــة. ويســتطيع جميــع املشــاركني يف جمموعــة ناقــالت وشــركائها 
االســتفادة مــن االســتخدام الفــوري مــن خمــازن قطــع الغيــار لضمــان ســري عمليــات 

انقطــاع. األســطول دون 

شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة
الرائــد  البحــري  للــوكاالت املالحيــة احملــدودة هــي وكيــل الشــحن  ناقــالت  شــركة 
البحريــة  الوكالــة واخلدمــات  الشــركة خدمــات  تقــدم هــذه  يف دولــة قطــر، حيــث 
قطــر  ومتتلــك  قطــر.  دولــة  داخــل  واحملطــات  املوانــئ  جميــع  يف  واللوجســتية 
للــوكاالت  "ناقــالت  شــركة  يف  متتلك"ناقــالت"٪9٥  بينمــا   ٪٥ نســبة  للبــرتول 
ــنوات،  ــر س ــن عش ــرث م ــد ألك ــرة متت ــن خ ــه م ــى ب ــا حتظ ــدودة". ومل ــة احمل املالحي
تقــدم ناقــالت للــوكاالت املالحيــة احملــدودة خدماتهــا مبهنيــة عاليــة، يضــم ذلــك 
التعامــل مــع جميــع اإلجــراءات املتعلقــة باملينــاء والتنظيــم يف املوانــئ يف راس 
لفــان و مســيعيد وذلــك بهــدف ضمــان إجنــاز عمليــات الشــحن والتفريــغ وجميــع 

الــوكاالت. أعمــال 

إضافــة إىل مــا متتلكــه شــركة ناقــالت للــوكاالت املالحيــة احملــدودة مــن درايــة وخــرة 
واســعة، حيــث إنهــا علــى تواصــل دائــم مــع نحــو ٤,000 ســفينة تابعــة لشــركات خمتلفة 
كل عــام، ويجســد هــذا الرقــم إجمــايل العمليــات االســرتاتيجية يف موانــئ راس لفــان 

ومســيعيد الصناعيــة.

ومنــذ إنشــائها عــام 200٥، قدمــت الشــركة جمموعــة متكاملــة مــن خدمــات الــوكاالت 
أنــواع الســفن واحلفــارات البحريــة ووحــدات الدعــم البحريــة، باإلضافــة إىل  جلميــع 
خدمــات الدعــم يف احلــوض اجلــاف، وتوفــري األعمــال املالحيــة، واخلدمــات اللوجســتية 

الريــة والبحريــة، باإلضافــة إىل اخلدمــات األخــرى التــي تتوفــر وفــق طلبــات العمــالء.

أبرز اإلنجازات في عام ٢٠١٨
قامت شــركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة بنجاح يف تقدمي ٣,٦٥0   •

خدمة لوجســتية للسفن يف املوانئ واحملطات داخل دولة قطر.
حققت شــركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة سجاًل خاليً من   

احلوادث أو اإلصابات خالل ســاعات العمل، كما مل تســجل أي حوادث إلهدار 
الوقت خالل فرتات العمل منذ إنشــائها يف عام 200٥.

االحتفاظ بحصة ســوقية كبرية من خالل اســتقبال السفن العاملية يف   
مينائي راس لفان ومسيعيد.

أبرز اإلنجازات في عام ٢٠١٨
منــو اخلدمــات املقدمة بأكرث من ٥0٪ يف عام 201٨ مقارنة بالعام 2017.  •

تقدمي اخلدمات اللوجســتية ألكرث من 200 ســفينة من أنواع وأحجام خمتلفة   
تابعة لوحدة خدمات دعم الســفن يف راس لفان، يشــمل ذلك تقدمي 

خدماتها إىل ســفن ناقالت واسطول املشاريع املشرتكة والسفن األخرى 
يف راس لفان.

أبرز اإلنجازات في عام ٢٠١٨
والقطــر  الســحب  لــزوارق  عمليــة    1٣,٣٤9 مــن  أكــرث  تنفيــذ  بنجــاح  مت   
البحــري للســفن يف مينــاء راس لفــان، أي بزيــادة قدرهــا ٥.٣٪ مقارنــة 

 .2017 بالعــام 
أثنــاء ســاعات  اســتمرارية األعمــال مــن دون وقــوع حــوادث أو إصابــات   

متواصلــة. ســاعة  ماليــني   7.٣ مــن  أكــرث  خــالل  العمــل 
مشــاركة )قطــر للغــاز( بنجــاح يف برنامــج "اإلغــالق والتجديــد" ضمــن   
  SPM/CALM مشــروعي تركيــب عوامــة جديــدة متكاملــة أحاديــة االرتــكاز

الغــاز العمالقــة قبالــة راس لفــان. لربــط وشــحن ســفن نقــل 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل
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٣٢  تقرير مدقق الحسابات المستقل     

البيانات المالية الموحدة
 ٣٨ بيان المركز المالي الموحد      
 ٤٠ بيان الدخل الموحد       
 ٤١ بيان الدخل الشامل الموحد      
 ٤٢ بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد    
 ٤٣ بيان التدفقات النقدية الموحد      
 ٤٤ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة     

البيانات المالية

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

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

المحتويات
٣٤  تقرير مدقق الحسابات المستقل   

البيانات المالية الموحدة
 ٤٠ بيان المركز المالي الموحد    
 ٤٢ بيان الدخل الموحد     
 ٤٣ بيان الدخل الشامل الموحد    
 ٤٤ بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  
 ٤٥ بيان التدفقات النقدية الشامل الموحد   
 ٤٦ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   



3435

تقرير مدقق الحسابات المستقل
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقات( )ش.م.ع.ق(

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقات( )ش.م.ع.ق(

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل
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تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقات( )ش.م.ع.ق(

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقات( )ش.م.ع.ق(

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل
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تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقات( )ش.م.ع.ق(

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقات( )ش.م.ع.ق(

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



4041

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

بيان المركز المالي الموحد
كما في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

بيان المركز المالي الموحد )تابع(
كما في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



4243

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

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل
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ق( 
ش.م.ع.

ت( )
طر لنقل الغاز المحدودة )ناقال

شركة ق
الدوحة - قطر

ي حقوق الملكية الموحد
ت ف

بيان التغيرا
سمبر 2018 

ي31 دي
سنة المنتهية ف

لل
ي( 

ف ريال قطر
غ باألل

)المبال

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

بيان التدفقات النقدية الشامل الموحد
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( 
الدوحة - قطر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



4849

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



5051

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



5253

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



5455

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



5657

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



5859

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



6061

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



6263

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



6465

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



6667

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



6869

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



7071

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



7273

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

ق( 
ش.م.ع.

ت( )
طر لنقل الغاز المحدودة )ناقال

شركة ق
الدوحة - قطر

ت المالية الموحدة
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر 2018 
ي31 دي

سنة المنتهية ف
لل

ي( 
ف ريال قطر

غ باألل
)المبال

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



7475

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل



7677

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2018 

)المبالغ باأللف ريال قطري( 

البيانات املالية التقرير السنوي لناقالت ٢٠١٨مراجعة األعمال 201٨نبذةعن ناقالتاملقدمة نقل الطاقة النظيفة إىل العامل
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