اﻟﺘـﻘــﺮﻳــﺮ
اﻟﺴﻨﻮي

٢٠٢٠

بسم اهلل الرحمن الرحيم

رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻳﺒﻠﻎ رأس اﳌﺎل اﳌﺼﺪر واﳌﻜﺘﺘﺐ ﺑﻪ  ٥٫٥٤٠٫٢٣٦٫٦٠٠رﻳﺎل ﻗﻄﺮي )ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
وأرﺑﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﲔ وﺛﻼﺛﺔ و ﺳﺘﻮن أﻟﻒ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ رﻳﺎل ﻗﻄﺮي( ﻣﻘﺴﻢ إ ٥٫٥٤٠٫٢٣٦٫٦٠٠
رﻳﺎل ﻗﻄﺮي )ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﲔ وﺛﻼﺛﺔ وﺳﺘﻮن أﻟﻒ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ
رﻳﺎل ﻗﻄﺮي( ﺳﻬﻢ.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ
 ١رﻳﺎل )واﺣﺪ رﻳﺎل ﻗﻄﺮي(

صاحب السـمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

األمــيـر الـــوالــــد

أمـيـــر البــالد المـــفــدى

المحتــويــــات

الـرؤيــــة والـرســالـــة والقـيــــم

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢٠

املقدمة

الـــرؤيـــــة
أن تكون شركة عاملية رائدة ومتميزة
يف جمال نقل الطاقة وتوفري اخلدمات البحرية.

تقرير جملس اإلدارة

٤

أعضاء جملس اإلدارة

٦

كلمة الرئيس التنفيذي

٨

املالمح املالية

١٠

نبذةعن ناقالت

الـرســالــــة
توفري النقل واخلدمات البحرية
بطريقة آمنة وفعالية وكفاءة

تعزيز مبدأ التعاون وروح الفريق الواحد
واستغالل أي فرص للتضافريف جميع
أعمال الشركة

تبني ودعم رؤية قطر
الوطنية 2030

حتقيق أعلى العوائد على استثمارات
املساهمني من خالل حتسني وتعزيز
فرص اإلستثمار

العمل على حماية البيئة
من حولنا

اإلستثمار يف املوارد البشرية من
خالل جذب وتطوير القوى العاملة
واحملافظة عليهم

املساهمة يف رؤية قطر الوطنية
 2030ودعمها

أهم اإلجنازات الرئيسية لعام ٢٠٢٠

١٤

حملة عن الشركة

١٦

اخلطة اإلسرتاتيجية

٢٠

مسرية ناقالت

٢٢

السالمة والصحة والبيئة واجلودة

٢٤

اإلستدامة

٣٢

إدارة اخملاطر

٣٤

مراجعة األعمال ٢٠٢٠
األسطول والنقل البحري

٣٦

الدول واملواقع التي تصلها سفن ناقال ت

٣٨

حوض إرحمه بن جابر اجلالهمه

٤٠

اخلدمات البحرية

٤٢

النتائج املالية

الـقــيــــم
السـالمــة

الشغــف

النــزاهــة

بناء بيئة عمل آمنة خالية من
اإلصابات واحلوادث

اإللتزام بالتطوير
املستمر

تعزيز املبادئ األخالقية والصدق
يف أداء العمل

التشجيع

اإلحـتـــرام

تقرير التأكيد املستقل املعقول

46

تقييم اإلدارة حول الرقابة الداخلية على التقارير املالية

50

تقرير مدقق احلسابات املستقل

52

بيان املركز املايل املوحد

59

بيان الدخل املوحد

61

بيان الدخل الشامل املوحد

62

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

63

بيان التدفقات النقدية املوحد

64

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

65

احلرص على التحفيز
وتشجيع اآلخرين

تقدير آراء اآلخرين
وأفكارهم

4

5

تـقــريــــر مجـلــس اإلدارة

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢٠

تساهم جميع عمليات النقل البحري واخلدمات البحرية املتكاملة التي تقدمها شركة ناقالت يف تعزيز مكانة دولة قطر كمحور
اسرتاتيجي على اخلارطة الدولية للشحن البحري والصناعات املرتبطة به والتي تشمل عمليات إصالح السفن وتصنيع الهياكل
البحرية باإلضافة إىل اخلدمات البحرية املتنوعة.

يسر جملس اإلدارة تسليط الضوء على أبرز اإلجنازات التي
حققتها شركات املشاريع املشرتكة يف عام :2020

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس اإلدارة

جنحت شركة ناقالت كيبل لألعمال
البحرية احملدودة يف إكمال تصنيع
الهيكل الفوالذي ملنصة السكن البحر َّية
حلقل الشمال "برافو" التابع لشركة
قطرللغاز

أجنزت شركة ناقالت سفيتزير وايزمولر أكرث
من  10مليون ساعة عمل من دون تسجيل أي
إصابات هادرة لوقت العمل ومت تنفيذ 13.083
عملية لزوراق السحب والقطر البحري

إمتام العام األول من خدمات شركة ناقالت
للوكاالت املالحية احملدودة كوكالة دولية
وقد استطاعت الشركة خالل هذا العام من
االستجابة لـ  4700طلب خدمة لوجستية
من قبل السفن يف قطر والعامل

باألصـالــة عن نفسـي ونيـابـة عن جملـس اإلدارة ،يسـرين ويشـرفنـي أن أقـدم لكـم التقـريـر السنـوي لشـركــة ناقــالت لعام 2020

السادة املساهمون الكرام،
كان العام املنصرم عامًا مل نشهد له مثي ًال بسبب ما أتت به جائحة كورونا
أدت إىل تبني
من تبعات مؤثرة على الكيانات االقتصادية واألعمال واألفراد ّ
طرق مستحدثة إلدارة األعمال والتالقي االفرتاضي عن بعد .وأسوة بباقي
الشركات الرائدة يف قطاع الشحن البحري العاملي ،كان على ناقالت مواجهة
حتديات غري مسبوقة على املستويني اإلداري والتشغيلي .إال أن بنية الشركة
التحتية املتينة ومرونتها واسرتاتيجيات استمرارية األعمال املوضوعة من

واليوم تفتخر شركة ناقالت وتعتز بقوة أسطولها املكون من  74سفينة،

لقد تعاملنا مع حجم وسرعة انتشار جائحة كورونا بجدية منذ البداية

والذي يعترب أكرب األساطيل يف العامل .يتكون األسطول من  69سفينة لنقل

وأصبح همنا األول الصحة والسالمة العامة على كافة املستويات اإلدارية

الغاز الطبيعي املسال وسفينة عائمة لتخزين وإعادة الغاز الطبيعي املسال

والتشغيلية حلماية رأس مال الشركة األهم واملتمثل بالعنصر البشري من

حلالته الطبيعية و  4سفن لنقل غاز البرتول املسال .وجدير بالذكر أن أغلب

إداريني وفنيني وموظفني وبحارة .ومل ندخر أي جهد يف ضمان مكان عمل

سفن الشركة ترتبط بعقود تأجري طويلة االجل مع شركات عاملية موثوقة

آمن حلماية صحة القوى العاملة لدينا من خالل اتخاذ تدابري حازمة ملنع

الطبيعي املسال و  4سفن لنقل غاز البرتول املسال وسفينة عائمة لتخزين

وأثبتنا قدرة الشركة اإلدارية والتشغيلية يف تطويع الصعاب واالستمرارية

ويف ختام كلمتي ،ال يسعني إال أن أتقدم ،بالنيابة عن أعضاء جملس إدارة
شركة ناقالت ،وباألصالة عن نفسي ،برفع أسمى آيات الشكر والعرفان إىل
مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمري البالد املفدى ،الشيخ متيم بن حمد
آل ثاين ،وصاحب السمو األمري الوالد ،الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين ،حفظهما
اهلل ورعاهما ،على الدعم املستمر والتوجيهات والرؤية السديدة ،والتي
مكنت شركة ناقالت من النمو لتصبح شركة رائدة يف جمال النقل البحري،
وتساهم بشكل كبري يف نهوض وتطوير قطاع النقل والصناعة البحرية،
وقطاعي النفط والغاز يف دولتنا احلبيبة قطر.

وإعادة الغاز الطبيعي املسال حلالته الطبيعية.

يف إجناز املهام وتقدمي اخلدمات لعمالئنا بنفس املستوى املعهود من

ومن جهتها ،تستمر شركات املشاريع املشرتكة لشركة ناقالت يف حوض

خالل تذليل العقبات وإيجاد احللول املناسبة وفق اسرتاتيجيات استمرارية

وأود أن أتوجه باسم جملس اإلدارة بعميق الشكر والتقدير لسعادة املهندس
/سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة ،العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول للدعم املتواصل ألنشطة ناقالت ،وللقائمني
على كافة االدارات يف قطر للبرتول ومنها املدن الصناعية لتعاونهم مع
اإلدارة التشغيلية حلوض إرحمه بن جابر اجلالهمة إلصالح وبناء السفن.

وحسنة السمعة ،ما يضمن استمرارية واستقرار التدفق النقدي للشركة.

قبل إدارة الشركة مكنتها من تطويع الصعاب والتكيف والتأقلم السريع
مع الوضع املستجد وصو ًال إىل حتقيق هدفنا األساسي يف االستمرار بخلق

كما تتوىل ناقالت إدارة وتشغيل  27سفينة منها  22سفينة لنقل الغاز

القيمة املضافة ملساهمينا وعمالئنا.
وبالرغم من التحديات الصعبة لعام  ،2020بقيت شركة ناقالت ملتزمة بتحقيق
رؤيتها وأهدافها املستقبلية .وبالتايل أكملت العديد من اإلجنازات املتميزة

الفعالة يف
إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء وإصالح السفن يف مساهماتها
ّ

وواصلت توفري خدمة نقل الطاقة النظيفة إىل كافة الوجهات حول العامل دون

تعزيز وتطوير سلسلة اإلمداد لقطاع الطاقة يف الدولة .ويف هذا السياق مت

أي انقطاع أو تغيري ،مؤكدين بذلك التزامنا بالتفوق التشغيلي وتقدمي خدمات

االنتهاء من تصنيع الهيكل الفوالذي ملنصة السكن البحر َّية حلقل الشمال

مثلى لعمالئنا.

"برافو" التابع لشركة "قطرللغاز" بنجاح ووفق اخلطة الزمنية املوضوعة

وقد استكملت شركة ناقالت خالل العام الفائت حتقيق خططها التوسعية

بحيث مت تسليمه يف وقت سابق من هذا العام .وقد أولينا لهذا املشروع

وذلك بتسلمها رسميًا اإلدارة الفنية والتشغيلية لـ 7سفن لنقل الغاز

أهمية استثنائية كونه املشروع األول من نوعه الذي يتم تصنيعه بالكامل

الطبيعي املسال ،وتسلمها أيضًا لسفينة حديثة البناء خمصصة لنقل الغاز

حملي َا يف الدولة ،ويربز هذا املشروع إمكانات الشركة يف تلبية الطلب

الطبيعي املسال ،باإلضافة إىل توليها مهام إدارة وتشغيل سفينة عائمة

املتزايد على بناء الهياكل البحرية والربية يف قطر ويؤكد على قدرتنا يف دعم

لتخزين وإعادة الغاز الطبيعي املسال حلالته الطبيعية وهي أول وحدة من

التوجهات الرسمية لالرتقاء بالصناعات احمللية القطرية وتعزيز تنافسيتها.

نوعها تدار داخليًا من قبل شركة ناقالت للشحن قطر احملدودة .ونرى بأن

انتشار الفريوس وتقليل اخملاطر التي قد يتعرض لها أي من موظفينا أو
زوارنا أينما تواجدوا سواء يف مكاتب الشركة أو مرافقها أو على منت السفن.

األعمال املعتمدة ،مبا يف ذلك حلول العمل من املنزل ،مما عزز ثقة
مساهمينا وعمالئنا يف الشركة وأثبت قدرتها على حتمل مسؤولياتها يف
أصعب الظروف .وللمضي قدمًا يف حتقيق أهدافنا االسرتاتيجية ،سيستمر

وكذلك خالص الشكر والتقدير لشركة قطر غاز املؤجر األكرب لسفن شركة
ً
أيضأ أن نتقدم بالشكر
ريا ،نود
ناقالت على دعمها املتميز ألعمال الشركة .وأخ ً
لشركاء ناقالت وللمساهمني األفاضل ولطاقم اإلدارة التنفيذية واملوظفني
وبورصة قطر وهيئة قطر لألسواق املالية على جهودهم وتفانيهم ودعمهم
الدائم ألعمال الشركة.

جملس اإلدارة التزامه بتنفيذ أعلى معايري حوكمة الشركات وإدارة اخملاطر
واستمرارية األعمال لضمان رفاهية موظفينا والتطور املتواصل ألعمالنا.
وأود أن أعرب باسمي وباسم أعضاء جملس اإلدارة عن خالص الشكر والثناء
جلميع العاملني يف ناقالت على جهودهم واملتواصلة لتحقيق األداء املايل
القوي والتفوق التشغيلي يف عام  2020بالرغم من التحديات االستثنائية التي

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

واجهتها الشركة .وبفضل اإلجنازات الكبرية التي حتققت يف العام املاضي،
يسرين أن أعلن أننا قد حققنا ربحًا صافيًا قدره  1,161مليون ريال قطري يف العام
املايل  2020بزيادة قدرها  ،%15.7مقارنة مببلغ  1,003مليون ريال للعام املايل

حتقيق كل هذه اإلجنازات يف أقل من عام ويف ظل الظروف الصعبة التي مر

 .2020ومن هذا املنطلق ،يسر جملس إدارة شركة ناقالت أن يوصي اجلمعية

بها القطاع ومع وجود العديد من القيود املوضوعة للحفاظ على السالمة

العمومية املوقرة باملوافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة " 0.11ريال قطري"

العامة ُيعد داللة واضحة على التزامنا باحلفاظ على ريادتنا وتفوقنا يف جمال

للسهم عن العام املايل .2020

نقل الطاقة مبا يدعم مكانة دولة قطر على اخلارطة الدولية كأكرب مصدر
للطاقة النظيفة يف العامل.
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سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس اإلدارة

السيد /أحمد سيف السليطي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة السيد /علي أحمد الكواري
عضو مجلس اإلدارة

سعادة المهندس /عيسى هالل الكواري
عضو مجلس اإلدارة

السيد /عبدالرحمن عيسى المناعي
عضو مجلس اإلدارة

السيد /حمد مبارك المهندي
عضو مجلس اإلدارة

السيد /فيصل الحمادي
عضو مجلس اإلدارة
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م .عبداهلل السليطي
الرئيس التنفيذي

كان عام  2020عامًا مليئًا بالتحديات التي طالت العامل بأسره .وما شهدناه لبداية أزمة صحية عرفت بفريوس (كوفيد )19-حتى

أتت النتائج املالية املتميزة للشركة يف عام  2020نتيجة لتوجيهات
جملس ادارة الشركة وتضافر جهود جميع العاملني فيها ،حيث حققت
صايف ربح قدره  1.161مليون ريال قطري ،بزيادة قدرها  %15.7عن العام
السابق حيث كان صايف الربح  1003مليون ريال قطري.

لفريق العمل على اجلهود التي ُبذلت لالستمرار اآلمن والناجح ألعمال
الشركة .ومن منطلق إمياننا بأهمية تبني تدابري السالمة ،اتخذت الشركة منذ

االحرتازية لتغيري طاقم السفن واعتمادها من قبل كافة اجلهات املعنية يف

الصعوبات ،استمرت ناقالت بتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية املوضوعة من قبل إدارة الشركة مبا يف ذلك تعزيز كفاءاتها التشغيلية

اإلعالن عن تفشي جائحة كورونا إجراءات مكثفة لضمان صحة وسالمة جميع

الدولة فلهم كل الشكر والتقدير .وأشري هنا إىل أنه قد مت بنجاح بني شهر

وضمان ترشيد النفقات يف جميع عملياتها املتعلقة لشحن الطاقة وتوفري اخلدمات البحرية.

موظفينا ،مبا يف ذلك تأمني اإلمدادات الطبية الوقائية األساسية للموظفني

مايو وشهر ديسمرب من العام املاضي تغيري أكرث من  1200طاقم من  30دولة،

يف جميع مواقع ومرافق الشركة باإلضافة إىل طواقم السفن .وقامت

ومتت عودتهم جميعًا بأمان إىل أوطانهم.

الشركة أيضًا بتعديل بعض الربوتوكوالت يف املرافق ونشرت وحدات االختبار
السريع ل كوفيد 19-كجزء من اخلطة الصحية الوقائية اخلاصة بنا.

ألنوه بتفاين جميع البحارة على منت سفننا يف
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ّ
عملهم وسعيهم لالستمرار باألداء بأعلى معايري الكفاءة واإلخالص .وال يخفى

وقد أحدثت متطلبات التباعد االجتماعي حتو َال ضروريًا نحو العمل عن ُبعد،

على أحد مدى صعوبة التحديات وقدرة التحمل التي واجهها البحارة أثناء

وكان لهذا اإلجراء األثر الواضح على طريقة تنفيذ عملياتنا اإلدارية والتشغيلية.

اجلائحة ،بحيث اضطروا إىل العمل بعيدًا عن عائالتهم وبالدهم ولفرتات أطول

قدرها  %15.7عن العام السابق حيث كان صايف الربح  1003مليون ريال قطري.

وعلى الرغم من التعديل الفوري إلحرتازات الصحة والسالمة ،متكنت ناقالت

من املعتاد والتعامل مع خمتلف اإلجراءات املستحدثة للحفاظ على السالمة

ومتاشيًا مع خطط النمو االسرتاتيجية املتبعه ،وبالتوازي مع اإلجنازات التي

ويسعدين أن ُأسلط الضوء على إجنازات الشركة البارزة التي حتققت يف العام

من ضمان استمرارية عملياتها بسالسة وفعالية ،ويرجع هذا النجاح أساسًا

العامة واملهنية لضمان تنفيذ العمليات بصورة آمنة .وأقدم بهذه املناسبة

أحرزتها ناقالت يف قطاع شحن الغاز الطبيعي املسال ،حققت شركات

إىل التحول الرقمي الذي تبنته الشركة ونفذته على مدى السنوات القليلة

عميق امتناين وتقديري لهم ولكل العاملني يف الشركة اللتزامهم املستمر

املاضي والتي عكست مكانة ناقالت كشركة عاملية رائدة يف جمال شحن

املشاريع املشرتكة إجنازات عديدة كان أبرزها ما حققته شركة ناقالت كيبل

املاضية .ويف هذا السياق أجرت الشركة العديد من التحديثات للبنى التحتية

ودعمهم املتواصل للحفاظ على سري عملياتنا كاملعتاد.

الطاقة واخلدمات البحرية املتكاملة:

لألعمال البحرية احملدودة يف إكمال تصنيع الهيكل الفوالذي ملنصة السكن

الرقمية وااللكرتونية وحتسينات أنظمة احلماية السيربانية وغريها من ميزات

• حصلت ناقالت على تصنيف اخلمس جنوم من قبل جملس السالمة

البحر َّية حلقل الشمال "برافو" التابع لشركة قطرللغاز ،أحد أهم عمالئنا
االسرتاتيجيني .وتعترب قدرة شركة ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة

األمان يف جميع مواقع الشركة ومرافقها وسفنها كجزء من استعدادنا

لقد كانت األسس املتينة املنبثقة من رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا كشركة تعمل

إلدارة اخملاطر واستمرارية األعمال .وقد حصلت الشركة على شهادة

على إمتام مثل املشروع بشكل آمن وتسليمه وفق اخلطة الزمنية

 ISO 22301إلدارة استمرارية األعمال خالل اجلائحة ،مما عزز من ثقة

وفق املعايري األعلى عامليًا السبب األساس بتك ّيفنا بسرعة مع الواقع
املستجد .وقد أظهرت الشركة احلرص الكامل واملرونة املطلوبة يف تبني

املوضوعة خري دليل على إمكانات الشركة يف تلبية طلب السوق احمللي

املساهمني والعمالء يف التزامنا بضمان سالمة وموثوقية عملياتنا.

تطويع الصعاب من خالل اإلجنازات التي أمتتها خالل العام املنصرم .وعلى

وعززت شركة ناقالت إجراءات تغيري الطواقم لضمان عودتهم إىل بالدهم

الرغم من القيود املوضوعة حيز التنفيذ ،فقد متكنت الشركة من احملافظة

ومقراتهم الرئيسية يف ظل الصعوبات املصاحبة جلائحة كورونا وتبعاتها،

على املنحى التصاعدي يف النمو ونحن واثقون بأن ذلك سينعكس إيجابًا على

ويف هذا السياق وفرت الشركة إرشادات واضحة للتخفيف قدر االمكان

نتائجنا يف السنوات القادمة إلمياننا بأن املرحلة األصعب باتت من املاضي.

من خماطر قيام البحارة بنقل فريوس كوفيد 19-من او إىل السفن واملقرات

فاملستقبل يحمل الكثري من اآلمال الكبرية لشركة ناقالت ونحن واثقون من

اخملتلفة عامليا التي يتم فيها تغيري الطاقم كإجراء احرتازي.

مواصلة تقدمي القيمة ملساهمينا مع االرتقاء بالشركة إىل آفاق جديدة.

تعاقبت األحداث سريعًا لتصبح جائحة عاملية تلقي بظاللها على خمتلف القطاعات االقتصادية يف دول العامل .وبالرغم من تلك

يعكس أداء ناقالت املايل وكفاءتها التشغيلية املرونة العالية يف التعامل مع

• انضمام أسهم شركة ناقالت إىل مؤشر مورجان ستانلي كابيتال

التحديات وقدرتها على تخطي الصعاب ،أتت النتائج املالية املتميزة للشركة

إنرتناشيونال لألسواق الناشئة  -قطر باعتبارها ضمن الشركات الكربى يف

يف عام  2020نتيجة لتوجيهات جملس ادارة الشركة وتضافر جهود جميع

الدولة من حيث القيمة السوقية ورأس املال والعوائد الربحية مما يعزز
ثقة احملافظ االستثمارية بالشركة

العاملني فيها ،حيث حققت صايف ربح قدره  1.161مليون ريال قطري ،بزيادة

الربيطاين للعام الثالث على التوايل
• تسلمت ناقالت سفينة نقل الغاز الطبيعي املسال اجلديدة "غلوبال
إنريجي" ،وتولت الشركة إدارتها جتاريًا وفنيًا

فيما يختص ببناء هذه املشاريع املتطورة .ويؤكد على مكانة ناقالت كشركة

• أكملت ناقالت خالل فرتة  6أشهر فقط املرحلة الثانية من تسلّم اإلدارة

رائدة عامليًا يف جمال نقل الطاقة وتوفري اخلدمات البحرية .وتعكس تلك

الفنية والتشغيلية ألسطولها من شركة "شل إنرتناشونال للتجارة

اإلجنازات التي حتققت بالرغم من التحديات املصاحبة جلائحة كورونا العاملية

والشحن احملدودة (شل)" بتسلمها رسميًا إدارة  7سفن لنقل الغاز

التزامنا االسرتاتيجي بتعزيز السالمة العامة واملهنية وبناء الثقة وحتقيق

الطبيعي املسال اململوكة من قبلها

الكفاءة التشغيلية.

• تولت ناقالت رسميًا مهام إدارة وتشغيل سفينة عائمة لتخزين وإعادة الغاز

لقد شهدت األيام األوىل لتفشي الوباء العاملي درجة عالية من الضبابية أثرت

الطبيعي املسال حلالته الطبيعية "اكسكويزيت" يف شهر ديسمرب ،وهي

بشكل مباشر على خمتلف الشركات يف جميع أنحاء العامل ،إال أن املرونة

أول وحدة عائمة من نوعها تدار داخليًا من قبل شركة ناقالت للشحن قطر

وسرعة التكيف لتنفيذ التعديالت الالزمة والقدرة على التأقلم مع املستجدات

احملدودة بعد االستحواذ على نسبتها الراجحة من اكسيلريايت إنريجي

التي وضعتها الشركة حيز التنفيذ الفوري أثبتت جهوزية الشركة املسبقة

يف 2018

الستمرارية األعمال يف ظل أي ظروف طارئة .وأود هنا أن أعرب عن تقديري

10

الطاقم إىل بالدهم ومقراتهم الرئيسية بأمان حيث مت تقدمي خطط الشركة

املعايري اجلديدة للصحة والسالمة ،وكذلك أظهرت ناقالت قدرتها على

قمنا بوضع خطط بتعديل املسارات لألسطول لتفادي األماكن األكرث تأثرًا
بالوباء لضمان عملية أمنة إلستبدال األطقم تفاديا للتعرض لعدوى الفريوس.
لرسو سفننا يف ميناء راس لفان إيجابية استفادت منها الشركة بحيث
سهل عمليات النقل بني السفن واإلجراءات التي ميكن من خاللها إعادة
ّ

11

العائد األساسي
على السهم

المـالمــح الـمـاليـــة

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢٠

ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن
أﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮون

%49,٧

اإليــرادات

4,016.6
مليون ر.ق

صايف الربح

1,160.9

انضمـام شـركة نـاقــالت إلـى مؤشـر
مورجان ستانلي كابيتال إنرتناشيونال
لألســـواق الناشئـة

مليون ر.ق
اﳌﻼﺣﺔ
ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻘﻄـﺮﻳــﺔ

32.7
مليار ر.ق

إجمـالـي
األصـول

0.21
ر.ق

العائد على
لسهم

%٣٦,٢

ﺻﺎ اﻟﺮﺑﺢ

• سجلت الشركة صايف ربح بقيمة  1,160.9مليون ريال قطري ،وهو
العاملي لنقل الغاز الطبيعي املسال.

1,160٫9
892٫2 847٫4

اﻳﺮادات

)ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي(

)ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي(

األعلى منذ تأسيس الشركة مما يعكس دورها الرئيسي يف السوق

• بلغ إجمايل موجودات شركة ناقالت  32.7مليار ريال قطري كما يف

ارﺑﺎح ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻫﻼك

1,003٫0

)ﺑﺘﺎرﻳﺦ  7ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2019أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ا ﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ "رﻳﺎل ﻗﻄﺮي واﺣﺪ"(

)ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي(

3,190 3,057

2,822 2,787

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ

3,635 3,618

3,884

4,017

0٫21
0٫15

0٫16

0٫18

 31ديسمرب  2020مقارنة مع  32.4مليار ريال قطري كما يف 31
ديسمرب  .2019بلغت املوجودات املتداولة ،مبا يف ذلك النقد واألرصدة
ريال قطري كما يف  31ديسمرب  .2020بلغت
 3.9مليار
اﻟﻬﻴﺌﺔالبنوك
لدى
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
املتداولة ،والتي تتكون بشكل رئيسي من االستثمارات
املوجودات غري
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت

الطبيعي املسال ،واملمتلكات واملعدات وغريها من
)اﻟﺼﻨﺪوق الغاز
يف سفن
اﳌﺪ(ª

%١4,1

املوجودات األخرى  28.7مليار ريال قطري كما يف  31ديسمرب .2020

2017

2018

2019

2017

2020

2019

2018

2017

2020

2018

2019

2017

2020

2018

2019

بلغ إجمايل موجودات شركة ناقالت ،مبا يف ذلك حصتها من موجودات

املشاريع املشرتكة  45.4مليار ريال قطري .باإلضافة إىل ذلك تتمتع
"ناقالت" باملنفعة االقتصادية واملسؤولية التشغيلية واإلدارية يف

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ· ﻣﺒﺎﺷﺮ ) (٪٥أو أﻛ´ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.

حوض "إرحمه بن جابر اجلالهمه" لبناء وإصالح السفن يف ميناء رأس

ريال)(%
اﳌﻠﻜﻴﺔ
لفان والذي ﻋﺪد
قطري ،والذي مت
اﺳﻬﻢما يصل إىل  10.6مليار
بلغت قيمته

ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن آﺧﺮون

إجمايل قيمة املوجودات
للبرتول ،وبالتايل يبلغ
متويله عن طريق قطر
%49,7
2,750,228,373

ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻼﺣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ

"ناقالت"  56مليار ريال قطري.
املدارة بواسطة
%36,2
2,008,106,480

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن إ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
2٫37

2٫19

2٫25

2٫09

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
1٫58

0٫10

1٫43

 %14,1يف  31ديسمرب 2020
781,928,747مليار ريال قطري كما
اﳌﺪ (ªبلغ إجمايل القروض 20.9
•
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﺼﻨﺪوق
اﳌﺼﺪر QCSD :اﻋﺘﺒﺎر Áﻣﻦ  31دﻳﺴﻤ¿ 2020

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻮزع
@
ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل ﻗﻄﺮي
0٫10

0٫10

0٫11

1٫41
1٫22

@ )ﻏﺮاض اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ

مقارنة مع  21.2مليار ريال قطري كما يف  31ديسمرب  ،2019كما مت

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻋﻦ

احلصول على قرض بقيمة  0.9مليار ريال قطري لالستثمار يف فرص

اﻟﺴﻨﻮات  2016إ  2018ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﺑﻘﻴﻤﺔ "رﻳﺎل ﻗﻄﺮي واﺣﺪ"

أعمال جديدة ،بينما مت سداد  1.2مليار ريال قطري من رصيد القروض

ﺑﻌﺪ ﲡﺰﺋﺔ اﺳﻬﻢ

خالل العام . 2020
• بلغ إجمايل قيمة حقوق امللكية قبل احتياطي التحوط واألسهم غري
املسيطرة  10مليار ريال قطري يف  31ديسمرب  2020مقارنة مع 9.4

ﺑﺘﺎرﻳﺦ  7ﻳﻮﻟﻴﻮ (2019

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

مليار ريال قطري كما يف  31ديسمرب . 2019
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13

2017

2018

2019

2020

2020
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المـالمــح الـمـاليـــة

التصنيفــات اإلئتمــانيــة
الديون الثانوية لشركة «ناقالت إنك»

الديون الرئيسية لشركة “ناقالت إنك”

•  Aستاندرد آند بورز

•  +Aستاندرد آند بورز

•  A2موديز

•  A1موديز

•  -Aفيتش

•  Aفيتش

صنفت وكاالت التصنيف االئتماين الرئيسية الثالثة يف العامل،

وقد أبرزت خمتلف التقارير الصادرة عن وكاالت التصنيف االئتماين

وهي ستاندارد آند بورز وموديز وفيتش ،شركة ناقالت تصنيفا

بأن نقاط القوة الرئيسية لشركة ناقالت والتي تكتسب أهمية

متميزا من حيث الديون الرئيسية والثانوية وصنفتها كديون قوية

حيوية بالنسبة السرتاتيجية قطر للغاز الطبيعي املسال ،تتمثل

لالستثمار بحيث مت تصنيف الديون الرئيسية لشركة “ناقالت إنك“

يف امتالك الشركة ألكرب أسطول لنقل الغاز الطبيعي املسال يف

عند  +Aمن قبل وكالة ستاندرد آند بورز ،أي أقل بدرجة واحدة

العامل.

فقط من تصنيف دولة قطر .كما مت تصنيف الديون الرئيسية

تعود الربحية الثابتة واملتواصلة لشركة ناقالت إىل العقود طويلة

لشركة “ناقالت إنك“ من قبل وكالة موديز عند  ،A1أيضًا أقل

األجل واالسرتاتيجية املربمة مع أكرب منتجي الغاز الطبيعي

بدرجة واحدة فقط من تصنيف دولة قطر .

املسال يف دولة قطر ،باإلضافة إىل سجل الشركة التشغيلي
املوثوق به وعملياتها اخملتلفة التي تعزز من مكانة شركة ناقالت
يف عامل الصناعة البحرية.
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2

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢٠

4
أكملت شركة «ناقالت» املرحلة الثانية من تنفيذ
اتفاقية تس ّلم اإلدارة الفنية والتشغيلية ألسطولها من
شركة «شل إنرتناشونال للتجارة والشحن احملدودة
(شل)» بتسلمهــا رسميًا إدارة سبــع ناقالت للغاز
الطبيعي املسال التابعة لها

6
انضمام أسهم شركة «ناقالت» إىل مؤشر مورجان
ستانلي كابيتال إنرتناشيونال لألسواق الناشئة  -قطر
باعتبارها ضمن الشركات الكربى يف الدولة من حيث
القيمة السوقية ورأس املال والعوائد الربحية

حصلت «ناقالت» على «جائزة التميز يف السالمة
لعام  »2019تقديرًا جلهودها يف إدارة السالمة ،وذلك
خالل حفل تدشني كتاب اإلجنازات القطرية يف السالمة
املهنية الذي أقيم يف الدوحة

1
تسلمت شركة «ناقالت» سفينة الغاز الطبيعي
املسال حديثة البناء «غلوبال إنريجي» ،وستتوىل
الشركة إدارتها جتاريًا وفنيًا .وهي السفينة األوىل من
أصل أربع سفن حديثة لنقل الغاز الطبيعي املسال
سيتم تسليمها إىل شركة «غلوبال شيبنغ ليمتد»
اململوكة من قبل «ناقالت» و «ماران فنتشرز انك»

3

5
تولت «ناقالت» رسميًا مهام إدارة وتشغيل سفينة
عائمة لتخزين وإعادة الغاز الطبيعي املسال حلالته
الطبيعية (« )FSRUاكسكويزيت» يف شهر ديسمرب،
وهي أول وحدة من نوعها تدار داخل ًيا من قبل شركة
«ناقالت للشحن قطر احملدودة» بعد االستحواذ
عليها من «اكسيلريايت إنريجي» يف 2018
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7
جنحت «شركة ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة»
يف إكمال تصنيع الهيكل الفوالذي ملنصة السكن
البحر َّية حلقل الشمال «برافو» التابع لــ «قطرغاز»

حققت شركة ناقالت «جائزة سيف الشرف» للعام
الثالث على التوايل والتي يتم تقدميها من قبل جملس
السالمة الربيطاين .تعطى اجلائزة للمؤسسات التي
حققت أعلى معايري الصحة والسالمة واإلدارة البيئية يف
جمال العمل
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شركة ناقالت هي شركة نقل بحري قطرية تأسست يف عام ،2004

وباإلضافة إىل عملياتها األساسية املتعلقة بالشحن البحري ،تشغّ ل

ومتثل حلقة النقل األساسية يف سلسلة إمداد الغاز الطبيعي

شركة ناقالت مرافق بناء السفن وإصالحها يف حوض إرحمه بن

املسال لدولة قطر .يعترب أسطول شركة ناقالت هو األكرب من نوعه

جابراجلالهمه لبناء وإصالح السفن يف مدينة راس لفان الصناعية

يف العامل ،حيث يضم  69سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسال وتقوم

بدولة قطر من خالل مشروعني مشرتكني اسرتاتيجيني هما شركة

بإدارة وتشغيل  22منها و 4سفن غاز البرتول املسال وسفينة عائمة

ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة والشركة القطرية لتصنيع

لتخزين وإعادة الغاز الطبيعي املسال حلالته الطبيعية شركة ناقالت

الهياكل .وتقدم شركة ناقالت أيضًا خدمات الوكاالت املالحية جلميع

للشحن قطر احملدودة اململوكة بالكامل من قبل الشركة.

موانئ دولة قطرمن خالل شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة.،
ويقدم املشروع املشرتك ،شركة ناقالت سفيتزير ويسمولر ،خدمات
الدعم والسحب والقطر البحرية يف ميناء راس لفان ،ومنطقة النشاط

نقــاط القـوة الرئيسيـة
موقع الشركة االسرتاتيجي يف دولة قطر ،أكرب
مصدر للغاز الطبيعي املسال حول العامل،
ودورها األساسي ضمن سلسلة إمداد الغاز
الطبيعي املسال من قطر إىل العامل

شركة النقل البحري األعلى من
حيــث التصنيــف االئتمـانـي على
مستوى العامل

البحري لدولة قطر.

اتفاقيات تأجري مستقرة وطويلة
األجل مع شركاء يعدون األفضل
على مستوى العامل
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توسع جغرايف عاملي آلسطول نقل
الغاز الطبيعي املسال وغاز البرتول
املسال
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لمحــة عن الـشــركـــة

74

ﺣﺠﻢ اﺳﻄﻮل

اﺻﻼح ،واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

) @٣ﺳﻔﻦ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺒﻨﺎء(

ﺑﻨﺎء و إﺻﻼح اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﺣﻮض ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ

ﻣﺪرﺟﺔ ﻟﺪى ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ
)ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ (2005

1

٦٩

أﻛﺒﺮ أﺳﻄﻮل ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻤﺴﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل

9

ﻧـﺎﻗــــﻼت

٤

ﻧﺎﻗﻼت ﻏﺎز
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل

١

وﺣﺪة ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وإﻋﺎدة اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﺳـﻄـــﻮل

ﺳﻔﻦ أﺿﻴﻔﺖ إدارﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﺮي
ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺳﻄﻮل ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ زوارق اﻟﺴﺤﺐ وارﺷﺎد

 1ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﺗﻮﻓ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

ﺣﺪﻳـﺜــﺔ اﻟﺒﻨــﺎء

ﺗﻮﻓ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼت ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﳌﻼﺣﻴﺔ اﶈﺪودة  £اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

 7ﻧﺎﻗــﻼت ﻟﻠﻐــﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ اﻟﻤﺴـﺎل

ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆن ،واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﺗﺤﻮﻟـﺖ إدارﺗﻬـﺎ ﻟﻠﺸـﺮﻛــﺔ

 1ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
وإﻋﺎدة اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻤﺴﺎل ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﺤﻮﻟـﺖ إدارﺗﻬـﺎ ﻟﻠﺸـﺮﻛــﺔ
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تعزيز األداء التنظيمي
دوما على توظيف وتطوير الكفاءات املتميزة القادرة على
إن مكانة شركة ناقالت مل تكن لتتحقق دون النجاحات الفردية واجلماعية لكادر العمل .لقد حرصت الشركة ً
تنفيذ األعمال باحرتافية عالية ،مما يكسبها احرتام املساهمني والعمالء ،وبالتايل فإن هذا الكادر ميثل رأس املال احلقيقي للشركة منذ تأسيسها وسيبقى كذلك
مستقب ًال.

اﻟــﺮؤﻳــﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺴﺘــﺪاﻣــﺔ

بهدف تحقيق رؤية ناقالت والوصول بها ألن تكون الشركة الرائدة عالمي ًا في مجال نقل الطاقة،
حددت إدارة الشركة أربعة محاور رئيسية بُنيت على أساسها خارطة الطريق االستراتيجية للشركة.
وتم تخصيص ثالثة من تلك المحاور لخدمة أنشطة الشركة األساسية ،وبدورها تتكامل أهداف تلك
المحاور وصو ًال إلى إنجاز النتائج المرجوة التي تتطلع إليها اإلدارة.
التنمية المستدامة

التفوق التشغيلي

التميز في خدمة العمالء

إن جناح شركة ناقالت باالستحواذ على احلصة

ُيعترب قطاع نقل الطاقة والقطاعات البحرية

استحقت هوية الشركة وعالمتها التجارية املكانة

السوقية األكرب يف قطاع نقل الغاز الطبيعي

امللحقة من أكرث اجملاالت تنافسية ويتسم

املتفوقة التي حتتلها كنتيجة مباشرة لالهتمام

املسال العاملي يشكل حافزًا لالستمرار يف

بالديناميكية وتقلب األسعار والتغيري الدائم مما

الذي نوليه لعمالئنا وسعينا الدؤوب للتميز يف جمال

حتقيق أفضل النتائج املالية وتثبيت مكانة الشركة

يتسبب يف خروج العديد من الشركات من

خدمة العمالء.

كالعب أساسي على خارطة النقل البحري العاملي.

املنافسة السوقية .ولذلك فإن طبيعة هذا

جيدا بأن احلفاظ على التفوق يف السوق
نعي
ً
التنافسية يتمحور حول مبدأ خلق ثقافة التحفيز

نسعى لتحقيق النمو من خالل تقدمي خدمات
متكاملة تغطي سلسلة اإلمداد يف قطاع نقل
الغاز الطبيعي املسال والقطاعات البحرية
امللحقة .نعمل على تعزيز األبحاث السوقية
وحتليل املعلومات بشكل متواصل مما مينحنا
ميزة تنافسية متفوقة يف خدمة عمالئنا وتلبية
احتياجاتهم.

القطاع تتطلب من شركة ناقالت أن تتحلى
مبستويات عالية من اإلبداع واالبتكار ،واملرونةً

من خالل ّ
بث روح القيم املؤسسية وتبادل وجهات

والكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة للحفاظ على

النظر مع العمالء ،بحيث يرثي كل منّا جتربة اآلخر
ويسهم يف تطوره ،وصو ًال إىل حتقيق هدفنا بتوفري

لذا فإن ناقالت حترص على متابعة مستجدات

أفضل احللول اخلدماتية املمكنة.

أقصى معايري السالمة واملوثوقية واجلودة.

• زﻳﺎدة اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ

اﳊﺼﻴﻠﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

اﻟﻌﻤﻴﻞ

الالزمة لتسهيل العمليات التشغيلية حفاظًا على

• زﻳﺎدة ﺣﺼﺘﻨﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

»ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
وﻣﻮﺛﻮق وﺗﻮﻓ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺗﻘﺪﱘ ﺣﻠﻮل ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺘﻠﻔﺔ«

• ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ﻗﺮاءة اﻟﺴﻮق اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﺳاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳕﻮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

»ﺗﻮﻓ ﺧﺪﻣﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ
وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ«

• ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
• ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﻢ اداء ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﻗﺒﺔ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ

• ﲢﺴﲔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

»إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺛﺮاء ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ«

• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮرة وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 اﻟﺴﻮق
• ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ

ﺗﻌـﺰﻳـــﺰ اداء اﻟﺘﻨﻈـﻴﻤــﻲ
• اﺳﺘﻘﻄﺎب واﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ
اﳌﺆﻫﻠﲔ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮادر

السوق ومواكبتها ،وإجراء املتابعة والتقييم
بشكل دائم ،باإلضافة إىل تبني االسرتاتيجيات

• أن ﺗﻜﻮن »ﻧﺎﻗﻼت« واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛ²
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺟﻮدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اداء

• إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺮﺑﺤﺔ

اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺘـﻔــﻮق اﻟﺘﺸﻐﻴـﻠـﻲ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

• اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺷﻴﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وأﻧﺸﻄﺔ
اﻋﻤﺎل ،ورﺿﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ

• ﺑﻨﺎء إﺳاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

اﻟﺘﻤﻜﲔ

سمعتها ومكانتها املتفوقة يف السوق العاملي.

اﻟﻘﻴﻢ
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اﻟﺴــﻼﻣــﺔ

اﻻﺣﺘــﺮام

اﻟﻨـﺰاﻫـــﺔ
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اﻟﺸﻐــﻒ

اﻟﺘﺸﺠﻴــﻊ
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2004

2008

2012

2015

2018

2007

2011

2014

2017

2019

• مت تأسيس شركة ناقالت كذراع شحن لقطاع
الغاز الطبيعي املسال يف دولة قطر يف عام
2004

• استالم شركة ناقالت عدد  42سفينة لنقل الغاز
الطبيعي املسال وعدد  4سفن لنقل غاز البرتول
املسال

• تأسيس شركة «ناقالت للشحن قطر احملدودة»
يف  2012وتوليها إدارة أربع سفن خمصصة لنقل
غاز البرتول املسال

• مت يف عام  2005طرح أسهم ناقالت للتداول يف
بورصة قطر

• استالم أول سفينة “موزا” من طراز “كيوماكس”

• تويل شركة «ناقالت للشحن قطر احملدودة»
إدارة أربع سفن خمصصة لنقل الغاز الطبيعي
املسال يف عام 2014

• توسعت شركة ناقالت يف مشاريعها املشرتكة مع شركة «ماران
فينتشرز» اليونانية بإضافة سفينتني جديدتني لنقل الغاز الطبيعي
املسال يف عام 2015

• شركة ناقالت توقع اتفاقية مع شركة «أكسلريت إنريجي» األمريكية
للطاقة يف عام  2018يتم مبوجبها االستحواذ على حصة األغلبية يف
مشروع شراء وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز املسال حلالته الطبيعية

• مت بنجاح يف عام  2015تركيب نظام حقن الغاز املوجه الكرتونيا وهو األول
من نوعه

• قامت ناقالت بتأسيس شركات مشرتكة جديدة يف عام :2019

• تسلمت شركة ناقالت يف عام  2005أول سفينة
لنقل الغاز الطبيعي املسال
• مت تأسيس شركة “ناقالت للوكاالت املالحية
احملدودة” يف 2005
• تأسست شركة “ناقالت سفيتزروايزمولر” يف
عاما
عام  2006وحصلت على عقد خدمة مدته ً 22
من شركة قطر للبرتول للقيام بأعمال القطر
واإلرساء مبيناء رأس لفان
• أبرمت ناقالت عقد شراكة اسرتاتيجية مع شركة
ستاسكو يف عام  2006إلدارة  25ناقلة للغاز
الطبيعي املسال

• إنشاء شركة “ناقالت كيبل لألعمال البحرية
احملدودة” يف عام 2008
• إنشاء شركة “ ناقالت دامن شيبياردز قطر
احملدودة “ يف عام 2010
• حفل تدشني حوض “ارحمه بن جابر اجلالهمة”
لبناء وإصالح السفن يف 2010
• أكملت شركة “ ناقالت كيبيل لألعمال البحرية
احملدودة” يف عام  2011أول مشروع صيانة يف
احلوض اجلاف

• انضمام أول جمموعة من طالب برنامج «تدريب
طالب البحرية» إىل شركة ناقالت
• شركة «ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة»
تفوز بجائزة «أفضل حوض بحري خلدمات صيانة
السفن» لعامي  2012و  2013على التوايل
• فوز شركة «ناقالت كيبل لألعمال البحرية
احملدودة» بجائزة السالمة واألمن يف عام 2014

 -1تأسيس شركة مشرتكة بني ناقالت و «ماكديرموت» إلنشاء «الشركة
القطرية لتصنيع الهياكل»

• حازت ناقالت على أكرث من  15جائزة دولية مرموقة بني عامي  2016و2017
للتميز يف السالمة والعمليات التجارية والتقطري واملسؤولية االجتماعية
للشركات وإدارة سلسلة اإلمداد وتكنولوجيا املعلومات

 -2تأسيس شركة مشرتكة بني ناقالت و»ماران» اليونانية حتت مسمى
«غلوبال شيبينغ ليمتد»

• وقعت شركة ناقالت يف عام  2016اتفاقية مع “شركة شل انرتناشيونال
احملدودة” لنقل إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفن أسطولها
لتتم إدارتها داخليا يف الشركة

• توقيع اتفاقية استحواذ ناقالت على امللكية الكاملة ألربع سفن لنقل الغاز
الطبيعي املسال من طراز «كيوفلكس» وذلك بعد شرائها  %49.9من
حصة شركة «انرتناشيونال سيوايز» يف هذه السفن ،لتصبح ناقالت
املالكة بنسبة %100

• شركة ناقالت تكمل املرحلة األوىل من نقل إدارة وعمليات التشغيل الفنية
الكاملة ألسطولها مع شركة “شل انرتناشيونال احملدودة” يف عام
 ،2017حيث مت انتقال عشر سفن لنقل الغاز الطبيعي املسال إىل إدارة
“شركة ناقالت للشحن قطر احملدودة”

• حازت ناقالت على أكرث من  9جوئز دولية مرموقة بني عامي  2018و2019
للتميز يف السالمة والعمليات التجارية والتقطري واملسؤولية االجتماعية
للشركات وإدارة سلسلة اإلمداد وتكنولوجيا املعلومات-

• وقعت شركة ناقالت يف عام  2017مذكرة تفاهم مع شركة “هوغ”
الرنويجية للغازالطبيعي املسال لتقييم فرص التعاون يف جمال مشاريع
الوحدات العائمة لتخزين الغاز املسال وإعادته إىل حالته الطبيعية

عاما
• ُمنحت شركة ناقالت عقد إيجار ملدة ً 25
من قبل شركة قطر غاز لـ  24سفينة لنقل الغاز
الطبيعي املسال
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• جنحت الشركة يف إكمال تصنيع الهيكل الفوالذي ملنصة السكن البحر َّية
حلقل بوحلنني التابع ل قطر للبرتول وحلقل الشمال برافو التابع لــ قطرغاز
• تخطى حوض «ارحمه بن جابر اجلالهمه» لبناء السفن عتبة الــ «1000
مشروع» منذ تأسيسه يف عام  2010بنجاح ،متاشيًا مع األهداف
املوضوعة من قبل إدارة الشركة

25
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السالمة والصحة والبيئة والجودة

تلتزم شركة ناقالت والشركات التابعة لها باالسرتاتيجيات املوضوعة من قبل الدولة
لتحقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030مبا يف ذلك األهداف املتعلقة ببناء مستقبل مستدام
خلدمة ألجيال القادمة يف قطر .وتقوم الشركة بتنفيذ العديد من الربامج التي ُتعنى
بسالمة وتنمية العنصر البشري لضمان إنشاء قوة عاملة آمنة وموثوقة ،بينما يهدف
برنامج الشركة للمسؤولية االجتماعية إىل إثراء حياة اجملتمعات احمللية واحلفاظ على
بيئتنا الطبيعية.

الســالمـــة

برنامج “بيئة عمل خالية من

الجودة نظام اإلدارة المتكامل

تضع شركة ناقالت السالمة العامة والصحة والبيئة وضمان اجلودة على رأس أولوياتها لضمان أمن وموثوقية وفعالية أعمالها يف جمتمعها وبيئتها وحميطها.

الحوادث واإلصابات”

جنحت ناقالت يف اجتياز أول تدقيق ملراقبة نظام اإلدارة املتكامل بعد

نعتقد أن الوقاية من احلوادث واإلصابات ممكنة ،وبالتايل نسعى جاهدين خللق بيئة خالية من احلوادث واإلصابات يف مكان العمل ويف املنزل من خالل االستثمار يف
تدريب موظفينا وتطوير عملياتنا ومعداتنا.
ويستمر أداء السالمة يف شركة ناقالت يف التحسن وصو ًال إىل حتقيق نتائج أفضل مقارنة باملتوسطاملعياري جملموعة نظراء الشركة.

االنتقال إىل معايري  ISOاملنقحة ( ISO 9001: 2015وISO 14001: 2015

واصلت ناقالت تنفيذ حملتها «بيئة عمل خالية من احلوادث واإلصابات»

و.)ISO 45001: 2018

عمل أكرث أمانًا يف ناقالت والشركات التابعة لها ومقراتها .تقدم احلملة

• مسح ناقالت االستقصائي حول السالمة في شركة ناقالت

ضمن برنامج متكامل يعمل على متكني األفراد بهدف الوصول إىل بيئة
مهارات تدخل فعالة لتحقيق عمليات آمنة وخالية من احلوادث واإلصابات.

كمتابعة للمسح الثالث للسالمة العامة الذي مت إجراؤه يف نوفمرب ،2019

• واصلت ناقالت تنفيذ برامج التعلم والتدريب عرب اإلنرتنت كجزء من التزامها

واصلت ناقالت تنفيذ خطط العمل لتحسني معدل السالمة العامة بشكل
متواصل وصو ًال إىل احرازها أعلى املعدالت مقارنة مع اجملموعة املنتمية

لتحقيق بيئة عمل خالية من احلوادث واإلصابات.

إليها.

• مت إطالق خدمة مساعدة عرب االتصال مع نظام االستجابة الصوتية
التفاعلية ( )IVRملساعدة املوظفني الذين يحتاجون إىل الدعم فيما

• تصنيف الخمس نجوم

يتعلق باخلدمات الرئيسية مثل الصحة والسالمة والتنسيق مع اجلهات

حصلت ناقالت على تصنيف اخلمس جنوم من قبل جملس السالمة

الرسمية واخلدمات العامة وعالقات املوظفني ودعم تكنولوجيا

الربيطاين للعام الثالث على التوايل .ويركز التدقيق على اجلوانب الرئيسية

املعلومات.

إلدارة الصحة والسالمة املهنية يف مكان العمل ويوفر مسارًا منظمًا

• حازت ناقالت على سيف الشرف من قبل جملس السالمة الربيطاين للعام

للتطور املستمر .يسمح هذا التدقيق الشامل واملعاصر ألي شركة باختبار

الثاين على التوايل وتنافس للسنة الثالثة على التوايل يف عام  .2020ومتثل

أداء الصحة والسالمة لديها مقابل أحدث املعايري املعرتف بها ويوفر أيضًا

هذه اجلائزة املعيار األعلى واإلجناز األبرز يف عامل إدارة الصحة والسالمة.

توصيات مفصلة ألفضل املمارسات املعاصرة (مبا يف ذلك متطلبـات

وتعترب تقديرًا اللتزام الشركة جتاه اإلدارة الفعالة خملاطر الصحة

 )ISO 45001باإلضافة إىل املتطلبات احلالية ألنظمة إدارة الصحة

والسالمةُ .يذكر بأن ناقالت كانت ضمن الــ  84شركة التي مت منحها جوائز

والسالمة املهنية (.)OHSMS

يف جميع أنحاء العامل.
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أداء اﻟﺴﻼﻣﺔ  اﺳﻄﻮل
1,34

0,48

0,45
0,38

1,27

0,43
0,39

0,72

1,21
0,52

0,8

سجل أداء السالمة جملموعة ناقالت شركة ناقالت وشركة
ناقالت للشحن قطر احملدودة والسفن اململوكة بالكامل من
قبل ناقالت واملشاريع املشرتكة مع شركات أخرى سواء يف
املناطق الساحلية أو يف البحر.

0,86

0,07

2018
اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ

2019

ﻣﻌﺪل ﻧﺎﻗﻼت

2018
اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ

2019

0,36

0,28 0,28

0,63

2020

0,90

ﺳﻔﻦ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

2020

ﺳﻔﻦ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ذات اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﳌﺸﻛﺔ

اﳊﻮادث اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ
ﻟﺑﻼغ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳﻨﻮي

ﻣﻌﺪل ﻧﺎﻗﻼت

اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺪار
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ
ﻧﺎﻗﻼت ﻟﻠﺸﺤﻦ
ﻗﻄﺮ اﶈﺪودة
إﺻﺎﺑﺎت ﻫﺎدرة
ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻨﻮي

أداء السالمة
إن أداء ناقالت القوي يف جمال السالمة يؤكد التزام الشركة وجميع موظفيها بالسالمة العامة ،ويأتي األداء االيجابي
كنتيجة مباشرة للجهود اجلدية من قبل االداريني واملوظفني سواء يف املواقع الساحلية التابعة للشركة أو أثناء اإلبحار
وصو ًال إىل الهدف األساس وهو حتقيق بيئة عمل خالية من احلوادث واإلصاباتُ .يذكر أن نتائج السالمة اجليدة لعام 2020
جاءت متوافقة مع خطوات الشركة الرامية إىل حتقيق بيئة عمل خالية من احلوادث واإلصابات.

0,39

حققت ناقالت معدل إصابات هادرة لوقت العمل يبلغ
 0.38ومعدل حوادث مستوجبة لإلبالغ يبلغ  ،0.63وكالهما

اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺑﻼغ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي

ﻧــﺎﻗــﻼت

أقل من املتوسطات املرجعية مقارنة ببقية الشركات
األخرى يف قطاع الشحن البحري والقطاعات التابعة.

0,63

إﺻﺎﺑﺎت ﻫﺎدرة ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي
واصلت شركة ناقالت للوكاالت املالحية
سجلها اخلايل من أي إصابات هادرة
لوقت العمل منذ إنشائها قبل  15عامًا.

15
ﺳﻨﺔ

ﻧﺎﻗﻼت
ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت
اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ
)(NAC

حققت السفن اململوكة بالكامل لشركة ناقالت والسفن اململوكة بالشراكة مع شركات أخرى والسفن املدارة فنيًا
أداء تشغيليًا متميزًا يف جمال السالمة .وفيما يلي أبرز إجنازات الشركة يف جمال أداء سالمة السفن:
داخل الشركة ً

0,28

٨

اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺑﻼغ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي

0,28

إﺻﺎﺑﺎت ﻫﺎدرة ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي

املسال وسفن نقل غاز البرتول املسال
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0,90

ﺳﻔﻴﻨﺔ

إﺻﺎﺑﺎت ﻫﺎدرة ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي

أجنزت شركة ناقالت سفيتزيروايزمولر أكرث من 10
مليون ساعة عمل من دون تسجيل أي إصابات
هادرة لوقت العمل يف عام .2020

ﻧﺎﻗﻼت
ﺳﻔﻴﺘﺰﻳﺮواﻳﺰوﻟﺮ
)(NSW

10

ﻣﻠﻴـﻮن

ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ دون إﺻﺎﺑﺎت

اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺑﻼغ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي

0,72

التي تدار داخليًا عن طريق شركة ناقالت
للشحن قطر احملدودة معدل إصابات
هادرة لوقت العمل بواقع  0.45وإجمايل
تكرار حوادث مستوجبة لإلبالغ بواقع 1.13
وكالهما من أفضل املعدالت يف قطاع
الصناعة البحرية والقطاعات التابعة

٦

ﺳﻔﻴﻨﺔ

حققت سفن ناقالت اململوكة بالشراكة مع شركات
عاملية اخرى معدل إصابات هادرة لوقت العمل بلغ
 0.37وإجمايل معدل حوادث مستوجبة لإلبالغ ،0.62
وكالهما من أفضل املعدالت يف قطاع الصناعة
البحرية والقطاعات التابعة

إﺻﺎﺑﺎت ﻫﺎدرة ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي
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وإجمايل معدل حوادث مستوجبة لإلبالغ بواقع 0.31

حقق أسطول سفن نقل الغاز الطبيعي

0,36

0,52

معدل تكرار إصابات هادرة لوقت العمل بلغ 0.31

ﺳﻔﻴﻨﺔ

اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺑﻼغ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي

ﺑﺪون إﺻﺎﺑﺎت
ﻫﺎدرة ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ

حققت السفن اململوكة بالكامل لشركة ناقالت

*
اعتبارًا من شهر  ٣١ديسمرب 2020

29

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢٠

االسـتـــدامـــة فـي نـــاقـــــالت

المبادرات البيئية
انضم موظفو ناقالت وشركات املشاريع املشرتكة إىل أشغال يف نشاط
غرس األشجار الذي مت تنظيمه يف مشروع تطوير طريق اخلور الساحلي مع
عائالتهم وطالب مدرسة اخلور املتوسطة للبنني .يأتي هذا النشاط يف إطار
حملة “جتميل قطر وأطفالنا يزرعون األشجار” التي أطلقتها جلنة اإلشراف
على جتميل الطرق واألماكن العامة بالدولة ،وهي مبادرة داعمة جلهود
الوزارة وأشغال يف خلق بيئة آمنـة وصحيـة لعـائالت املواطنيـن واملقيميـن
يف قطر.

اإلجراءات الوقائية من جائحة كورونا (كوفيد)19-
في مواقع الشركة وعلى متن السفن أثناء اإلبحار
• ضمان التشغيل املرن واألمن مع احلفاظ على  %20من القوى العاملة

االحتفاء بالتميز
في إدارة الصحة
والسالمة والبيئة

• تهيئة وتفعيل ترتيبات العمل عن بعد اخلاصة مبوظفي ناقالت لتسهيل
مهمة العمل من املنزل

للعمل من املكتب وفقا لإلرشادات واالحرتازات اخلاصة بجائحة كورونا
(كوفيد )19

• تت ُّبع اخملالطني للحاالت اإليجابية وعزل احلاالت احملتملة والتنسيق الفوري

• اتصاالت منتظمة ومتواصلة مع املوظفني بشأن أحدث اإلرشادات والتدابري

مع مركز األمراض االنتقالية إلجراء فحوص الــ (كوفيد )19-جلميع احلاالت
املشتبه فيها

االحرتازية اخلاصة بفريوس كورونا (كوفيد)19-
• فحص درجة حرارة جسم جميع املوظفني واملقاولني والزوار يف جميع

يشتمل التزامنا باالستدامة على العديد

• تقييد حركة األفراد يف حوض بناء السفن لتضم املناطق األساسية فقط

مرافقنا (املقر الرئيسي وحوض بناء السفن وسكن املوظفني وعلى منت

من العناصر الرئيسية ،ومن بني أبرز

• متابعة وحتفيز التباعد االجتماعي يف جميع املرافق مبا يف ذلك طوابري

السفن) بشكل منتظم

تلك النقاط لهذا العام ما يلي:

االنتظار أثناء أوقات الوجبات أو أثناء الصعود إىل السفن أو أثناء اإلبحار

• تقييد االجتماعات الشخصية وتشجيع املوظفني على عقد اجتماعات

• التحميل اإللزامي لتطبيق احرتاز على جميع هواتف املوظفني النقالة لدعم

افرتاضية عرب اإلنرتنت

جهود الدولة يف مكافحة جائحة كورونا (كوفيد)19-

• توفري معدات الوقاية الشخصية الضرورية واإلمدادات الكافية من معقمات

• نظمت حملة لقاح األنفلونزا املوسمية للموظفني يف مقر الشركة

األيدي يف جميع مرافق الشركة ومواقعها

المبادرات الصحية
أثبتت ناقالت يف ظل جائحة كورونا (كوفيد )19-العاملية التزامها أو ًال بضمان صحة وسالمة العاملني يف جميع مواقع الشركة وعلى ظهر السفن .تعاملنا منذ بداية
تفشي الفريوس بجدية مع املستجدات واتخذنا تدابري فورية وتبنينا خطوات استباقية لتقليل خماطر التعرض للفريوس وتقليل احتمال انتشاره يف حميط عمل
جميع املوظفني واملقاولني والعمالء مع ضمان استمرارية األعمال وفق االسرتاتيجيات املتبعة من قبل إدارة الشركة.

• عقد دورات تشجيعية للموظفني عن الصحة النفسية وكيفية التعامل مع

• تعقيم منتظم وشامل ومتواصل ألماكن إقامة املوظفني وورش العمل

جائحة كورونا (كوفيد)19-

وجميع املرافق واملواقع والسفن التابعة للشركة
• إمتام فحوصات صحية دقيقة ومعلومات تخص جميع البحارة واملوظفني
قبل صعودهم على منت السفينة

«حافظ اسطول ناقالت على خلوه من اي اصابة بحالة كورونا (كوفيد )19-خالل عام  ،2020حيث حتتل سالمة وصحة موظفينا
املراتب األوىل يف سلم أولوياتنا التي تشمل أيضًا حماية البيئة وممتلكات الشركة أينما وجدت»
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أﺑـــﺮز اﻧﺠـــﺎزات ﻓـﻲ2020

العنصـر البشـري وتنميـة الـقــدرات

 4ﻣﺘﺪرﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻴﻴﻦ

تقديم  4,025ساعة (أكثر  ٢٠٠دورة تدريبية) عبر اإلنترنت طوال فترة
جائحة كوفيد  19-في عام 2020

بهدف تطوير قدرات موظفينا على املستويني املهني والشخصي وإميانًا

اخلاصة بالشركة .وقامت الشركة باالستفادة الكاملة من املنصات والتقنيات

من إدارة الشركة بأن الكادر البشري هو رأس املال األكرث أهمية من الناحية

املتوفرة لديها لضمان التطور املستمر ملوظفيها بحيث مت تقدمي أكرث من

االسرتاتيجية ،واصلت ناقالت االستثمار بالتعليم والتدريب خالل عام  2020على

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  500ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻗﺒﻮل  ٤ﻃﻼب ﺟﺎﻣﻌﻴﲔ ﻛﺨﺮﻳﺠﲔ ﻣﻦ
Øﺘﻠﻒ اﳉﺎﻣﻌﺎت  اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻔ½ة ﺗﺪرﻳﺐ

إﳒﺎز أﻛ ﻣﻦ  ٥٠٠ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﲟﺠﺎل ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻗﻼت

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﲢﺎﻛﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﺮج.

ﻋ  ٢٧دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺣﻀﺮﻫﺎ أﻛ ﻣﻦ  ١٢٠ﻣﻮﻇﻔ.

 200دورة تدريبية خالل العام احلايل.

الرغم من التحديات التي ميثلها فريوس كورونا املستجد بحيث مت اعتماد

كما رحبت ناقالت بإضافة ثالثة كوادر قطرية إىل رتبة ضابط بحري ومهندس

املنصات الرقمية والتدريب عن بعد ملواصلة تقدمي دوراتنا التدريبية املقررة.

بحري خالل عام  2020وذلك بعد استكمال دراساتهم األكادميية وإنهاء فرتة
التدريب البحري الالزم واجتيازهم بنجاح اختبارات تقييم الكفاءة املهنية.

مت تقدمي أكرث من  ٤,٠00ساعة تعليمية من قبل خرباء يعملون يف الشركة
يف جماالت متنوعة وكل بحسب تخصصه ضمن مبادرة ناقالت للتدريب

واصلت الشركة خالل العام احلايل تطوير قادة املستقبل ضمن خطط

الداخلي  .NICEومت أيضًا تدعيم مبادرات التدريب بندوات جديدة ومبتكرة

التعاقب الوظيفي املوضوعة لكل كادر على حدة .وسيكون تطوير وتقدم

عرب االنرتنت بالتعاون مع جهات متعددة وذات اختصاص يف قطر وخارجها

تلك الكوادر الواعدة حمور تركيز الشركة الرئيسي ضمن برنامج تطوير قادة

كان أبرزها املواد التدريبية املقدمة من قبل كلية األعمال بجامعة هارفارد

املستقبل قيد اإلعداد حاليًا بهدف تنفيذه يف العام .2021

املشهورة عامليًا .باإلضافة إىل تصميم برنامج جديد وتقدميه هذا العام من

%33,98

ﺑﺮﻧـﺎﻣــﺞ ﺑﺪاﻳــﺔ
اﺳﺘﻤﺮت ﻧﺎﻗﻼت ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻜﻮادر  ﻠﺲ

ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻘﻄª

ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣ ﺑﺒﺪاﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة

قبل مدربني معتمدين من ناقالت وهو برنامج التدريب  ،ICONبحيث يقدم

وواﻋﺪة إ ¥أن ﰎ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ إﺟﺮاءات

الربنامج  100ساعة تدريب خاصة ومنفردة لـ 13من الكوادر القطرية الشابة
والواعدة بهدف دعم تطورهم املهني وصو ًال إىل حتقيق اسرتاتيجية التقطري

اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ .Covid19

لقاء عرب تقنية االتصال املرئي لعائلة ناقالت مع الرئيس التنفيذي

ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

إﻧﺠـﺎز  204دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

واﺻﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳊﺎ Ñﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎدة

ﺑﻮاﻗﻊ  ٤ , ٠٢ ٥ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻨﺠﺰة

اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ

اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻛﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ اﻟﺘـﺪرﻳﺐ ICON

 3ﻛــﻮادر ﻗﻄـﺮﻳــﺔ

ﻗﺪم ﻗﺴﻢ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎ
ّ

إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻮادر ﻗﻄﺮﻳﺔ إ ¥رﺗﺒﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺤﺮي

ﺟﺪﻳﺪ µﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻀﻤﻦ  ١٠٠ﺳﺎﻋﺔ

وﻣﻬﻨﺪس ﺑﺤﺮي وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل

ﺗﺪرﻳﺐ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻨﻔﺮدة ﻟـ ١٣ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر

دراﺳﺎﺗﻬﻢ اÉﻛﺎدﳝﻴﺔ وإﻧﻬﺎء ﻓ½ة اﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ واﻟﻮاﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى

اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻼزم واﺟﺘﻴﺎزﻫﻢ ﺑﻨﺠﺎح اﺧﺘﺒﺎرات

 ١٦أﺳﺒﻮﻋ ﺑﻬﺪف دﻋﻢ ﺗﻄﻮرﻫﻢ
اﳌﻬﻨﻲ وﺻﻮ ًﻻ إ ¥ﲢﻘﻴﻖ اﺳ½اﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ.

واﺻﻠﺖ ﻧﺎﻗﻼت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠ ٢٠ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﳝﺜﻠﻬﺎ ﻓªوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﰎ
اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
Ðﳒﺎز  ٢٠٠دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ  ﻇﻞ ﻗﻮاﻧﲔ

اﻟﺘﻘﻄ ªاﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
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اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ واﻟﺘـﺪرﻳـﺐ
ﻋﻦ ﺑﻌـﺪ

اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻔﺮوﺿﺔ.
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%1٦,٧

%8٣,3

أﺟــﺎﻧــﺐ

ﻗﻄﺮﻳﻮن

ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
 31دﻳﺴﻤ  ،20 20ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎ¡ ﻋﺪد اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
.43,355

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن
ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼت

ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟ¨ﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﳝﻠﻜﻬﺎ
اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﻘﻄﺮﻳﻮن )ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﲔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا
ﻣﻮاﻃﻨﲔ أو ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﺪرﺟﺔ ﻗﻄﺮ( أي ﻣﺎ ﻳﻌــﺎدل
 ٪83 , 3ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﺤﺮك ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ

 31دﻳﺴﻤ  ،20 20ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻗﻼت ﺑﻨﺴﺒﺔ .٪33,1

ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻗﻼت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ )اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم (٢٠٢٠

%33,1+

بخلق القيمة املستدامة طويلة األجل للشركة ،وذلك استنادًا إىل املبادئ القوية للحوكمة ،بحيث ميكن للشركة االستمرار
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تقومي السلوك الفردي والتنظيمي لتحسني األداء واإلشراف على عمليات الشركة اليومية .ويلتزم جملس إدارة الشركة

31
0/
/1
20
20

أطر عمل الشركة وسياساتها املعلنة وإجراءاتها املعتمدة .وحتدد قيم شركة ناقالت الطريقة التي يتم من خاللها

31
2/
/1
20
20

تؤمن شركة ناقالت أن القيم وفلسفة العمل ال ميكن فرضها بل هي جوانب مهمة يتحتم على اجلميع تبنيها من خالل

ﻧﺎﻗﻼت

ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ

 31دﻳﺴﻤ  ، ٢٠ ٢٠ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﺳﻬﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻮاﻗﻊ 4,310,486,744

يف تقدمي قيمة ثابتة وراسخة ومستمرة.

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 4,246,442,067

ﻋﺎم 201٩

وانطالقًا من إدراكنا للعالقة بني اإلدارة اجليدة من جهة واألداء املايل السليم

لرفع مستوى الوعي حول احلوكمة داخل الشركة .تؤمن إدارة شركة ناقالت

ﻋﺪد اﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ )اﻓﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت(

من جهة أخرى ،تسعى ناقالت إىل االلتزام بأعلى معايري احلوكمة خصوصًا

بأن تطبيق احلوكمة يعد عنصرًا أساسيًا لضمان توافر عملية إدارية بناءة

4,350,000,000

1,450,000,000

تلك التي تتوافق مع املبادئ التوجيهية لهيئة قطر لألسواق املالية اخلاص

تتسم بالشفافية والنزاهة وتفضي إىل جتنيب الشركة أي تأثري سلبي على

4,300,000,000

1,400,000,000

بنظام حوكمة الشركات املساهمة املدرجة يف السوق الرئيسية.

املستثمرين .مت إعداد ونشر تقرير احلوكمة بالتوافق مع املبادئ التوجيهية

4,250,000,000

1,350,000,000

4,200,000,000

1,300,000,000

4,150,000,000

1,250,000,000

4,100,000,000

1,200,000,000

4,050,000,000

1,150,000,000

لهيئة قطر لألسواق املالية اخلاص بنظام حوكمة الشركات املساهمة

يلعب جملس إدارة ناقالت دورًا حموريًا لضمان احملافظة على املصلحة

املدرجة يف السوق الرئيسية ،وميكنكم قراءة التقرير على موقع الشركة

االسرتاتيجية للشركة .وقد مت تصميم نظام احلوكمة يف ناقالت بهدف

على اإلنرتنت.

حماية حقوق املستثمرين وتعزيز ثقتهم بالشركة وأعمالها .ومن هذا
املنطلق ،فإن الشركة تسعى بشكل دؤوب إىل بذل كل اجلهود الالزمة

2018

2019

ﻋﺪد اﺳﻬﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت
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2020
ﻋﺪد اﺳﻬﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻓﺮاد
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إدارة المخـاطـــــر

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢٠

شهادة األيزو  ISO/IEC 27001نظام إدارة أمن املعلومات

شهادة  ISO 22301إدارة استمرارية األعمال

إدارة المخاطر المؤسسية

* مت جتديد اعتماد حصول شركة ناقالت على الشهادة

جندد تأكيدنا االمتثال بأفضل املمارسات الدولية لضمان استمرارية

تأسس برنامج ناقالت إلدارة اخملاطر املؤسسية ( )ERMمن أجل تبني وتسهيل املمارسات الرائدة ،والتي تشتمل على

* وحصلت على نفس الشهادة شركات املشاريع املشرتكة QFAB

األعمال والتخفيف من آثار أي حدث طارئ وفق أعلى املعايري .وتنعكس

حتديد وتقييم وإدارة اخملاطر القائمة ،أو احملتملة .كما يهدف تطبيق مثل هذه املمارسات إىل تعزيز ثقة املساهمني،
ومساعدة إدارة الشركة على اتخاذ القرارات املدروسة ،واملبنية على املعلومات واملعطيات الشاملة .وكجزء من عملية

جهوزية الشركة ألي حدث مفاجئ إيجابًا على ثقة املستثمرين

و  NSWو NAC

التطوير املستمر إلدارة اخملاطر املؤسسية اخلاص بالشركة ،قامت إدارة ناقالت بوضع برنامج جرى تصميمه بشكل يعمل

والعمالء بقدرة الشركة على االستمرارية بالتشغيل والتعامل مع

تقديرًا جلهودنا والتزامنا باملبادرات املتعلقة يف جمال حماية أمن املعلومات
ً
وفقا ألفضل املمارسات املتبعة.

على التكامل بني التخطيط اإلسرتاتيجي من جهة وعمليات إدارة خماطر املؤسسات من جهة أخرى وذلك للتأكد من أن

األحداث الطارئة بشكل سريع وفعال وموثوق.

املبادرات اإلسرتاتيجية تخضع بشكل مباشر لدراسات معمقة يف تقييم اخملاطر احملتملة ومعاجلتها قبل حدوثها .كما
يضمن أيضًا مراعاة اخملاطر على مستوى فئات متعددة بشكل منتظم وتقدمي تقارير عنها إىل اإلدارة من أجل تقييم اخملاطر
واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها.

مت تعزيز نهج حوكمة اخملاطر يف شركة ناقالت بشكل مستمر من خالل تبني املمارسات الرائدة املتعلقة بإدارة
اخملاطر املؤسسية وإدارة أمن املعلومات وضمان إدارة استمرارية األعمال يف األحوال الطارئة .إن وجود أسس
حوكمة قوية يف ناقالت مكنها من التعامل مع اخملاطر احملتملة يف خمتلف مرافق الشركة ،والتي بدورها عززت من
ثقة املساهمني يف إدارة الشركة لعملياتها املتكاملة.

إدارة استمرارية األعمال
يعنى نظام إدارة استمرارية األعمال يف شركة ناقالت بإدارة احلوادث وتفادي وقوع األزمات والكوارث ،وضمان استمرارية

أمـن المعلـومـــات

االمتثــال بالمعاييـــر

البحرية يعزز من قدرتنا على إدارة اخملاطر التشغيلية ويسهم بشكل مباشر يف جهوزيتنا ألي طارئ مما ينعكس إيجابًا على

حافظت ناقالت على نظام إدارة أمن املعلومات ( )ISMSكالتزام بتعزيز

تلتزم شركة ناقالت باالمتثال للقواعد والقوانني واللوائح املعمول بها

األمن االلكرتوين  بشكل فعال من خالل استخدام املعايري املعرتف بها

عامليًا لضمان تنفيذ أنشطة األعمال اإلدارية والتشغيلية بتوافق تام مع

دول ًيا مثل شهادة األيزو .27001

أعلى درجات الشفافية واالمتثال للمعايري الدولية لتفادي أي تأثري سلبي

معمق لقطاع الطاقة والنقل والصناعة
األعمال والعمليات التشغيلية بحد أدنى من االضطرابات احملتملة .إن امتالكنا لفهم
ّ
ثقة املستثمرين واملتعاملني مع الشركة.
كان عام  2020عامًا مليئًا بالتحديات االستثنائية غري املسبوقة بسبب جائحة كورونا إال أن وجود نظام قوي إلدارة استمرارية
األعمال يف ناقالت أثبت مرونة الشركة التنظيمية وقدرتها على التعامل مع أصعب الظروف .وصو ًال إىل حتقيق الشركة
إجنازًا كبريًا حيث مت منح ناقالت وناقالت للشحن قطر احملدودة وشركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة شهادة (األيزو
 )22301إلدارة استمرارية األعمال املمنوحة من قبل مؤسسة لويدز العاملية.
تعد شهادة (األيزو  )22301معيارًا دوليًا ألنظمة اإلدارة يعمل على حتفيز املؤسسات لتعزيز جاهزيتها ومرونتها
واستمرارية أعمالها يف حال حدوث أي طارئ .ويؤكد هذا اإلجناز املم ِّيز التزام شركة ناقالت باعتماد أفضل املمارسات
الدولية يف إدارة استمرارية األعمال ويقر باخلطوات التي اتخذتها ناقالت والشركات التابعة لها بتنفيذ العمليات واملعايري
التي توفر االستمرارية واملرونة التنظيمية .إن حتقيق هذا اإلجناز الهام أثناء تفشي جائحة كورونا العاملية يثبت أن خططنا

على سمعة الشركة ومكانتها .وبالتايل ،قامت الشركة بإنشاء جلنة تُعنى

تعترب شهادة األيزو  27001واحدة من أهم الشهادات املعرتف بها

بتعزيز االمتثال باملعايري من خالل توفري اإلشراف الشامل على متطلبات

عامليًا .وقد حافظت شركة ناقالت على شهادة ISO 27001:2013

االمتثال من قبل جميع اإلدارات من أجل تنفيذ التدابري املطلوبة وحتديد
متطلبات االمتثال احلالية أو املتوقعة وصو ًال إىل اكتشاف مبكر وحل فعال

املقدمة من شركة لويدز لضمان اجلودة ،وحصلت على نفس الشهادة
شركات املشاريع املشرتكة  QFABو  NSWو  NACاألمر الذي يؤكد

ألي عارض او مشكلة قد تواجه إحدى إدارات الشركة.

على جهودنا املتعلقة بإدارة خماطر وأمن املعلومات وتنفيذ الضوابط
املناسبة للحد من احتمال فقدان البيانات أو تسريب املعلومات اخلاصة
بالشركة .وتهدف إدارة ناقالت من خالل تنفيذ نظام إدارة أمن املعلومات
( )ISMSإىل طمأنـة مساهمي الشــركة وعمالئها وموظفيها بأن جميع

فعالة الستيعاب وتخفيف وحصر اآلثار السلبية لألحداث الطارئة وغري املتوقعة.

أعمـال الشركــة اإلدارية والتشغيليـة مبنيـة على بيئـة آمنــة وموثوقــة

جندد تأكيدنا االمتثال بأفضل املمارسات الدولية لضمان استمرارية األعمال والتخفيف من آثار أي حدث طارئ وفق أعلى

تضمن سريـة وسالمــة بيانـات ومعلومــات الشركة .ويؤدي االلتـزام بهذه

املعايري .وتنعكس جاهزية الشركة ألي حدث مفاجئ إيجابًا على ثقة املستثمرين والعمالء بقدرة الشركة على االستمرارية

املعايري املعرتف بها دول ًيا إىل تعزيز ثقة املساهمني والشركاء والعمالء

بالتشغيل والتعامل مع األحداث الطارئة بشكل سريع وفعال وموثوق.

واملوظفني بالشركة خاصة يف ظل املتغريات الطارئة يف هذه األوقات
االستثنائية بحيث يتحـول العامل إىل بيئــة عمــل افرتاضيــة ويصبــح أمن
املعلومات أكرث أهمية من أي وقت مضى.
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النــقـــل البـحــري واألسـطـــول

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢٠

أوروﺑـــﺎ

 ٢١ﻣﺤﻄﺔ

مستجدات سوق شحن الغاز الطبيعي المسال

توسيـع األسطـــول

أثرت جائحة كورونا (كوفيد )19-على سوق شحن الغاز الطبيعي املسال

بالرغم من التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا (كوفيد ،)19-واصلت ناقالت
التزامها بالتميز التشغيلي من خالل ضمان االمتثال الكامل بأفضل معاير
اجلودة وخدمة العمالء ،وصو ًال إىل تقدمي خدمات آمنة وموثوقة وفعالة.

بشكل مباشر ومن جوانب خمتلفة كان أبرزها انخفاض الطلب العاملي
وإلغاء لعقود شحن متعددة مما تسبب بانخفاض تعرفة اإليجار نتيجة
للضغوط التي تعرض لها القطاع .إال أن سوق شحن الغاز الطبيعي

مت حتقيق العديد من اإلجنازات الهامة يف إدارة السفن هذا العام بحيث

املسال العاملي شهد منوًا مطردًا وثابتًا يف الربع األول من العام 2020

مت االنتهاء الكامل واآلمن والناجح للمرحلة الثانية من اتفاقية انتقال إدارة

اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

آﺳﻴــــﺎ

 ٢ﻣﺤﻄﺔ

اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﲢﻤﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﻔﻦ ﻧﺎﻗﻼت@:

20
دوﻟـﺔ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
 2ﻣﺤﻄﺔ

 ٤٨ﻣﺤﻄﺔ

اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﻔﻦ ﻧﺎﻗﻼت@:

30
ﻣﻴﻨــﺎء

27

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
 ٢ﻣﺤﻄﺔ

84
ﻣﻴﻨــﺎء

دوﻟـﺔ

@ ﻳﺸﻤﻞ ﺳﻔﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
وﺳﻔﻦ ﻏﺎز اﻟﺒول اﳌﺴﺎل

سبع سفن لشحن الغاز الطبيعي املسال من شل ،باإلضافة إىل تسليم

مع منو بنسبة  %10باملقارنة مع الفرتة نفسها من العام الذي سبق.

اإلدارة الفنية لسفينة  MEGI LNGحديثة البناء وانتقال إدارة وتشغيل

ويأتي هذا النمو مدفوعًا باالرتفاع القياسي للصادرات األمريكية خالل

سفينة عائمة لتخزين وإعادة الغاز الطبيعي املسال حلالته الطبيعية إىل

تلك الفرتة .ولكن مع اشتداد تبعات اجلائحة العاملية ،تراجع سوق شحن

اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ وﲢﻤﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﻦ ﻧﺎﻗﻼت

إدارة ناقالت للشحن قطر احملدودة .تعكس هذه اإلجنازات الهامة مدى

الغاز الطبيعي املسال الدويل مع انخفاض الطلب بسبب إغالق املدن

التزام الشركة باحلفاظ على ريادتها العاملية يف جمال نقل الطاقة مما

الرئيسية يف جميع أنحاء العامل.

يدعم مكانة دولة قطر كأكرب مصدر للطاقة النظيفة يف العامل.

استكملت الشركة بنجاح إجراءات استالم  33سفينة حديثة البناء أي

متاشيًا مع اسرتاتيجية ناقالت التطويرية والتوسعية يف السوق العاملي،

ما يعادل إضافة  %6ألسطولها العاملي .وعلى الرغم من انخفاض عدد

تستمر الشركة بتنفيذ خطط منو أسطولها وتتطلع الستالم ثالث ناقالت

السفن التابعة للشركة عن الرقم القياسي احملقق عام  2019ب 60
سفينة ،استمرت وترية عقود الشحن بالتدفق وصو ًال إىل استكمال عقود

للغاز الطبيعي املسال قيد اإلنشاء يف كوريا يف عامي  2021و .2022
وستتم إدارة وتشغيل هذه السفن الثالث من قبل ناقالت فور استالمها.

االيجار ل  26من أصل  32سفينة يف النصف الثاين من العام .2020

شكلت جائحة كورونا حتديات كبرية للصناعة البحرية العاملية ،وخاصة

وستتسبب وفرة سفن شحن الغاز الطبيعي املسال حول العامل باإلبقاء

فيما يتعلق بتغيري طاقم السفن .إال أن التنسيق الوثيق مع القائمني على
السفن املستأجرة واملنصات البحرية واملوانئ أدى إىل متكني ناقالت

على قدرة القطاع لتلبية الطلب العاملي وعليه فإنه من غري احملتمل أن

لضمان عمل السفن والبحارة بسالسة ودون عوائق .وأثبتت الشركة أيضًا

يشهد سوق شحن الغاز الطبيعي املسال نقصًا أساسيًا يف السفن

اوروﺑﺎ

اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻤﻴﻞ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﻦ ﻧﺎﻗﻼت
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﻦ ﻧﺎﻗﻼت

اﺳﻴﺎ

4 10

6 13
أﺳاﻟﻴﺎ

2

5

اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

4

مرونة يف مواجهة التحديات التي تطرحها عمليات الفحص والتدقيق من

خالل العام أو العامني القادمني .أما بالنسبة للتوقعات املستقبلية،

قبل أطراف رسمية مستقلة وذلك من خالل قدرة الشركة على صيانة

تستعد الشركة الرتفاع مطرد بالقدرة التصديرية العاملية يف أواسط

أسطولها داخليًا وتطبيق خطط طوارئ سريعة وبالتايل استمرار تقدمي

العقد احلايل باالستناد إىل املشاريع ذات الصلة يف الواليات املتحدة وقطر

الشركة خلدماتها بشكل كامل وامن وموثوق أثناء انتشار الوباء.

وروسيا وموزمبيق .أما بالنسبة لتعرفة اإليجار ،فقد بلغ متوسط السعر
السنوي ل  174000مرت مكعب من سفن  MEGIو  X-DFما يعادل 71173
دوالر أمريكي يف اليوم ،أي بانخفاض %13عن العام الذي سبق .وباملثل،
فقد كان متوسط معدل مدة  12شهرًا لنفس احلجم (منذ بداية العام
وحتى تاريخه) ما يعادل  68،183دوالرًا أمريكيًا يف اليوم أي بانخفاض نسبته
 %35على أساس سنوي مما يعكس ضعف السوق نسبيًا.

38

2

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

39

1

اﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢٠

النــقـــل البـحــري واألسـطـــول

74

أكــــبــر

ﻧﺎﻗﻼت ﻟﻠﺸﺤﻦ
ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺳﻔـﻴـﻨــﺔ

واﻟﺴﻔـﻦ اﻟﻤـﺪارة ﻓﻨﻴـ ًﺎ

@69
ﺳﻔﻴﻨﺔ

أسطـول للغاز
فـي الـعــالــم

22
ﺳﻔﻴﻨﺔ

ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل

ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل

4

4

ﺳﻔﻦ

ﺳﻔﻦ

ﻟﻨﻘﻞ ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل

ﺳﻔﻦ ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ًﺎ

ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل

1

1

وﺣﺪة ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وإﻋﺎدة اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

وﺣﺪة ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وإﻋﺎدة اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

@ﻳﺸﻤﻞ  3ﺳﻔﻦ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺒﻨﺎء

ﻣﻼﻣﺢ أﺳﻄﻮل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل ٢٠٢٠

ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ

768

اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٩

ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

26

61

دوﻟــﺔ

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ

ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل
ﺗﻢ ﺷﺤﻨﻪ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ٢٠١٩

أﻏﻠﺐ اﻟﺴﻔﻦ ﻣﺆﺟﺮة
ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﺟﻞ

7٧

%11,3

ﻣﻴﻨﺎء ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ

*ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﺸﺤﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل

* اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺸﺤﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل
ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب وﺣﺪات FSRU

40
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حـــوض ارحـمــة بـن جـابـــر
الجالهمة لبناء وإصالح السفن

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢٠

يوفر حوض “ارحمة بن جابر اجلالهمة” لبناء وإصالح السفن جمموعة شاملة من خدمات صيانة السفن وبنائها وتشييد
مرافق اخلدمات البحرية وخدمات تصنيع الهياكل.

الشركة القطرية لتصنيع الهياكل
شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية المحدودة
 ،2008ومتتلك شركة ناقالت حصة  %79من هذه الشركة ،يف حني
متتلك شركة كيه إس لالستثمارات احملدودة نسبة  %20وهي
شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة كيبل أوفشور أند مارين،
كما متتلك قطر للبرتول نسبة  .%1ميتد هذا املرفق الواسع
على مساحة  50.8هكتارًا ،ويقدم عمليات إصالح وحتويل وصيانة
السفن واخلدمات البحرية املتنوعة .وميتلك هذا املرفق القدرة
على تصنيع الهياكل البحرية والربية مثل منصات احلفر وحفارات
التنقيب ورافعات القوارب وأجهزة احلفر داخل القاع البحري،
واملكونات ذات الصلة .وقد حازت شركة ناقالت كيبل لألعمال
البحرية احملدودة على شهادة األيزو  9001:2015وشهادة

أبـــرز اإلنجـــازات فـي الــعــام 2020

تأسست شركة ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة يف عام

1

األيزو  45001:2018وشهادة التدقيق من اجلمعية األمريكية

إﳒــﺎز أﻛــ ﻣﻦ  1000ﻋﻤﻠﻴـﺔ إﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧــﺔ ﻤﻮﻋـﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﻔﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل وﺳﻔﻦ ﻧﻘﻞ ﻏﺎز اﻟﺒول اﳌﺴﺎل وﺳﻔﻦ اﻟﺒول
اﳋﺎم واﻟﺴﻔﻦ اﻟﺼﻐة ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ

ً
وانطالقا من موقعها االسرتاتيجي يف حوض
تأسست الشركة القطرية لتصنيع الهياكل عام  ،2019وهي شركة مشرتكة بني شركة ناقالت وشركة ماكديرموت.
ارحمه بن جابر اجلالهمة لبناء وإصالح السفن يف مدينة راس لفان الصناعية ،تقدم الشركة القطرية لتصنيع الهياكل جمموعة شاملة ومتكاملة من خدمات تصنيع
وجتميع الهياكل واملنشآت البحرية والربية.
وقد حاز هذا املرفق احليوي على عدد من شهادات األيزو من وكالة االعتماد العاملية «بريو فرييتاس» كشهادة األيزو  9001:2015إدارة اجلودة واأليزو 14001:2015

2
3
4

إﳒﺎز أﻛ ﻣﻦ  200ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح ﻟﺴﻔﻦ ﻧﻘﻞ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل

اإلدارة البيئية واأليزو  45001:2018إدارة السالمة والصحة املهنية واأليزو  9001:2010إدارة اجلودة يف صناعة النفط والغاز.

إﳒﺎز أﻛ ﻣﻦ  140ﻣﺸﺮوﻋ ﺘﻠﻔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻳﺔ
واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻜﺎﺋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﲟﺎ  ذﻟﻚ
 88ﺣﻔﺎر© وﺗﺼﻨﻴﻊ اﳉﺰء اﻟﻌﻠﻮي  NFBﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز
وﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺮﺳﻰ ﻗﻮارب ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒول
إﳒﺎز  23ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت ا®ﺘﻠﻔﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ،ﲟﺎ  ذﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﳌﻴﺎه اﻟﺘﻮازن
 BWTSﳋﻤﺲ ﺳﻔﻦ

للمهندسني امليكانيكيني .واسحقت الشركة عدة أوسمة كان
أبرزها من اجلمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكيني بحيث مت

5

منحها أوسمة ( Uو  U2و  Sو  .)PPباإلضافة إىل نيلها أوسمة

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ )ﻛﻮﻓﻴﺪ ،(19-ﰎ
ﺗﺄﻣﲔ  14ﻋﻤﻴ ًﻼ ﺟﺪﻳﺪ©  ﻗﻄﺎع إﺻﻼح اﻟﺴﻔﻦ

اجمللس الوطني ( Rو  API 2Bلتصنيع مرافق سكنية بحرية).
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الخـــدمــــات البـحـــريــــة

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢٠

تقدم شركة ناقالت خدمات بحرية وخدمات دعم لوجيستية واسعة النطاق جلميع أنواع السفن العاملة يف املياه
القطرية لتوفري حلول متكاملة.

شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة

شركة ناقالت سفيتزروايزمولر

وتواصل شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة تقدمي خدمات
الوكالة يف موانئ رأس لفان مسيعيد باعتبارها وكالة شحن معتمدة
من شركة قطر للبرتول منذ عام  .2016كما مت اعتماد الشركة مع
شركة إدارة موانئ قطر -موانئ -لتقدمي خدمات الوكالة جلميع
املوانئ احمللية اخلاضعة إلدارتها.
وباعتبارها وكالة الشحن املرخصة من وزارة املواصالت واالتصاالت،
قامت الشركة بتوسيع نطاق خدمات الوكالة التي تقدمها يف عام
 2016لتشمل جميع املوانئ واحملطات داخل دولة قطر عالوة على
دعم صناعات النفط والغاز البحرية.

1

ﰎ ﺑﻨﺠﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ  1 3 ,083ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺰوراق اﻟﺴﺤﺐ واﻟﻘﻄﺮ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻠﺴﻔﻦ

2

ﰎ اﻻﺣﺘﻔـﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮﻛـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ إدارة ﻣﻴﻨـﺎء راس ﻟﻔﺎن وﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒول ﳉﻬﻮدﻫﺎ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ
واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪99٫9

3

ﰎ ﲡﺎوز  10ﻣﻼﻳﲔ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ آﻣﻨﺔ

4

ﰎ ﲡﺎوز  60 ٫ 000ﻳﻮم ﻋﻤﻞ )ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ا¡ﺟﻤﺎ( ﺧﺎل ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت ﻛﻮروﻧﺎ

5

ﻣﻨﺬ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻔµوس ول ﻣﺮة

ﰎ ﺑﻨﺠﺎح رﺳﻮ  9ﺳﻔﻦ

ﻣﻴﻨﺎء راس ﻟﻔﺎن

2

ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ وﻃﻮال أﻳﺎم اﺳﺒﻮع ﳊﻮا  60 ، 000ﺳﻔﻴﻨﺔ دون
أي اﺿﻄﺮاب

اﳋﺪﻣﺔ

ﺣﺪدت ﺳﻠﻄﺎت ﻣﻴﻨﺎء راس ﻟﻔﺎن ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼت ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﳌﻼﺣﻴﺔ
ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة

إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻴﻨﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﻮﺑﺎء

إﲤﺎم اﻟﻌﺎم ا¦ول ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح ووﻓﻘ¢

3

ﻟªﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ .وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح إ Ëاﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﺴﻔﻦ اﻟﺸﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎ.Í
و

ﻫﺬا ا¡ﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻘﺼ µاﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛ Îﻣﻦ

 1400ﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻔﻦ ﻣﻦ ﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎÍ

4

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ،أﳒﺰت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﺣﻮا 1000 ¤ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل
آﻣﻨﺔ ﻟﻄﻮاﻗﻢ اﻟﺴﻔﻦ ﲟﺎ

ذﻟﻚ اﻟﻄﻮاﻗﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺒﺤﺎرة ﺳﻮاء ﺑﲔ

اﻟﺴﻔﻦ أو ﺑﲔ اﻟﺴﻔﻦ واﳌﻮاﻧﺊ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ

تعمل شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة بالنيابة عن
أصحاب السفن وشركات الشحن ومشغلي السفن واملستأجرين
واملصنعني احملليني والوكاالت األخرى وعمالء الشحن ومقدمي
اخلدمات كما تقدم خدمات وكالة املوانئ لهم.

خـدمـــات دعــم السفــن

ﻗﻄﺮ

راس ﻟﻔﺎن  -ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼت ﻛﻴﺒﻞ ﻟªﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﶈﺪودة

اﻟﺸﺮﻛﺔ

أبـــرز اإلنجـــازات
فـي الــعــام 2020

أبـــرز اإلنجـــازات فـي الــعــام 2020

شركة ناقالت سفيتزروايزمولر هي مشروع مشرك مت تأسيسه عام  ،2006حيث متتلك ناقالت
نسبة  %70يف حني تعود نسبة %30لصالح جمموعة سفيتزر الشرق األوسط احملدودة ،وهي
شركة تابعة جملموعة سفيتزر العاملية للقطر اململوكة بالكامل من قبل جمموعة الشحن
الدمناركية أيه بي مولر مريسك .وتدير الشركة أسطو ًال مكونًا من  26سفينة ،تضم  25سفينة
مملوكة بالكامل لشركة ناقالت سفيتزروايزمولر .ويضم األسطول زوارق القطر ،وقوارب اإلرشاد
البحري ،وزوارق اإلسناد والزوارق اخملصصة للطواقم البحرية ،وغريها من زوارق خدمات املوانئ
ومقرها ميناء راس لفان ،فض ًال عن العمل يف احلقول البحرية قبالة جزيرة حلول .وتقدم الشركة
جمموعة من اخلدمات التي تشمل قطر السفن واملرافقة والرسو والدعم التجريبي وخدمات
معاجلة خطوط املناولة على األرصفة والساحل ،إىل جانب سفن االستجابة للطوارئ ،وزوارق دعم
الصيانة البحرية.

أبـــرز اإلنجـــازات فـي الــعــام 2020

شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة هي شركة قطرية
مملوكة بنسبة  %95لشركة ناقالت بينما متلك شركة قطر للبرتول
نسبة  .%5وتعمل الشركة مبوجب ترخيص الشحن والوكالة املمنوح
لها من قطر للبرتول كوكيل حصري للموانئ فريأس لفان ومسيعيد
حتى عام  2016مبا يشمل جميع السفن التي تقوم تطلب اخلدمة أو
تعمل يف ميناء راس لفان إىل جانب السفن الهيدروكربونية يف ميناء
مسيعيد.

1

أﻛﻤﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ  15ﻋﺎﻣ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ

1
2
3

اﺳﺘﻔﺎدت ﺣﻮا  200ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاع وأﺣﺠﺎم ﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وﺣﺪة ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ اﻟﺴﻔﻦ

ﻣﺪﻳﻨﺔ راس ﻟﻔﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ

ﺳﻔﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺸﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺎﻗﻼت وﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﺘﻠﻔﺔ
ﰎ ﺗﺄﻣﲔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ راس ﻟﻔﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل
ﻓة ا¡ﻏﻼق اﻟﻌﺎم ،واﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﺖ إﻣﺪاد اﻟﺴﻔﻦ ﺑﺎﳌﻮاد اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋ
»ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ اﻟﺴﻔﻦ – «VSU
ﰎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﻄﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻔﻦ ﻧﺎﻗﻼت وﺳﻔﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳌﺸﻛﺔ

ﻣﺪﻳﻨﺔ راس ﻟﻔﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﲟﻌﺪل  120ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ

ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳ¢

44

45

توفر وحدة دعم السفن التابعة لشركة ناقالت جمموعة كاملة
من خدمات الرسو ومرافق التخزين وخدمات الدعم اللوجستي
واخلدمات ذات الصلة جلميع السفن العاملة يف املياه القطرية
على مدار  24ساعة طيلة أيام األسبوع .وبفضل وجود فريق من
املوظفني ذوي اخلربة والكفاءة إىل جانب وجود شبكة عاملية من
املوردين ،تستطيع وحدة دعم السفن توفري جمموعة واسعة
من املواد ومستلزمات املواد االستهالكية ودعم االتصال
والتواصل خلدمات اإلصالح والصيانة يف رأس لفان .تتعامل وحدة
دعم السفن مع جميع عمليات االسترياد والتصدير بالتواصل مع
الهيئات اجلمركية القطرية واجلهات احلكومية القطرية األخرى
من خالل عملية “قطع غيار السفن العابرة» الفريدة لتسهيل
عمليات حركة املواد الداخلة واخلارجة من الدولة .وتتحكم وحدة
دعم السفن أيضًا يف اتفاقية املشاركة باإلنتاج  PSAأو املعروفة
باتفاقيات العقود البديلة حيث يستطيع جميع املشاركني يف
جمموعة ناقالت وشركائها االستفادة من االستخدام الفوري من
خمازن قطع الغيار لضمان سري عمليات األسطول دون انقطاع.
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إلى السادة المساهمين في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

مسؤولياتنا

تقرير حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية

مسؤولياتنا هي فحص بيان إطار عمل الرقابة الداخلية الذي أعدته المجموعة وإصدار تقرير عنه يتضمن نتيجة تأكيد مستقل
معقول استنادا إلى اإلثباتات التي تم الحصول عليها .قمنا بأداء مهمتنا وفقا للمعيار الدولي لعمليات التأكيد رقم ،3000
«عمليات التأكيد بخالف عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية» ،الصادر عن المجلس الدولي لمعايير
معقول حول ما إذا كان البيان معروض
التدقيق والتأكيد .يتطلب هذا المعيار التخطيط لإلجراءات وأداءها للحصول على تأكي ٍد
ٍ
بصورة عادلة ،من جميع الجوانب الجوهرية ،وف ًقا ألهداف الرقابة الواردة فيه.

وفقا للمادة  24من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية («النظام») الصادر عن هيئة
قطر لألسواق المالية («هيئة قطر») تم تكليفنا من قبل مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ «المجموعة») للقيام بمهمة تأكيد معقول على وصف مجلس اإلدارة لعمليات
وضوابط الرقابة الداخلية وتقييم مدى مالءمة تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير المالية («الرقابة الداخلية
على التقارير المالية») كما في  31ديسمبر «( 2020البيان»).

مسؤوليات مجلس اإلدارة

كما نطبق المعيار الدولي لضوابط الجودة رقم  ،1وبناء عليه نحتفظ بنظام شامل لضبط الجودة متضم ًنا السياسات واإلجراءات
الموثقة بخصوص االلتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية التصريح بصورة عادلة بأن البيان خالي من األخطاء الجوهرية وعن المعلومات الواردة فيه.

وقد التزمنا بمتطلبات االستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى في الجزأين (أ) و(ب) من قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين
المهنيين ،الذي يتضمن االستقاللية ،الصادر عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين ،المبنية على أساس
المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

 -تقييم مجلس اإلدارة لمدى مالءمة تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية على التقارير المالية وفاعليتها التشغيلية؛

تعتمد اإلجراءات المختارة على حكمنا المهني الذي يتضمن تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيان سواء كانت ناتجة
عن غش أو خطأ.

يتضمن البيان المرفق للمجموعة  ،ما يلي:
 وصف عمليات وضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية لعمليات اإليرادات والتكاليف التشغيلية والخزينة والمخزونوالممتلكات والمعدات والموارد البشرية والرواتب ودفتر األستاذ العام والتقارير المالية والرقابة على مستوى المجموعة
والرقابة العامة على تكنولوجيا المعلومات والرقابة على اإلفصاح؛
 -تصميم وتنفيذ و فحص الضوابط الرقابية لتحقيق أهداف الرقابة المذكورة؛

تضمنت مهمتنا أيضا تقييم مدى مالءمة ضوابط الرقابة الداخلية التي تطبقها المجموعة على التقارير المالية ومدى مالءمة
أهداف الرقابة التي وضعتها المجموعة عند إعداد وعرض البيان في ضوء ظروف المهمة .باإلضافة إلى ذلك ،نقوم بتقييم
العرض العام للبيان  ،وما إذا صممت الضوابط الداخلية المطبقة على التقارير المالية ونفذت بشكل مناسب خالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر  2020استنا ًدا إلى إطار عمل لجنة المنظمات الراعية .إن درجة التأكيد المعقول أقل من التأكيد
المطلق.

 تحديد الفجوات وحاالت الفشل في الرقابة وكيفية معالجتها واإلجراءات الموضوعة لمنع حاالت الفشل المذكورة أو معالجةفجوات الرقابة.

تتضمن اإلجراءات المتبعة في مراجعة البيان ،على سبيل المثال ال الحصر ،التالي:

 -تخطيط وأداء اختبارات اإلدارة وتحديد أوجه القصور في الرقابة.

• إجراء استفسارات من إدارة المجموعة لفهم تقييم المخاطر وعملية تحديد النطاق التي أجرتها اإلدارة.

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع والحفاظ على ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية استنادا إلى المعايير المقررة
في إطار العمل المتكامل للرقابة الداخلية ( )2013الصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي و المعروف بـ
«( COSOلجنة المنظمات الراعية» أو «إطار عمل لجنة المنظمات الراعية»)،

• فحص المجاالت التي تقع ضمن النطاق باستخدام األهمية النسبية على مستوى البيانات المالية الموحدة للمجموعة،

تتضمن هذه المسؤولية صياغة وتنفيذ واختبار والحفاظ على ضوابط الرقابة الداخلية ذات الصلة باإلعداد والعرض العادل
للبيان الخالي من األخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ .كما أنها تتضمن وضع أهداف الرقابة بما يتماشى
مع إطار عمل اللجنة وصياغة ضوابط الرقابة وتنفيذها واختبارها لتحقيق أهداف الرقابة المذكورة ،واختيار السياسات
وتطبيقها ،ووضع األحكام والتقديرات المعقولة في ظل الظروف ،والحفاظ على سجالت كافية فيما يتعلق بمدى مالءمة
ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية للمجموعة.
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن التأكد من تلقي اإلدارة والموظفين المشاركين في إعداد البيان للتدريب المناسب وعن تحديث
األنظمة بصورة مناسبة ،وان أي تغييرات في التقارير تشمل جميع وحدات األعمال الهامة.
كما أن مجلس اإلدارة مسؤول أيضا عن االلتزام بجميع القوانين واللوائح المطبقة على أنشطته.

• تقييم كفاية التالي:
 مستندات الرقابة على مستوى العملية والمخاطر ذات الصلة والضوابط المشار إليها في مصفوفة المخاطر والرقابة؛ مستندات الرقابة على مستوى المنشأة والمخاطر ذات الصلة والضوابط المشار إليها في مصفوفة المخاطر والرقابة؛ مخاطر وضوابط تقنية المعلومات المشار إليها في مصفوفة المخاطر والرقابة؛ ضوابط اإلفصاح المشار إليها في مصفوفة المخاطر والرقابة.• فهم المنهجية التي اتبعتها اإلدارة في صياغة ضوابط الرقابة الداخلية واختبار تنفيذها؛
• معاينة خطوات سير اإلجراءات والتصميم والتنفيذ الذي أكملته اإلدارة وإجراء معاينة مستقلة لخطوات سير اإلجراءات ،
على أساس العينة ،عند الضرورة؛
• تقييم أهمية أي نقطة ضعف حددتها اإلدارة في الرقابة الداخلية؛
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تقرير التأكيد المستقل المعقول

• تقييم أهمية أي فجوات إضافية ُتكتشف عن طريق اإلجراءات المتبعة؛

القيود على استخدام التقرير

• فحص خطط اإلدارة الختبار الفاعلية التشغيلية لتقييم مدى معقولية االختبارات الخاصة بطبيعتها ومداها وتوقيتها ،وما إذا
تم إسناد مسؤوليات االختبار بالصورة الصحيحة؛

ينبغي أال يعتبر تقريرنا مناسبًا لالستخدام أو االعتماد عليه من جانب أي طرف يرغب في ترتيب حقوق علينا بخالف
المساهمين في الشركة وهيئة قطر لألسواق المالية ألي غرض وفي أي سياق .أي طرف غير المساهمين في الشركة وهيئة
قطر لألسواق المالية يحصل على تقريرنا أو نسخة منه ،ويختار االعتماد عليه (أو على أي جزء منه) ،يقوم بذلك على
مسؤوليته الشخصية .وال نقبل أو نتحمل أي مسؤولية ونرفض أي التزام عن عملنا تجاه أي طرف آخر بخالف المساهمين
في الشركة وهيئة قطر لألسواق المالية ،أو عن تقرير التأكيد المعقول ،أو النتائج التي توصلنا إليها.

• فحص مستندات االختبار الخاصة باإلدارة لتقييم ما إذا أجري اختبار الفعالية التشغيلية للضوابط الرئيسية بواسطة اإلدارة
وفقا ً لخطة االختبار التي وضعتها اإلدارة؛ و
• إعادة إجراء اختبارات على الضوابط الرئيسية للتأكد من االختبارات التي اجرتها اإلدارة على الفعالية التشغيلية.
لم نقم ،كجزء من هذه المهمة ،بأية إجراءات تدقيق أو مراجعة أو تحقق من البيان أو السجالت األساسية الخاصة به أو
المصادر األخرى التي تم استخراج البيان منها.

أصدرنا تقريرنا للمساهمين في الشركة ولهيئة قطر لألسواق المالية على أساس أنه لن يُنسخ أو يُشار إليه أو يُفصح عنه كليًا
(فيما عدا ما يتعلق باألغراض الداخلية للشركة) أو جزئيًا ،دون الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة.

وكذلك أجرينا استفسارات من مدققي حسابات مكونات المجموعة الجوهرية المعنيين وراجعنا اعمالهم إلى الحد الضروري
لتكوين نتيجة عنه .سنكون المسؤولون الوحيدون عن النتيجة التي نتوصل إليها.

معلومات أخرى
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات التي ستدرج في التقرير السنوي للمجموعة أو أي تقرير آخر .لم نحصل على
المعلومات األخرى التي يجب أن تدرج في التقرير السنوي أو أي تقرير آخر والذي يتوقع إتاحته لنا بعد تاريخ هذا التقرير.
سيتم إدراج البيان وتقرير تأكيدنا المعقول حوله في التقرير السنوي .عند قراءتنا للتقرير السنوي أو أي تقرير آخر ،إذا
توصلنا إلى وجود خطأ جوهري في التقرير السنوي عند اطالعنا عليه ،فنحن مطالبون بإبالغ األمر لمجلس اإلدارة.

خصائص البيان والقيود عليه
قد ال تمنع أو تكشف ضوابط الرقابة الداخلية المطبقة على التقارير المالية للمجموعة ،بسبب طبيعتها ،عن جميع األخطاء
أو حاالت السهو في معامالت المعالجة أو تقديم التقارير ،ونتيجة لذلك فإنها ال يمكن أن تقدم تأكي ًدا مطل ًقا بأنه سيتم استيفاء
أهداف الرقابة.

 7فبراير 2021

جوبال باالسوبرامانيام

الدوحة

كي بي إم جي

دولة قطر

سجل مراقبي الحسابات رقم 251
بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية:
مدقق خارجي ،رخصة رقم 120153

قد ال يكون التقييم التاريخي لصياغة نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه مناسبًا لفترات مستقبلية إذا حدث تغيير في الظروف أو
تراجع في درجة االلتزام بالسياسات واإلجراءات.
تم إعداد البيان للوفاء باالحتياجات العامة لمجموعة واسعة من المستخدمين ،ومن ثم قد ال يتضمن كل وجه من أوجه
المعلومات التي قد يعتبرها كل مستخدم فردي هامة في البيئة الخاصة به.

النطاق
النطاق المتبع في هذه المهمة هي أهداف الرقابة المحددة فيها والتي يجري استنا ًدا إليها قياس أو تقييم تصميم ضوابط الرقابة
وتنفيذها وفعاليتها التشغيلية .وضعت المجموعة أهداف الرقابة داخليًا استنا ًدا إلى المعايير الواردة في إطار عمل اللجنة.

النتائج
تشكلت النتيجة التي توصلنا إليها على أساس األمور المُبيّنة في هذا التقرير وره ًنا بها.
ف ومناس ٍ
نرى أن الدليل الذي حصلنا عليه كا ٍ
ب لتكوين أساس للنتيجة التي توصلنا إليها.
وبنا ًء على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي أجريناها ،نرى أن بيان مجلس اإلدارة يعرض بصورة عادلة أن الرقابة
الداخلية للمجموعة على التقارير المالية صُممت ُ
وطبقت بصورة صحيحة وتعمل بشكل فعّال كما في  31ديسمبر .2020
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تقديم عام

ضوابط تقليل مخاطر أخطاء التقارير المالية

إن مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة («ناقالت») (ش.م.ع.ق) وشركاتها التابعة (ويشار إليها مجتمعة بـ
«المجموعة») ،مسؤول عن إنشاء ضوابط مالئمة للرقابة الداخلية على التقارير المالية ( )ICOFRوالحفاظ عليها وفقا ً
لمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية .وقد تم تصميم إجراءاتنا الخاصة بالرقابة الداخلية على التقارير المالية لتوفر ضمانات
معقولة بشأن كفاءة التقارير المالية وعملية إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة ألغراض تقديم التقارير لجهات خارجية
وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .وتشمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية ضوابط وإجراءات االفصاح
المصممة لتفادي األخطاء.

يشتمل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية على عدد كبير من الضوابط واإلجراءات الداخلية التي تهدف إلى تقليص
مخاطر األخطاء في البيانات المالية الموحدة .وتكون هذه الضوابط مدمجة في عمليات التشغيل والتي تشتمل على:

مخاطر التقارير المالية
تتمثل المخاطر الرئيسية للتقارير المالية في أن تكون البيانات المالية الموحدة غير معروضة بشكل عادل نظراً لوجود أخطاء
غير متعمدة أو متعمدة أو عدم نشرها في الوقت المحدد لها .ينشأ غياب العرض العادل للقوائم المالية أو اإليضاحات المتممة
لها عندما يحتوي حساب أو أكثر على أخطاء (أو حاالت حذف) جوهرية .وتعتبر األخطاء الواردة في البيانات المالية
جوهرية إذا كان من المحتمل أن تؤثر ،منفردة أو مجتمعة ،على عملية اتخاذ القرارات االقتصادية من جانب مستخدمي
البيانات المالية الموحدة.
وللحد من مخاطر التقارير المالية ،قامت المجموعة بإنشاء منظومة رقابة داخلية على التقارير المالية بهدف تقديم تأكيدات
معقولة ،ولكنها غير مطلقة ،بشأن خلو البيانات المالية من األخطاء الجوهرية .كما قمنا بتقييم تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية
على التقارير المالية لدى المجموعة وتقييم مدى فعاليتها بنا ًء على اإلطار المتكامل الخاص بالرقابة الداخلية ( )2013الصادر
عن لجنة المنظمات الراعية إلتحاد تريدواي ( .)COSOوتوصي اللجنة بإنشاء أهداف محددة لتسهيل عملية تصميم أنظمة
ً
نتيجة لذلك ،تبنت اإلدارة األهداف التالية بشأن البيانات المالية عند إنشاء الرقابة الداخلية على التقارير
الرقابة وتقييم كفاءتها.
المالية:
• الوجود  /الحدوث – توجد أصول وخصوم وقد حدثت معامالت.
• االكتمال – تم تسجيل جميع المعامالت وتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية الموحدة.
• التقييم  /القياس – تم تسجيل األصول والخصوم والمعامالت في التقارير المالية بالمبالغ المالئمة.
• الحقوق وااللتزامات والملكية – تم تسجيل الحقوق وااللتزامات بشكل مالئم كأصول وخصوم.
• العرض واالفصاح – تصنيف التقارير المالية واالفصاح عنها وعرضها بصورة مالئمة.
مع ذلك  ،فإن أي نظام للرقابة الداخلية  ،بما في ذلك الرقابة الداخلية على التقارير المالية  ،بصرف النظر عن مدى حسن
ً
معقول ،ولكن ليس مطل ًقا  ،لتحقيق أهداف نظام الرقابة .على هذا النحو ،قد ال تمنع
إدارته وتشغيله ،يمكن أن يوفر فقط ضما ًنا
ضوابط الكشف واإلجراءات أو األنظمة الخاصة بالرقابة الداخلية على التقارير المالية جميع األخطاء واالحتيال .عالوة على
ذلك ،يجب أن يعكس تصميم نظام التحكم حقيقة وجود قيود على الموارد ،ويجب النظر في منافع الضوابط مقارنة بتكاليفها.

تنسيق نظام الرقابة الداخلية
الوظائف المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية
يتم استخدام الضوابط المصممة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل جميع وحدات األعمال ووظائف البنيات
ً
نتيجة لذلك ،فإن عملية الرقابة
التحتية مع مراجعة موثوقية الدفاتر والسجالت التي تستند إليها البيانات المالية الموحدة.
الداخلية على التقارير المالية تجمع موظفين من وحدات متعددة داخل المجموعة.
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• العمليات المتواصلة والدائمة في طبيعتها كعملية اإلشراف على السياسات واإلجراءات المكتوبة أو الفصل بين المهام،
• العمليات التي تتم على أساس دوري كتلك التي يتم إجراؤها كجزء من عملية إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية،
• العمليات الوقائية أو االستكشافية بطبيعتها،
• العمليات التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية الموحدة بحد ذاتها .تشتمل الضوابط ذات التأثير غير
المباشر على البيانات المالية الموحدة على شركات المجموعة وضوابط عامة خاصة بتكنولوجيا المعلومات كصالحيات
الوصول إلى األنظمة وضوابط االستخدام ،بينما قد تكون الضوابط ذات التأثير المباشر ،على سبيل المثال ال الحصر،
التسوية التي تدعم بشكل مباشر أحد بنود قائمة المركز المالي ،و
• ضوابط تحتوي على مكونات آلية و/أو يدوية .الضوابط اآللية هي وظائف التحكم المضمنة في عمليات النظام مثل ضوابط
الفصل بين المهام وعمليات الفحص البيني للتحقق من مدى اكتمال ودقة المدخالت .الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك التي
يديرها فرد أو مجموعة من األفراد كإعطاء الموافقة على المعامالت.

قياس فاعلية تصميم وتنفيذ بيئة الرقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية
قامت المجموعة بإجراء تقييم رسمي لتحديد مدى دقة تصميم وتنفيذ بيئة الرقابة لنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية
ومدى فعاليته التشغيلية للسنة المالية  2020مع األخذ بعين االعتبار:
• مخاطر وجود أخطاء في بنود البيانات المالية الموحدة ،مع مراعاة عوامل أخرى مثل مدى أهمية وقابلية بند البيان المالي
المعني في إحداث خطأ ،و
• قابلية الضوابط المحددة للفشل ،مع مراعاة عوامل أخرى مثل درجة التحول من النظام اليدوي إلى اآللي والتعقيد ومخاطر
تخطي اإلدارة وكفاءة الموظفين و درجة التقدير المطلوبة.
تحدد هذه العوامل ،في مجملها ،طبيعة وتوقيت وحجم األدلة التي تحتاجها اإلدارة لتقييم ما إذا كان تصميم وتطبيق نظام
الرقابة الداخلية على التقارير المالية فعاالً أم ال .ويتم استخراج الدليل نفسه من اإلجراءات المتضمنة في المسؤوليات اليومية
للموظفين أو من اإلجراءات التي يتم تطبيقها خصيصا ً ألغراض تقييم نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية .وتشكل
المعلومات الواردة من مصادر أخرى أيضا ً عنصراً هاما ً من عناصر التقييم نظراً ألن مثل هذه األدلة إما أن تنبه اإلدارة
لوجود مشاكل رقابية إضافية أو تؤ ّكد المالحظات.
يتضمن التقييم مراجعة التصميم والتطبيق والفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة في مختلف العمليات مثل اإليرادات والتكاليف
التشغيلية والخزينة والمخزون والممتلكات والمعدات والموارد البشرية والرواتب ودفتر األستاذ العام والتقارير المالية .كما
يتضمن التقييم أيضا عملية مراجعة تصميم وتطبيق أنظمة الرقابة على مستوى شركات المجموعة والرقابة العامة على
تكنولوجيا المعلومات باإلضافة إلى الرقابة على اإلفصاح.
وكنتيجة لعملية التقييم لتصميم وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية على التقار ير المالية وفعاليتها التشغيلية فإن اإلدارة لم تالحظ
وجود أي مواطن ضعف جوهرية ،وبنا ًء عليه ،فقد إستنتجت اإلدارة أنه تم تصميم وتطبيق وتشغيل أنظمة الرقابة الداخلية
بشكل فعال كما في  31ديسمبر . 2020
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تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ("ناقالت") (ش.م.ع.ق)

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

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

أمور التدقيق األساسية (تابع)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ("ناقالت") (ش.م.ع.ق) والشركات التابعة لها (ويشار
إليها مجتمعة بـ "المجموعة") ،والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  2020والبيانات الموحدة
للدخل ،والدخل الشامل ،والتغيرات في حقوق الملكية ،والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات التي
تشتمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

وصف أمور التدقيق األساسية

كيفية تناول تدقيقنا لألمر

التقييم العادل وفعالية التحوط عن التدفقات النقدية – راجع
إيضاحي  12و 14حول البيانات المالية الموحدة

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

لقد ركزنا على هذا الجانب نظرا ألن:
•

المجموعة دخلت في عدد من اتفاقيات تبادل معدالت
الفائدة للتحوط عن تعرضها لمخاطر معدالت الفائدة.
تسببت معامالت التحوط هذه في نشوء مطلوبات مالية
مشتقة بمبلغ  2,762,905ألف لاير قطري
( 2.476.694ألف لاير قطري في سنة .)2019
يمثل هذا المبلغ  10.8%من إجمالي مطلوبات
المجموعة ،وبالتالي جزء جوهري من بيان المركز
المالي الموحد.

•

تقييم أدوات التحوط بالقيمة العادلة يجب أن يتم في
تاريخ كل تقرير .يتضمن تقييم أدوات التحوط ،لتكوين
إستنتاج أن التحوط ال يزال فعاالً ،درجة كبيرة من
التعقيد والتقدير ،ومن ثم نعتبرها أمر من أمور التدقيق
األساسية.

برأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من كافة الجوانب الجوهرية ،المركز المالي للمجموعة كما
في  31ديسمبر  2020وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقا ً للمعايير
الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير في الجزء
الخاص بمسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة في هذا التقرير .إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد
السلوك األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين (متضمنا ً المعايير الدولية لالستقاللية)
والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في دولة قطر .وقمنا
باستيفاء مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لقواعد السلوك األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية
للمحاسبين .إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

•

تقييم ما إذا كان يتم تصنيف أدوات التحوط بشكل
سليم على أنها تحوطات التدفقات النقدية بالرجوع
إلى متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة،

•

إشراك متخصصي التقييم لدينا للمساعدة في النظر
في التقييمات التي أجرتها المجموعة وتقييم مدى
مالئمة منهجية فعالية التحوط،

•

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

•

تقييم كفاية اإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة،
بما في ذلك إفصاحات االفتراضات واألحكام
الرئيسية والحساسية.

أمور التدقيق األساسية
إن أمور التدقيق األساسية وفقا لحكمنا المهني هي تلك األمور التي كان لها األهمية القصوى في أعمال التدقيق للبيانات
المالية الموحدة التي قمنا بها للفترة الحالية .لقد تمت معالجة أمور التدقيق األساسية في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة
ككل ،وعند تكوين رأينا عنها ،فإننا ال نقدم رأيا منفصال عن هذه األمور.
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

أمور التدقيق األساسية (تابع)

أمور التدقيق األساسية (تابع)

وصف أمور التدقيق األساسية

كيفية تناول تدقيقنا لألمر

وصف أمور التدقيق األساسية

كيفية تناول تدقيقنا لألمر

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

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

استثمارات في مشاريع مشتركة – راجع إيضاح  5حول
البيانات المالية الموحدة

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

لقد ركزنا على هذا الجانب نظرا ألن:
•

القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات المجموعة كما في
 31ديسمبر  2020كانت بمبلغ  23,161,192ألف
لاير قطري ( 24.143.700ألف لاير قطري في
سنة  )2019واحتسب إهالك ذي الصلة بها للسنة
بمبلغ  905,922ألف لاير قطري ( 904,650ألف
لاير قطري في  )2019على التوالي .تمثل هذه
المبالغ  %70.9و  %78من إجمالي موجودات
المجموعة وصافي الربح على التوالي ،وبالتالي جزء
جوهري من بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل
الموحد.

•

اإلدارة تجري مراجعة سنوية لعمر السفن بما في ذلك
تقدير القيم الباقية لغرض مصروف اإلهالك وذلك
بالرجوع إلى الحقائق والظروف المتاحة .يتضمن هذا
درجة كبيرة من أحكام وتقديرات اإلدارة ،ومن ثم
نعتبرها أمر من أمور التدقيق األساسية.

•
•

•

3

اختبار صياغة وتنفيذ الضوابط الرئيسية المفروضة
حول عمليات تقدير األعمار اإلنتاجية والقيم الباقية،
تقييم مدى معقولية تأكيدات إدارة المجموعة
وتقديراتها فيما يتعلق باألعمار اإلنتاجية المقدرة
والقيم الباقية بنا ًء على معلوماتنا وخبرتنا في هذا
القطاع ،و
اختبار تقييم المجموعة للمؤشرات الداخلية
والخارجية المحتملة النخفاض القيمة فيما يتعلق
بالسفن ،مثل التقادم وانخفاض القيم السوقية
والخسائر التشغيلية وغيرها استنادا إلى معرفتنا
وخبرتنا بالصناعة وفهمنا التفاقيات استئجار السفن.

لقد ركزنا على هذا الجانب نظرا ألن:
•

تستثمر الشركة في مشاريع مشتركة تنتشر عملياتها
في دولة قطر وخارجها.

•

القيمة الدفترية لالستثمارات في المشاريع المشتركة
وحصة الشركة من النتائج في المشاريع المشتركة
تمثل  %12.8و  %33.6من إجمالي موجودات
المجموعة وصافي الربح على التوالي .وبالتالي جزء
جوهري من بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل
الموحد.

•

تقييم توافق المعلومات المالية المدققة المقدمة من
المشاريع المشتركة مع السياسات المحاسبية
للمجموعة،

•

الحصول على الجدول المحاسبي للمشاريع
المشتركة للمجموعة لتأكد مما إذا كانت حصص
المجموعة في األرباح والدخل الشامل اآلخر
وصافي الموجودات تمت المحاسبة عنها وفقا
لحصص المجموعة المشاركة في المشاريع
المشتركة ،و

•

تقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق
باالستثمارات في المشاريع المشتركة بالرجوع إلى
متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.
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معلومات أخرى

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى .تشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي
للشركة ("التقرير السنوي") ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الصادر عنا عليها .لقد قمنا
بالحصول على تقرير مجلس اإلدارة والذي يعتبر جزء من التقرير السنوي ،وذلك قبل تاريخ تقرير التدقيق هذا ،ومن
المتوقع إفادتنا باألجزاء الباقية من التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير التدقيق.

•

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

•

بتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذتها
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
المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية .إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية ،فإننا مطالبون
بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة ،أو تعديل
رأينا إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي .إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم
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.

•

بتقييم العرض العام للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وفيما إذا كانت البيانات المالية
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
المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن توجيه وإشراف وإجراء أعمال التدقيق
للمجموعة .وسنظل نحن المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.

ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ،وإننا ال ولن نبدي أي شكل من أشكال نتيجة التأكيد عليها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة
لنا ،وللقيام بذلك ،سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة
أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء التدقيق ،أو إذا اتضح خالفا ً لذلك ،أنها يشوبها أخطاء جوهرية.
إذا توصلنا ،استنادا إلى العمل الذي قمنا بأدائه حول المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير المدققين إلى
نتيجة أن هناك أخطاء جوهرية لهذه المعلومات األخرى ،فأنه يتطلب منا اإلبالغ عن هذه الحقيقة .ليس لدينا ما نبلغ عنه في
هذا الشأن.

مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية
وعن الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية معلومات
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
االستمرارية ،واإلفصاح ،حسب مقتضى الحال ،عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ
االستمرارية ما لم يخطط مجلس اإلدارة إما لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي غير القيام
بذلك.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية ،سواء
كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا .التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى
عال ،ولكن ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما تكون
موجودة .يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كان من الممكن ،بشكل فردي أو جماعي ،أن يتوقع
بشكل معقو ل أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق ،ضمن أمور أخرى ،بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة،
بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.
نقوم أيضا بتزويد مجلس اإلدارة ببيان التزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية ،ونبلغهم عن جميع
العالقات والمسائل األخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا ،واإلجراءات المتخذة للقضاء على التهديدات
أو تطبيق الضمانات متى كان ذلك ممكنا.

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

من األمور التي تم تقديمها لمجلس اإلدارة ،تحديد تلك المسائل التي كانت لها األهمية القصوى في تدقيق البيانات المالية
الموحدة للسنة الحالية ،ومن ثم أمور التدقيق األساسية .ونصف هذه األمور في تقرير مدقق الحسابات ما لم يمنع قانون أو
الئحة من االفصاح العلني عن هذا األمر أو عندما نقرر ،وفي حاالت نادرة جدا ،أنه يجب عدم الكشف عن أمر ما في
تقريرنا نظرا أل ن اآلثار السلبية لعدم الكشف عنه قد يتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة للكشف عنه في
التقرير.

5
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•

بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،ونصمم
وننفذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ،ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا.
إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ ،نظرا ألن الغش قد
ينطوي على تدليس وتزوير ،أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه ،أو تجاوز للرقابة الداخلية.
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الدوحة – قطر
بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2020

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

(المبالغ باأللف لاير قطري)

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقد حصلنا على جميع اإليضاحات والمعلومات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق .تحتفظ الشركة بسجالت
محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجالت .قمنا بإجراء الجرد الفعلي لمخزون الشركة وفقا للمبادئ
الم قررة .وقمنا بقراءة تقرير مجلس اإلدارة والذي سوف يعرض ضمن التقرير السنوي ،والمعلومات المالية الواردة فيه
تتفق مع دفاتر وسجالت الشركة .لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لقانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة
 2015أو لبنود النظام األساسي للشركة وأية تعديالت عليه خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري سلبي على بيان
المركز المالي الموحد للشركة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020

جوبال باالسوبرامانيام
سجل مراقبي الحسابات القطري رقم ()251
كي بي إم جي
ترخيص هيئة قطر لألسواق المالية:
مدقق خارجي – رخصة رقم ()120153

 07فبراير 2021
الدوحة
دولة قطر

إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة:
ممتلكات ومعدات
استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
قروض لشركات مشاريع مشتركة
استثمارات مالية
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة:
المخزون
ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك
المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
مجموع الموجودات المتداولة

4
5
6
7

8
9
(17ب)

مجموع الموجودات

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

23,161,192
4,193,685
1,270,571
120,386
28,745,834

24,143,700
4,378,222
229,235
113,037
28,864,194

36,639
788,952
2,995,463
85,885
3,906,939

31,958
1,006,316
2,397,036
79,171
3,514,481

32,652,773

32,378,675

7
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا جوهريا ً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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60

61

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢٠

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

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

الدوحة  -قطر
بيان المركز المالي الموحد (تابع)
كما في  31ديسمبر 2020

(المبالغ باأللف لاير قطري)

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية:
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي القيمة العادلة
توزيعات أرباح نقدية مقترحة
أرباح مدورة
حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط واألسهم غير المسيطرة
تحوط
احتياطي ّ
التحوط وقبل األسهم غير المسيطرة
حقوق الملكية بعد احتياطي
ّ
األسهم غير المسيطرة

إيضاح
10
11
1/10
12

المطلوبات غير المتداولة:
قروض
القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة
مطلوب التأجير
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات غير المتداولة

13
14
1/15

المطلوبات المتداولة:
قروض
القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة
مطلوب التأجير
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
مجموع المطلوبات المتداولة

13
14
15
(17ب)

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

5,538,780
1,077,411
8,973
609,429
2,794,002
10,028,595
)(2,931,097
7,097,498
6,889

5,538,778
961,389
1,624
554,026
2,388,245
9,444,062
()2,592,852
6,851,210
6,246

19,834,726
2,605,583
57,581
33,678
244,518
22,776,086

20,080,012
2,298,198
101,227
29,722
127,744
22,636,903

1,164,764
157,322
8,088
1,439,557
2,569
2,772,300

1,162,135
178,496
23,770
1,511,415
8,500
2,884,316

32,652,773

32,378,675

الدوحة – قطر
بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

اإليرادات:
إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
حصة من نتائج شركات المشاريع المشتركة
إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
إيرادات أخرى
مجموع اإليرادات
المصاريف:
مصاريف تشغيلية
مصاريف عمومية وإدارية
إهالك ممتلكات ومعدات
مصاريف التمويل
مجموع المصاريف

(المبالغ باأللف لاير قطري)

إيضاح
5
(17أ)

3,500,588
390,142
46,307
26,791
30,818
21,938
4,016,584

3,165,797
558,229
55,339
16,247
66,785
21,445
3,883,842

)(733,561
)(93,448
)(891,491
)(1,137,228
)(2,855,728

()697,122
()129,787
()882,644
()1,171,314
()2,880,867

ربح السنة

1,160,856

1,002,975

موزع على:
مالكي الشركة
أسهم غير مسيطرة
المجموع

1,160,213
643
1,160,856

1,001,934
1.041
1,002,975

0.21

0.18

العائد األساسي والمعدل على السهم (باللاير القطري للسهم)

25
26
4

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2020

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2019

19

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  7فبراير  2021وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من
قبل:

د .محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس اإلدارة

أحمد سيف السليطي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبد هللا فضاله السليطي
الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا جوهريا ً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا جوهريا ً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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63

64

احتياطي قانوني
861,196
-

5,538,717
61
5,538,778

رأس المال

احتياطي القيمة
العادلة
33,049
-

100,193
961,389
-

-

65
-

-

()554,026
554,026
554,026
-

-

-

554,026
-

()31,425
()31,425
-

-

-

-

-

1,624

7,349
-

116,022

543,832
1.041
544.873
7,349
-

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

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا جوهريا ً من هذه البيانات المالية الموحدة.
11
الدوحة – قطر
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

829,317
643
829,960

توزيعات أرباح
نقدية مقترحة

إجمالي الدخل الشامل للسنة موزع على:
مالكي الشركة
أسهم غير مسيطرة
المجموع

-

-

()25,048
31,940
)(554,026
2,388,245
1,160,213

1,001,934
()100,193

-

2,033,638
1,001,934

أرباح مدورة

)(52,033
829,960
()51.533
544.873

الرصيد كما في  1يناير 2019
ربح سنة 2019
الدخل الشامل اآلخر لسنة :2019
 التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات مالية – بالقيمة العادلةمن خالل الدخل الشامل اآلخر
 التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقديةتحوط
 حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات ّالتدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل لسنة 2019
المحول إلى االحتياطي القانوني
مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 2019
(إيضاح )16
استحواذ من خالل تجميع أعمال
توزيعات أرباح معلنة لسنة ( 2018إيضاح )1/10
توزيعات أرباح نقدية مقترحة لسنة ( 2019إيضاح )1/10
متحصالت من إصدار أسهم رأس المال
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019
ربح سنة 2020
الدخل الشامل اآلخر لسنة :2020
 التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات مالية – بالقيمة العادلةمن خالل الدخل الشامل اآلخر

تحوط التدفقات النقدية
التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات ّ
تحوط
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات ّ
التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
)(286,212
()375.144

-

البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل:
1,160,213
)(116,022

7
7,349
حقوق الملكية قبل
التحوط
احتياطي
ّ
واألسهم غير
المسيطرة
9,020,626
1,001,934
()31,425
970,509
()25,048
31,940
()554,026
61
9,444,062
1,160,213
7,349

1,167,562
)(29,005
)(554,026
-

-

)(31,425

 التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقديةتحوط
 حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات ّالتدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل لسنة 2020
المحول إلى االحتياطي القانوني
مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 2020
(إيضاح )16
توزيعات أرباح معلنة لسنة ( 2019إيضاح )1/10
توزيعات أرباح نقدية مقترحة لسنة ( 2020إيضاح )1/10
متحصالت من إصدار أسهم رأس المال
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات مالية – بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

2
5,538,780

الدخل ( /الخسارة) الشامل اآلخر

1,077,411

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل:

8,973

ربح السنة
1,160,856

(المبالغ باأللف لاير قطري)

)(2,087,704
-

أسهم غير
مسيطرة
5,205
1,041
()375,144
()51,533
()426,677
()78,471
()2,592,852

-

6.246
643

)(286,212
)(52,033
)(338,245
)(2,931,097

-

643
6,889

-

1.041
-

-

تحوط
احتياطي ّ

1,002,975

)(554,026
609,429
609,429

إيضاح
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2020
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2019

)(29,005
)(609,429
2,794,002

(المبالغ باأللف لاير قطري)

2
10,028,595

الدوحة  -قطر
بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا جوهريا ً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

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

الدوحة – قطر
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

(المبالغ باأللف لاير قطري)
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2019

1,160,856

1,002,975

التغيرات في رأس المال العامل:
المخزون
ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مطلوبات أخرى
المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
المستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
النقد الناتج من التشغيل
مصاريف تمويل مدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

891,491
1,137,228
17,591
)(390,142
)(26,791
)(30,818
)(21,938
)(5,706
2,147
5,868
2,739,786

882,644
1,171,314
26,494
()558,229
()16,247
()66,785
()21,445
957
6,284
2,427,962

)(4,681
205,672
)(114,746
116,774
8,388
)(5,931
2,945,262
)(1,129,425
)(1,912
1,813,925

()7,584
()724,408
627,744
39,475
25,009
()543
2,387,655
()1,132,912
()4,076
1,250,667

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
قروض لشركات المشاريع المشتركة – بالصافي
استثمار في شركات مشاريع مشتركة جديدة
توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
االستحواذ على ممتلكات ومعدات
االستحواذ على شركة تابعة من خالل تجميع األعمال
إيرادات استثمار مقبوضة
ودائع ألجل تستحق بعد  90يوما ً
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)(1,055,123
)(27,311
720,395
)(116,718
73,374
)(25,384
)(430,767

()154,200
()437
172,081
()289,917
()447,908
91,265
299,668
()329,448

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
متحصالت من إصدار أسهم رأس المال
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
المدفوع من مطلوب التأجير
تكاليف متكبدة عن تمويل جديد
متحصالت قروض
المدفوعات لسداد قروض
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

2
)(537,304
)(25,196
)(15,309
)(5,699
910,383
)(1,162,135
)(835,258

61
()545,083
()22,322
()22,531
()3,059
546,229
()872,952
()919,657

صافي الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة

547,900
1,052,775
1,600,675

1,562
1,051,213
1,052,775

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
ربح السنة
تعديالت:
إهالك ممتلكات ومعدات
مصاريف تمويل
تصنيف اإليجار وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16
حصة من نتائج شركات مشاريع مشتركة
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
إيرادات أخرى
الربح من إلغاء االعتراف بمطلوب اإليجار
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إيضاح

4
5
(17أ)

5
5
4
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الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

1

(المبالغ باأللف لاير قطري)

تأسيس الشركة ونشاطها
تم تأسيس شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق) ("ناقالت" أو "الشركة") كشركة مساهمة عامة في دولة
قطر بتاريخ  9يونيو  2004وسجّلت تحت السجل التجاري رقم ( )28566الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة .بدأ
تداول أسهم الشركة في بورصة قطر بتاريخ  7إبريل .2005
إن الهدف األساسي للشركة هو العمل في مجال نقل الغاز إما من خالل االستحواذ المباشر على ناقالت عابرة للمحيطات
أو االستثمار في شركات مشاريع مشتركة مع أطراف أخرى.
تمارس الشركة عملياتها إما مباشرة أو عن طريق شركاتها التابعة وشركات المشاريع المشتركة (يشار إليها مجتمعة بـ"
المجموعة") .تزاول المجموعة عملياتها في حدود البيئة االقتصادية في دولة قطر.
بالرغم من أن معظم شركات المشاريع المشتركة تعمل خارج دولة قطر ،إال أن نشاطاتها التجارية ناتجة بشكل رئيسي من
عقود مع شركات محلية داخل قطر وبالتالي فإنه يمكن القول بأن المجموعة تقدم خدمات ضمن نفس البيئة االقتصادية
وتتعرض لنفس المخاطر االقتصادية.

2
1/2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة
التعديالت والتحسينات السارية حديثا على المعايير
البنود المدرجة أدناه هي التغييرات األخيرة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ("المعايير الدولية للتقارير المالية"
أو "المعايير") التي يتعين تطبيقها للسنة التي تبدأ من  1يناير :2020
 -1تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية
 -2تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية " 3دمج األعمال" لتعريف األعمال
 -3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" إلصالح معيار سعر الفائدة
 -4تعديالت على معيار المحاسبة الدولي " 1عرض البيانات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 8السياسات
المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" لتعريف المواد
 -5تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 16عقود اإليجار" بشأن امتيازات اإليجار ذات الصلة بـ
فيروس كورونا.
المعايير الجديدة والمعدلة المذكورة أعاله ليس لها أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

2.2

مبكرا
المعيير والتعديالت الجديدة التي لم تصبح سارية بعد ،ولكن يسمح بتطبيقها
ً
تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات التي صدرت  ،ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد  ،حتى تاريخ إصدار البيانات
المالية الموحدة للمجموعة .تعتزم المجموعة اعتماد هذه المعايير  ،إن وجدت  ،عندما تصبح سارية المفعول.
إصالح معيار سعر الفائدة  -المرحلة ( 2تعديالت على المعايير الدولية إلعداد
 1يناير 2021
التقارير المالية  9و  7و  4و  16ومعيار المحاسبة الدولي )39
• عقود مرهقة  -تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37
 1يناير 2022
• تحسينات سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2020-2018
• الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت
على المعيار المحاسبي )16
• الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية )3
• تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (تعديالت على معيار
 1يناير 2023
المحاسبة الدولي )1
• المعيار الدولي للتقارير المالية ( 17عقود التأمين)
متاح للتطبيق االختياري  /تاريخ بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع
المشترك (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  10ومعيار المحاسبة
سريان مؤجل إلى أجل غير مسمى
الدولي )28
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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2
2/2

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

(المبالغ باأللف لاير قطري)

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة(تابع)
المعايير والتعديالت الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد ولكنها متاحة للتطبيق المبكر(تابع)
ال تتوقع اإلدارة أن يكون لتطبيق المعايير الجديدة والمعايير المعدلة والتفسيرات على المعايير أعاله أثر كبير على البيانات
المالية الموحدة للمجموعة.

3

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

1/3

أساس اإلعداد

(أ)

بيان التطبيق

الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

3
2/3

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)
السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(أ)

أساس توحيد البيانات المالية (تابع)

[]1

استثمارات في شركات تابعة
الشركة التابعة هي التي يكون للشركة سيطرة عليها ،وتحدث السيطرة عندما يكون:
•
•
•

أساس القياس
التحوط
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة المرفقة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المالية ومشتقات
ّ
للتدفقات النقدية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أحد الموجودات أو الذي يتم دفعه لنقل االلتزام في معاملة منتظمة بين
المشاركين في السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان ذلك السعر يمكن قياسه بشكل مباشر أو عن طريق
استخدام تقنية أخرى في التقييم.

(ج)

عند الضرورة ،يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياستها المحاسبية مع تلك
المستخدمة من قبل الشركات األخرى في المجموعة .يتم إلغاء جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات
والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالتعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.
[]2

العملة الوظيفية وعملة العرض

استخدام التقديرات واألحكام
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات
وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر
عنها التقرير .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي
تتم فيها مراجعة التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأثر بتلك المراجعة.
إن المجاالت التي تحتوي على درجة عالية من األحكام أو التعقيدات أو المجاالت التي تعتبر فيها االفتراضات والتقديرات
هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم  23من هذه البيانات المالية الموحدة.

2/3

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

(أ)

أساس توحيد البيانات المالية
تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة والشركات التي تسيطر عليها (شركاتها التابعة) وحصتها في
الحركة على حقوق ملكية شركات المشاريع المشتركة والتي يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة" .راجع اإليضاحين رقمي
 5و 18للتفاصيل.
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استثمارات في شركات مشاريع مشتركة

شركات المشروع المشترك هي ترتيبات تعاقدية تخضع لسيطرة مشتركة بين عدة أطراف ولهم الحق في صافي
الموجودات للمشروع المشترك .السيطرة المشتركة هي المشاركة التعاقدية والتي يتطلب فيها عملية اتخاذ القرارات
الموافقة باإلجماع من جميع األطراف في شأن األنشطة ذات الصلة.

أدرجت نتائج وموجودات ومطلوبات شركات المشاريع المشتركة في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق
الملكية .وفقا ً لمبدأ حقوق الملكية ،يتم االعتراف المبدئي باالستثمار في شركات المشاريع المشتركة في بيان المركز
المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك لالعتراف بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر هذه الشركات .عندما
تتجاوز حصة المجموعة من خسائر شركات المشروع المشترك حصتها في هذه الشركات ،والمتضمنة أية حصة طويلة
األجل والتي في الشكل تمثل جزء من صافي استثمار المجموعة في شركات المشروع المشترك ،فإن الشركة تتوقف عن
االعتراف بحصتها بالمزيد من الخسائر إال إذا كان هناك التزام قانوني أو تعاقدي أو سداد مترتب على المجموعة نيابة
عن شركة المشروع المشتركة .عند الضرورة ،يتم فحص القيمة الدفترية لالستثمار لمعرفة ما إذا كان هناك تدني في
القيمة بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم (" )36تدني قيمة الموجودات" كوحدة واحدة من خالل مقارنة القيمة
القابلة لالسترداد (وهي األعلى بين القيمة في االستخدام والقيمة العادلة ناقصا ً تكلفة البيع) بالقيمة الدفترية.

تم عرض البيانات المالية الموحدة باللاير القطري ،وهي العملة الوظيفية للشركة .تم تقريب كافة المعلومات المالية
المعروضة باللاير القطري إلى أقرب ألف ريـال قطري ،ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.
(د)

للشركة القدرة على التحكم في الشركات المستثمر فيها
أن تكون الشركة معرضة أو لها الحق أوالً في عائدات متنوعة نتيجة لتأثيرها على الشركات المستثمر فيها.
للشركة القدرة على استخدام نفوذها للتأثير على العوائد.

ينسب الربح أو الخسارة وعناصر الدخل الشامل األخرى لمالكي الشركة وإلى الحصص غير المسيطرة .وينسب إجمالي
الدخل الشامل اآلخر للشركات التابعة ألصحاب الشركة وإلى الحصص غير المسيطرة ،حتى لو كانت هذه النتائج تمثل
عجز في الحصص غير المسيطرة.

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية وقانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة  ،2015إلى الحد الذي ينطبق.
(ب)

(المبالغ باأللف لاير قطري)

(ب)

الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقص اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تتضمن
التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء الموجود .تتضمن تكلفة الموجودات المكونة ذاتيا ً تكلفة المواد
والعمالة المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل الموجودات في حالة عمل في الغرض المنشود منها
ويتضمن ذلك تكاليف االقتراض المرسملة .تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزء مهما في تشغيل المعدات
ذات الصلة كجزء من تلك المعدات.
تتم رسملة المصروفات المتكبدة بغرض استبدال أحد بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة
ويتم شطب القيمة الدفترية لذلك الجزء المستبدل .تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية
المستقب لية للبند ذي الصلة من الممتلكات والمعدات .يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان الدخل الموحد
عند تكبدها .يتم إلغاء اإلعتراف بأي بند في الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك توقع بتوفر منافع
اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده .يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة من إلغاء االعتراف عن الموجود في
بيان الدخل الموحد في السنة التي يتم إلغاء االعتراف فيها .تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات لتحديد خسائر
االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغييرات في الظروف على أن القيمة الدفترية للموجود قد ال تكون قابلة
لالسترداد .في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزيد القيمة الدفترية للموجود عن قيمته القابلة لالسترداد ،يتم تخفيض
قيمة الموجود إلى قيمته القابلة لالسترداد.
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الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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3

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

2/3

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ب)

الممتلكات والمعدات (تابع)

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

(المبالغ باأللف لاير قطري)

الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

3

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 2/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(د)

تتم رسملة تكاليف الحوض الجاف على السفن ويتم إطفاؤها على فترة خمس سنوات .يتم احتساب القيمة المتبقية من
السفن على أساس قيمة وزن السفن.
يتم احتساب اإلهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات الصلة على النحو التالي:
سفن
أجهزة كمبيوتر
معدات مصنع
تجهيزات مكتبية
أجهزة اتصاالت
أثاث وتجهيزات
سيارات
موجودات أخرى
تكاليف خدمات األحواض الجافة

%2,5
%33,33
%20
%15
%20
%15
%20
حتى %20
%20

األدوات المالية (تابع)
التصنيف والقياس الالحق
موجودات مالية

عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف الموجود المالية:

• بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 oكان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ،و
 oالشروط التعاقدية التي تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي ليست إال مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي القائم.
• بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل

الربح أو الخسارة:

 oكان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و
 oشروطها التعاقدية تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي هي مدفوعات فقط للمبلغ األصلي والفائدة على
المبلغ األصلي القائم.

• بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة – جميع الموجودات المالية غير المصنفة باعتبارها تقاس بالتكلفة المطفأة
أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو موضح أعاله.

موجودات اإليجار المالئمة وغير المالئمة
تشتمل أحكام اإليجار المالئمة وغير المالئمة على إيجارات أعلى وأقل من السوق .عند االستحواذ على السفن مع إيجارات
مرافقة لها وعندما يكون معدل اإليجار أعلى أو أقل من معدالت اإليجار بالسوق يتم تخصيص قيمة عادلة لهذه اإليجارات.
يتم تحديد القيمة العادلة ،متى كان ذلك ممكنا ،باستخدام تقييم من طرف ثالث للسفن مع وبدون إيجار في وقت االستحواذ.
في حالة عدم توفر ذلك تحتسب القيمة العادلة على أنها القيمة الحالية للفرق بين المبلغ التعاقدي الذي سيتم استالمه على
مدى فترة اإليجار وتقدير اإلدارة لإليجار السوقي الحالي آنذاك بالنسبة لسفينة مساوية في وقت االستحواذ .الموجود أو
المطلوب المسجل يتم إطفاؤه على مدى الفترة الباقية من اإليجار.

(ج)

تكاليف االقتراض

(د)

األدوات المالية

(المبالغ باأللف لاير قطري)

تكاليف االقتراض هي تكاليف الحصول على تمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض
األموال .تتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب بصورة مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج موجودات مؤهلة والتي
تستغرق فترة طويلة من الزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات االستخدام ،حيث تتم إضافتها إلى تكلفة هذه الموجودات
إلى حين يصبح الموجود جاهز لالستخدام .تخفض إيرادات الفوائد المحققة من االستثمارات المؤقتة بأموال القروض،
والتي سيتم صرفها على الموجودات المؤهلة ،من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة .يتم االعتراف بإجمالي جميع
تكاليف االقتراض األخرى في بيان الدخل الموحد.

االعتراف والقياس المبدئي

عند االعتراف المبدئي ،قد تقوم المجموعة بتصنيف ال رجعة فيه لموجود مالي إما يستوفي المتطلبات الواجب قياسها
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل من عدم التطابق المحاسبي
الذي قد ينشأ على خالف ذلك.
ال يتم تصنيف الموجودات المالية الحقا على أساس االعتراف األولي ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة الموجودات
المالية ،وفي هذه الحالة يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من أول فترة مشمولة بتقرير
بعد التغيير في نموذج األعمال.
صنفت المجموعة عند االعتراف المبدئي الذمم التجارية وأرصدة مدينة آخرى والنقد لدى البنوك بالتكلفة المطفأة .ال تحتفظ
المجموعة بأي موجودات مالية أخرى.

الموجودات المالية  -تقييم نموذج األعمال:

تقوم المجموعة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه بموجود مالي على مستوى محفظة ألن هذا يعكس بشكل أفضل
الطريقة التي تدار بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة .المعلومات التي تؤخذ في االعتبار تتضمن:
-

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات في الممارسة العملية .وهي تشمل ما إذا كانت استراتيجية
اإلدارة تركز على جني تدفقات نقدية تعاقدية أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع موجودات؛
كيفية تقييم أداء المحافظ وتقديم التقارير إلدارة المجموعة:
ا لمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا نموذج األعمال) وكيفية
إدارة تلك المخاطر؛
وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة ،وأسباب هذه المبيعات والتوقعات حول نشاط
المبيعات في المستقبل.

يتم االعتراف مبدئيا بالذمم التجارية المدينة عندما تنشأ .يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى
في البداية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.

-

يتم قياس موجود مالي ،ما لم يكن ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير ،أو مطلوب مالي مبدئيا بالقيمة العادلة
باإلضافة إلى  -لعنصر غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -تكاليف المعامالت التي يمكن أن تنسب
مباشرة إلى االستحواذ عليها .يتم قياس ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير بسعر المعاملة.

إن عمليات نقل الموجودات المالية ألطراف اخرى في معامالت غير مؤهلة إللغاء االعتراف ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض،
وذلك بما يتفق مع اعتراف المجموعة المستمر بالموجودات.

الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة

الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه

تتضمن الموجودات المالية غير المشتقة استثمارات مالية وقروض لشركات المشاريع المشتركة وذمم تجارية وأرصدة
مدينة أخرى والمطلوب من شركات مشاريع مشتركة ونقد وأرصدة لدى البنوك .تشتمل المطلوبات المالية غير المشتقة
على ذمم دائنة ومستحقات وقروض والمستحق ألطراف ذات عالقة.
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ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف "أصل الدين" بأنه القيمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف المبدئي .يتم تعريف
"الفائدة" بأنها مقابل عن القيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من
الزمن وغيرها من المخاطر األساسية لإلقراض والتكاليف (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،وكذلك هامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست سوى مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه ،تأخذ المجموعة
بالشروط التعاقدية لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو
مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يمكنه الوفاء بهذا الشرط .عند إجراء هذا التقييم ،تأخذ المجموعة في االعتبار ما
يلي:
71
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(المبالغ باأللف لاير قطري)

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 2/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 2/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(د)

الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

األدوات المالية (تابع)

(د)

األدوات المالية (تابع)

الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه (تابع)

[]1

استثمارات مالية

األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛
الشروط التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدية ،بما في ذلك خصائص األسعار المتغيرة؛
المدفوعات مقدما و خصائص التمديد؛ و
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال خصائص عدم حق
الرجوع على المقترض).

االستثمارات المالية هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ولم
يتم تصنيفها على أنها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة .االستثمارات المالية هي أسهم حقوق ملكية ويتم
االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة كونها القيمة العادلة للمقابل المدفوع مضافا ً إليها التكاليف التي تنسب مباشرة إلى المعاملة .بعد
االعتراف المبدئي يتم قياسها بالقيمة العادلة .يتم االعتراف باألرباح والخسائر غير المحققة في بيان الدخل الشامل األخر
الموحد ويتم عرضها كبند منفصل ضمن حقوق الملكية.

تتوافق خصائص المدفوعات مقدما مع المدفوعات فقط من معيار أصل الدين والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما يمثل
إلى حد كبير المبالغ غير المسددة من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي المعلق ،والتي قد تشمل تعويض إضافي
معقول عن اإلنهاء المبكر للعقد .باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة لموجود مالي تم الحصول عليه بخصم أو عالوة على قيمته
االسمية التعاقدية ،فإن الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع مقدما بمبلغ يمثل بشكل كبير المبلغ اإلسمي التعاقدي باإلضافة إلى
المستحق (ولكن غير مدفوع) الفائدة التعاقدية (والتي قد تشمل أيضا تعويض معقول إضافي عن اإلنهاء المبكر) تتم معاملتها
كما هو الحال وفق هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة المدفوعات مقدما غير ذات أهمية عند االعتراف المبدئي.

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية النشطة بالرجوع إلى أسعارها المعلنة بالسوق في تاريخ
بيان المركز المالي.

-

[]2

يتم االعتراف مبدئيا بالذمم التجارية المدينة بسعر المعاملة أي مبلغ الفاتورة األصلي والذي يتم الحقا تخفيضه بخسائر
انخفاض القيمة .تعترف المجموعة بمخصصات الخسارة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية التي تقاس
بالتكلفة المطفأة .يتم دائما قياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمرها .يتم شطب
الديون الرديئة عند تكبدها.

الموجودات المالية – القياس الالحق واألرباح والخسائر:
الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم تقليل
التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد ،وأرباح وخسائر
أسعار صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بأي
ربح أو خسارة عن إلغاء االعتراف في الربح أو الخسارة.

[ ]3النقد وما يعادله
يتكون النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق وحسابات بنكية جارية وتحت الطلب وودائع بنكية تستحق خالل أقل من 90
يوما ً.

الموجودات المالية بالقيمة يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر،
العادلة من خالل الربح أو بما في ذلك الفائدة أو إيراد األرباح الموزعة ،في الربح أو الخسارة .ال تمتلك الشركة هذا
النوع من الموجودات.
الخسارة

[]4

ادوات الدين بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بإيراد الفائدة الذي يحتسب
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،وأرباح وخسائر تحويل عمالت أجنبية وانخفاض القيمة في
الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل
اآلخر .عند إلغاء االعتراف ،تتم إعادة تصنيف األرباح والخسارة المتراكمة في الدخل
الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة .ال تمتلك الشركة هذا النوع من الموجودات.

[]5

االستثمارات المالية
بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيراد في
الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة
االستثمار .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال
يتم استبعادها أبدا من الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية – التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر
يتم تصنيف المطلوبات المالية بقياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم تصنيف المطلوبات
المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة ،أو كانت مشتقة أو مصنفة
ألن تكون كذلك عند االعتراف المبدئي.
يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم االعتراف بمصاريف الفوائد ومكاسب
وخسائر سعر الصرف في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة من إلغاء االعتراف أيضا في الربح أو
الخسارة.
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ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
يتم االعتراف بالمطلوبات المستحقة الدفع مقابل البضائع المستلمة أو الخدمات التي تم الحصول عليها بغض النظر عن
استالم أو عدم استالم الفواتير المؤيدة لها.

قروض وتسهيالت تحتسب عنها فوائد
يتم االعتراف مبدئيا ً بالقروض والتسهيالت التي تحمل فوائد بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا ً التكاليف المباشرة
المرتبطة بالمعاملة .بعد االعتراف المبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعال ،ويتم االعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعال .تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة
المطفأة كمطلوبات متداولة.

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
يتم إلغاء االعتراف بالموجود المالي عند:
•
•
•
•

انتهاء الحق في الحصول على تدفقات نقدية من الموجودات؛ أو
قيام المجموعة بالتنازل عن حقوقها في استالم التدفقات النقدية من الموجودات أو تكبدها التزام بدفع تلك التدفقات
النقدية المستلمة بالكامل وبدون أي تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيبات التمرير؛ و
عند تحويل جميع المخاطر والعوائد من الموجود بصورة جوهرية أو عدم تحويل جميع المخاطر والعوائد من الموجود
وال االحتفاظ بها بصورة جوهرية ولكن تم التنازل عن السيطرة على الموجود.
قامت المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود ولم تقم ال بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر
وعوائد الموجود بصورة جوهرية وال تحويل السيطرة على الموجود ،ولكن تم االعتراف بالموجود بقدر استخدام
المجموعة المستمر للموجود.
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األدوات المالية (تابع)

(ط)

يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام .كما تلغي المجموعة االعتراف
بمطلوب مالي عن دما يتم تعديل شروطه وتكون التدفقات النقدية للمطلوب المعدل مختلفة اختالفا جوهريا ،وفي هذه الحالة
يتم االعتراف بمطلوب جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة العادلة .عند إلغاء االعتراف بمطلوب مالي ،يتم االعتراف
بالفرق بين القيمة الدفترية والمقابل المدفوع (بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محول أو مطلوبات مفترضة) في بيان
الدخل الموحد.

المقاصة
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي عندما ،وفقط عندما،
يتوفر للمجموعة الحق القانوني في مقاصة تلك المبالغ بحيث تعتزم إما يتم تسويتها على أساس الصافي أو إثبات تحقق
الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت.

المخزون
يتضمن المخزون قطع غيار ومواد إستهالكية ويتم اإلعتراف به عن طريق التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما
أقل .يتم قياس تكلفة المخزون بطريقة المتوسط المرجح ،ويتم قياس صافي القيمة القابلة للتحقق عن طريق تكلفة اإلستبدال
المقدرة.

(و)

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

(ز)

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومساهمات صندوق التقاعد
تمثل مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مكافأة نهائية ويتم دفعها مقابل الخدمات التي قام الموظف بتقديمها على أساس
المستحقات المنصوص عليها في عقد التوظيف وعلى أساس فترة الخدمة ،ويرتبط ذلك بإكمال الحد األدنى المطلوب من
فترة الخدمة .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف ،كما ال تتوقع المجموعة سداد مطلوبات
مكافآت نهاية الخدمة على المدى القريب وبالتالي فقد قامت بتصنيفها على أنها مطلوب غير متداول.
بموجب قانون رقم ( )24لسنة  2002الخاص بالتقاعد والمعاشات تحتسب الشركة االشتراك في برنامج الصندوق الحكومي
للموظفين القطريين كنسبة مئوية من رواتب الموظفين القطريين .إن التزام المجموعة محدود بهذه االشتراكات والتي
تحتسب كمصروف عند استحقاقها ،وتدفع إلى هيئة التقاعد والمعاشات على أساس شهري.

(ح)

(المبالغ باأللف لاير قطري)

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 2/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

(هـ)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

3

 2/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(د)

الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

اإليرادات واإليرادات األخرى
تحاسب المجموعة عن إيراد اإليجار المؤقت بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16اإليجارات .يشتمل عقد
اإليجار المؤقت على وضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة زمنية يقوم المستأجر خاللها باستخدام السفينة في مقابل
دفع سعر إيجار يومي محدد .بموجب اإليجار المؤقت فإن تكاليف التشغيل مثل الطاقم والصيانة والتأمين يتم دفعها من
جانب مالك السفينة .إيراد اإليجار (بالصافي من الحوافز المدفوعة للمؤجرين وأي فترة خارج فترة اإليجار) يتم االعتراف
به بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار حسب عقد اإليجار ذي الصلة.
يتم االعتراف بإيرادات الخدمات البحرية والوكاالت عندما يتم تقديم الخدمة.
يتم االعتراف بإيراد تأجير السفن من الباطن على أساس مبدأ االستحقاق.
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد على أساس مبدأ االستحقاق ،مع األخذ في االعتبار معدل الفائدة المطبق والمبلغ األصلي
القائم.
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عند نشوء حق المساهمين في استالم تلك الدفعات.
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االنخفاض في القيمة
انخفاض قيمة الموجودات المالية
الموجودات المالية غير المشتقة

تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
يتم دائما قياس مخصصات الخسائر عن الذمم التجارية المدينة وموجودات العقود بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة
مدى الحياة.
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان للموجود المالي قد ازدادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي وكذلك عند تقدير
الخسائر االئتمانية المتوقعة ،فإن المجموعة تأخذ في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون
تكلفة أو مجهود غير ضروري ،ويشمل ذلك المعلومات والتحليل الكمي والنوعي على حد سواء ،استنادًا إلى الخبرة
التاريخية للمجموعة وتقييم مخاطر االئتمان ،بما في ذلك المعلومات الخاصة بالنظرة المستقبلية.
تعتبر المجموعة أن موجود مالي في حالة تعثر عندما:
 يكون من غير المرجح أن يسدد العميل التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل دون لجوء المجموعة إلجراءات مثلتحصيل ضمان (إن كانت تحتفظ بأي ضمان)؛ أو
متأخرا عن موعد سداده بأكثر من  360يوما.
 يكون الموجود الماليً
تعتبر المجموع ة أن األرصدة البنكية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان الخاص بها
مساويا ً للتعريف المفهوم عالميا ً "تصنيف االستثمار" .تعتبر المجموعة أن هذا التصنيف  BBBأو أعلى حسب وكالة
تصنيف إئتماني معتمدة.
الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع األحداث االفتراضية المحتملة
خالل العمر المتوقع لألداة المالية.
الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن األحداث االفتراضية
التي من الممكن حدوثها خالل  12شهرا من تاريخ التقرير (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من  12شهرا).
الحد األقصى للمدة التي تؤخذ في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى مدة تعاقدية تتعرض المجموعة
خاللها لمخاطر االئتمان.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

الخسائر االئتمانية المتوقعة هي التقديرات المرجحة لخسائر االئتمان .يتم قياس خسائر االئتمان بالقيمة الحالية لجميع حاالت
العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها).
يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجود المالي.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا انخفضت القيمة االئتمانية للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة.
يعتبر موجود مالي أنه "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة من الموجود المالي.
يتضمن الدليل على انخفاض القيمة االئتمانية لموجود مالي البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:
-

مواجهة العميل أو ال ُمصدِر لصعوبة مالية كبيرة،
إخالل بعقد ،مثل التخلف عن السداد أو التأخر عن السداد أكثر من  360يوماً،
إعادة هيكلة المجموعة لقرض أو سلفة بناء على شروط لم تكن المجموعة لتأخذ بغيرها،
يكون من المحتمل دخول العميل في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى ،أو
إلغاء إدراج ورقة مالية في السوق النشطة بسبب صعوبات مالية
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الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

االنخفاض في القيمة (تابع)

(ل)

الشطب

يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لموجود مالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة باسترداد موجود مالي
بأكمله أو جزء منه .تجري المجموعة تقييما منفصال فيما يتعلق بتوقيت الشطب والمبلغ المشطوب على أساس احتمال
وجود توقعات معقولة باالسترداد .ال تتوقع المجموعة أن تسترد جزءا ً كبيرا ً من المبلغ المشطوب .برغم ذلك ،قد تظل
الموجودات المالية التي شطبت خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعها المجموعة السترداد المبالغ
المستحقة.

(م)

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة بخالف المخزون في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك
أي دليل موضوعي على انخفاض في قيمتها .في حالة وجود هذا الدليل يتم تقدير قيمة الموجودات القابلة لالسترداد .يتم
االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما تزيد القيمة الدفترية للموجودات عن قيمتها
القابلة لالسترداد.

(ن)

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

في تاريخ كل تقرير يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها في فترات سابقة ،وذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك
أية مؤشرات على انخفاض الخسارة أو عدم وجودها .يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات
المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد .يتم رد خسائر االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة
الدفترية للموجودات قيمتها الدفترية التي تم تحديدها سابقا ،بالصافي من اإلهالك أو اإلطفاء ،فيما لو لم يتم االعتراف
بخسائر االنخفاض في القيمة.

العمالت األجنبية

يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية باللاير القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل معاملة .يتم
تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى اللاير القطري بأسعار الصرف السائدة في نهاية
السنة وتدرج فروق العملة الناتجة من عمليات التحويل إلى بيان الدخل الموحد.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكلفة المباشرة المتكبدة في بناء موجودات وتكاليف الفائدة المرسملة والتكاليف
األخرى الضرورية لجعل الموجودات في الموقع والحالة المطلوبتين الستخدامها في الغرض المحدد من قبل اإلدارة .يتم
تحويل التكلفة إلى الممتلكات والمعدات عندما يكون الموجود جاهزا لالستخدام المتوقع منه.

يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.

(ك)

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 2/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

(ي)

(المبالغ باأللف لاير قطري)

إيرادات مؤجلة
تعرض المبالغ المستلمة لتعويض المجموعة عن تكاليف الحوض الجاف وبناء موجود في بند الممتلكات والمعدات على
أنها "مطلوبات أخرى" في بيان المركز المالي الموحد.
تتبع المجموعة نهج الدخل لألموال المستلمة والتي تتطلب االعتراف بالمبالغ في بيان الدخل الموحد على أساس منتظم
خالل فترة االعتراف باالستهالك على العمر اإلنتاجي المتوقع.

اإليجارات
عند إبرام العقد تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجارا أو يحتوي على إيجار .يعتبر العقد على أنه يمثل إيجارا
أو يحتوي على إيجار إذا كان ينقل الحق في السيطرة على استخدام الموجود المعين لمدة زمنية بمقابل .لتقييم ما إذا كان
العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام موجود معين تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان:
 العقد ينطوي على استخدام موجود محدد  -قد يتم تحديد ذلك بصورة ضمنية أو صريحة ويجب أن يكون مميزا منالناحية الفعلية أو يمثل كل كفاءة الموجود الفعلي المتميز .ال يعتبر الموجود محدد إذا ما كان للمورد الحق في إستبدال
الموجود.
 لدى المجموعة الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية من استخدام الموجود طوال فترة االستخدام؛ و لدى المجموعة الحق في توجيه استخدام الموجود .لدى المجموعة هذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرار ذاتالصلة بتغيير كيفية وغرض استخدام الموجود .في حاالت نادرة عندما يتم التحديد المسبق للقرار حول كيفية والغرض
من استخدام الموجود يكون لدى المجموعة الحق في توجيه استخدام الموجود لو كان:
▪ لدى المجموعة الحق في تشغيل الموجود؛ أو

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.

تنطبق هذه السياسة على العقود التي يتم الدخول فيها أو تغييرها في أو بعد  1يناير .2019

التحوط
األدوات المالية المشتقة وأنشطة
ّ

المجموعة كمستأجر

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 الحقا ً بقيمتها
العادلة .تعتمد طريقة االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات على ما إذا كانت المشتقات مصنفة كأداة
تحوط ،وعلى طبيعة البند المتحوط له .قامت المجموعة بتخصيص عقود تبادل أسعار الفائدة كأداة تحوط لتعرضها للتغير
في التدفقات النقدية (تحوط للتدفقات النقدية).
تقوم المجموعة منذ بدء المعاملة بتوثيق العالقة بين األدوات المالية والبند المتحوط له ،وأهداف إدارة المخاطر واستراتيجية
القيام بمختلف معامالت التحوط .كما تقوم المجموعة أيضا بتوثيق تقييمها ،عند بدء التحوط وعلى أساس مستمر ،وذلك إذا
المتحوط
كانت المشتقات المستخدمة في حركات التحوط فعالة بدرجة كبيرة على تقليل التغيرات في التدفقات النقدية للبند
ّ
له.
تحوط فعال ،فإنه يتم تعديل قيمتها إلى القيمة السوقية
في الظروف التي ال تكون فيها مشتقات األدوات المالية مؤهلة كأدوات ّ
في نهاية كل فترة وتسجل الفروق في القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد.
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▪ قامت المجموعة بتصميم الموجود بالصورة التي تحدد مسبقا كيفية والغرض من استخدامه.

عند إبرام أو تعديل عقد يحتوي على أحد مكونات اإليجار تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون من
مكونات اإليجار على أساس السعر الفردي النسبي ذي الصلة .تعترف المجموعة بحق استخدام الموجود ومطلوب اإليجار
في تاريخ بداية اإليجار .موجود حق االستخدام يقاس مبدئيا بالتكلفة والتي تتضمن المبلغ المبدئي المتكبد وتقدير ألي دفعة
إيجار قد تمت في أو قبل تاريخ إبرام العقد مضافا إليها أي تكاليف مبدئية متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة الموجود
األساسي أو إعادة الموجود األساسي أو الموقع الكائن عليه إلى وضعه السابق ناقصا أية حوافز إيجار مستلمة.
يهلك حق استخدام الموجودات فيما بعد باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فترة اإليجار ،ما لم ينقل
اإليجار ملكية الموجود األساسي للمجموعة بنهاية مدة اإليجار أو كانت تكلفة موجود حق االستخدام تعكس أن المجموعة
ستمارس خيار الشراء .في تلك الحالة سيتم إهالك موجود حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي للموجود األساسي
والذي يتم تحديده بنفس الطريقة المستخدمة للممتلكات والمعدات .إضافة إلى ذلك ،يتم تخفيض موجود حق االستخدام على
نحو دوري بخسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت ،وتعديله ببعض عمليات إعادة القياس المحددة اللتزام اإليجار.
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 2/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

اإليجارات (تابع)

(ن)

مبدئيا يتم قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المسددة في تاريخ بدء اإليجار مخصومة باستخدام
معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار  ،أو لو كان من غير الممكن تحديد ذلك المعدل ،بمعدل اإلقراض اإلضافي لدى
المجموعة .عموما تستخدم المجموعة معدل اإلقراض اإلضافي لديها على أنه معدل الخصم .تحدد المجموعة معدل اإلقراض
اإلضافي لديها بالحصول على أسعار الفائدة من مختلف مصادر التمويل وتقوم بإجراء تعديالت معينة تعكس شروط العقد
ونوع الموجود المؤجر.

المجموعة كمؤجر (تابع)
إذا كان الترتيب يتضمن مكونات التأجير وغير التأجير  ،فإن المجموعة تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
" "15لتخصيص المقابل في العقد.
تطبق المجموعة متطلبات إلغاء اإلعتراف وإنخفاض القيمة وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " "9على صافي
االستث مار في عقد اإليجار .تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراجعة القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة والمستخدمة في
حساب إجمالي االستثمار في عقد اإليجار.

تشتمل مدفوعات اإليجار المضمنة في قياس التزام اإليجار:
 المدفوعات الثابتة ،متضمنة المدفوعات المادية الثابتة؛ مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،تقاس مبدئيا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بدءاإليجار؛
 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانة القيمة الباقية؛ و سعر الممارسة بموجب خيار شراء تكون المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها ستقوم بممارسته ومدفوعاتاإلي جار في فترة تجديد اختيارية لو كانت المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها ستقوم بممارسة خيار التمديد
والغرامات عن اإلنهاء المبكر إليجار ما لم تكن المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها لن تقوم باإلنهاء المبكر.
يقاس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .من ثم يعاد قياسه عندما يحدث تغيير في مدفوعات
اإليجار المستقبلية التي تنشأ من التغير في المؤشر أو المعدل ،لو كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ الذي سيصبح
مستحق الدفع بموجب ضمانة القيمة الباقية ،لو قامت المجموعة بتغيير تقييمها لما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد
أو اإلنهاء أو لو كان هناك دفعة إيجار مادية ثابتة معدلة.

اإليجارات (تابع)

تدرج المجموعة مدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود إيجار تشغيلية كإيراد على أساس القسط الثابت على مدى فترة
اإليجار.

(س)

(ع)

قطاعات التشغيل

سفن نقل الغاز المملوكة بالكامل هي قطاع التشغيل الرئيسي للمجموعة على أساس طبيعة الخدمة المقدمة .أما القطاعات
األخرى كالوكاالت والخدمات البحرية فهي غير ذات أهمية نسبية وال يصدر عنها تقرير .وبالتالي تم إعداد البيانات
المالية على أساس قطاع واحد صادر عنه التقرير.

العائد على السهم

تعرض المجموعة بيانات العائد األساسي والمعدل ألسهمها العادية .يتم احتساب العائد األساسي على السهم بقسمة الربح
أو الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

عند إعادة قياس التزام إيجار بهذه الطريقة يتم إجراء التعديل ذي الصلة بذلك على القيمة الدفترية لحق استخدام الموجودات
أو تسجيله في الربح أو الخسارة لو تم تخفيض القيمة الدفترية لحق استخدام الموجودات إلى الصفر .يتم عرض حق
استخدام الموجودات في بند الممتلكات والمعدات.

اإليجارات قصيرة األجل واإليجارات ذات الموجودات المنخفضة القيمة
اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار لإليجارات قصيرة األجل واإليجارات ذات
الموجودات المنخفضة القيمة متضمنة معدات تقنية المعلومات .تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المصاحبة لهذه
الموجودات كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المجموعة كمؤجر
في تاريخ البدء أو عند تعديل عقد يحتوي على مكون إيجار ،تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون من
مكونات اإليجار على أساس سعرها النسبي الفردي .عندما تعمل المجموعة كمؤجر فإنها تقوم بتحديد ما إذا كان كل إيجار
إيجارا تمويليا أم إيجارا تشغيليا منذ بدء اإليجار.
لتصنيف كل إيجار تقوم المجم وعة بإجراء تقييم كلي لما إذا كان اإليجار ينقل جميع المخاطر والحوافز ذات الصلة بملكية
الموجود األساسي .لو كان الحال كذلك يعتبر اإليجار بمثابة إيجار تمويلي ولو لم يكن فإنه يعتبر إيجارا تشغيليا .كجزء من
هذا التقييم تضع المجموعة اعتبارا لبعض المؤشرات كمثال ما إذا كان فترة اإليجار تعتبر جوهرية مقارنة بالعمر اإلقتصادي
للموجود.
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ممتلكات ومعدات

التكلفة
في  1يناير 2019
إضافات خالل سنة 2019
تم الحصول عليها من خالل
دمج األعمال
موجود حق استخدام بموجب
المعيار الدولي للتقارير المالية
الجديد
التحويل من أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
استبعادات  /تعديالت خالل
عام 2019
في  31ديسمبر 2019
االضافات خالل عام 2020
تحويل من أعمال رأسمالية قيد
التنفيذ
استبعادات  /تعديالت خالل
سنة 2020
في  31ديسمبر 2020
اإلهالك المتراكم:
في  1يناير 2019
إهالك لسنة ** 2019
مستحوذ عليها من خالل
تجميع أعمال
استبعادات  /تعديالت خالل
عام 2019
في  31ديسمبر 2019
إهالك لسنة **2020
استبعادات /تعديالت خالل
سنة 2020
في  31ديسمبر 2020
صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2020
كما في  31ديسمبر 2019

السفن

أثاث
وتجهيزات

معدات

المجموع

أخرى*

27,614,387
-

14,328
-

41,263
-

-

390,162
289,917

28,060,140
289,917

3,937,718

806

-

-

1,260

3,939,784

-

-

-

-

245,852

-

-

-

)(245,852

)(366,442
31,431,515

15,134

41,263

143,039

)(67,744
367,743

)(434,186
31,998,694

62,784

-

-

-

53,934

116,718

74,486

-

-

-

)(74,486

-

)(70,312
31,498,473

)(89
15,045

)(228
41,035

)(74,482
68,557

)(172,332
174,859

)(317,443
31,797,969

6,056,610
768,404

11,621
1,361

17,769
6,139

22,006

134,134
106,740

6,220,134
904,650

1,163,921

475

-

-

-

1,164,396

)(366,442
7,622,493
875,272

13,457
1,298

23,908
6,137

22,006
14,431

)(67,744
173,130
8,784

)(434,186
7,854,994
905,922

)(69,043
8,428,722

)(89
14,666

)(162
29,883

)(33,009
3,428

)(21,836
160,078

)(124,139
8,636,777

23,069,751
23,809,022

379
1,677

11,152
17,355

65,129
121,033

14,781
194,613

23,161,192
24,143,700

* يشمل هذا المبلغ أعمال رأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ  3,6مليون لاير قطري ( 30,3مليون لاير قطري في .)2019
** تم تصنيف اإلهالك بمبلغ  14,4مليون لاير قطري تحت المصروفات العمومية واإلدارية ( 22مليون لاير قطري في .)2019
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(المبالغ باأللف لاير قطري)

استثمارات في شركات المشاريع المشتركة

لاير قطري

الرصيد  1 -يناير 2019
استثمار في مشروع مشترك
إلغاء االعتراف بمشروع مشترك (أ)
حصة من نتائج السنة (أ)
ربح من إلغاء االعتراف بحصة محتفظ بها سابقًا في مشروع مشترك(أ)
ربح من خيار الشراء (أ)
تعديل الخسارة مقابل قرض للمشاريع المشتركة
التعديل مقابل االلتزام اإلضافي للخسائر من المشاريع المشتركة
التحوط للسنة *
حصة من احتياطي
ّ
توزيعات أرباح مستلمة
الرصيد – كما في  31ديسمبر 2019

143,039
-
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موجود حق
استخدام

143,039

الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

استثمار إضافي في مشروع مشترك
حصة من نتائج السنة
تعديالت مقابل الشطب
تعديل الخسارة مقابل قرض للمشاريع المشتركة
التعديل مقابل االلتزام اإلضافي للخسائر من المشاريع المشتركة
التحوط للسنة *
حصة من احتياطي
ّ
توزيعات أرباح مستلمة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

4,613,158
437
)(402,987
558,229
)(167,560
)(120,362
32,042
90,712
)(53,366
)(172,081
4,378,222
27,312
390,142
150,496
15,496
6,154
)(53,742
)(720,395
4,193,685

*

يستبعد من هذا البند الحصة من ربح احتياطي التحوط للمشاريع المشتركة بإجمالي قيمة  1,7مليون ريـال قطري (ربح بمبلغ 1,8
مليون لاير قطري في سنة  )2019والذي تمت تسويته مقابل القرض الممنوح لتلك المشاريع المشتركة.

(أ)

االستحواذ التدريجي على شركة ناقالت البحرية( :سابقًا شركة ناقالت أو إس جي )
بتاريخ  6أكتوبر  2019استحوذت المجموعة على الملكية الكاملة لسفن من طراز كيو فليكس للغاز الطبيعي المسال
من شريكها بالمشروع المشترك ،إنترناشيونال سيويز إنك في أعقاب إنفاذ اتفاقية بيع وشراء لالستحواذ على نسبة
%49.9الباقية من ملكية هذه السفن من إنترناشيونال سيويز .نتيجة لذلك ،زادت نسبة ملكية المجموعة ومساهمة
التصويت في مؤسسة أو إس جي ناقالت والتي كانت تتم معاملتها في السابق كشركة مشروع مشترك والمحاسبة عنها
بموجب طريقة حقوق الملكية زادت من  %50.1إلى .%100نتيجة لذلك تم توحيد مؤسسة أو إس جي ناقالت بالكامل في
البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019بدءا من تاريخ الحصول على السيطرة.
أعادت المجموعة قياس مساهماتها المحتفظ بها سابقا في شركة أو إس جي ناقالت بالقيمة العادلة وتم االعتراف
بربح إعادة تقييم بمبلغ 167.6مليون لاير قطري في بيان الدخل الموحد .إعادة تقييم المساهمات المحتفظ بها سابقا
استندت إلى نفس السعر الذي تم دفعه نظير السيطرة اإلضافية المستحوذ عليها خالل السنة بعد تسوية عالوة
السيطرة.
في عام  ، 2019تم إدراج حصة صافي ربح المشروع المشترك البالغة  39.2مليون لاير قطري في بيان الدخل المجمع
للمجموعة نتيجة إلستخدام المعالجة المحاسبية بطريقة حقوق الملكية .عالوة على ذلك ،تم تسجيل مكاسب بقيمة 167,560
ألف لاير قطري و  120,362ألف لاير قطري والتي كانت غير تشغيلية ولكنها مدرجة في حصة نتائج المشاريع المشتركة
على أساس أنها مرتبطة بالمشروع المشترك.
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استثمارات في شركات المشاريع المشتركة (تابع)

تتمثل تفاصيل استثمارات المجموعة في شركات المشاريع المشتركة كما في  31ديسمبر  2020كما يلي:

1/5

ملخص المعلومات المالية لشركات المشاريع المشتركة

أسماء شركات المشاريع المشتركة

مكان التأسيس

نسبة التملك النشاط األساسي

شركة ماران ناقالت المحدودة

جزر الكايمان

% 40

تأجير الناقالت

 5 Jناقالت رقم ( )1المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )2المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )3المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )4المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )5المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )6المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )7المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )8المحدودة
شركة بينينسيوال للنقل ( )4المحدودة
شركة تيكاي ناقالت
شركة بروناف:
ألكساندرا
بريتا
جبريال
جوليا
شركة تيكاي ناقالت ()*( )III
ناقالت أكسلريت ذ.م.م)*( .
شركة جلوبال شيبينج المحدودة (*)
الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي ال ُمسال رقم  3المحدودة
ناقالت سفيتزويجزميولير (ذ.م.م))*(
شركة الخليج لنقل الغاز البترولي ال ُمسال (ذ.م.م)
ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة (ش.م.خ.ق) (*)

جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال

% 40
% 40
% 40
% 40
% 40
% 40
% 40
% 40
% 30
% 30

تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت

% 45
ألمانيا
% 45
ألمانيا
% 45
ألمانيا
% 45
ألمانيا
جزر المارشال % 60
جزر المارشال %55
جزر الكايمان %60
%20
مالطا
% 70
قطر
%50
قطر
%80
قطر

تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تشغيل وصيانة
حوض إصالح
السفن
تصميم وإنشاء
وتشغيل حوض
بناء السفن
أنشطة التصنيع

ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة ش.م.خ.ق (*) (**)

قطر

%70

شركة قطر لتصنيع الهياكل (*)

قطر

%60

*

بالرغم من أن المجموعة تمتلك أكثر من نصف أسهم حقوق الملكية في هذه الشركات ،إال أنها ال تمارس سيطرة
كاملة عليها .تحتاج القرارات إلى موافقات كاملة من جميع األطراف .ال تمتلك المجموعة حق التعاقد للموجودات
والمطلوبات المتعلقة بهذه المشروعات المشتركة وتبعا ً لذلك ،فإنه يتم تسجيل هذه االستثمارات باستخدام طريقة حقوق
الملكية في هذه البيانات المالية الموحدة.

**

المجموعة بصدد تصفية المشروع المشترك .عمليات المشروع المشترك غير هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة.
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ملخص المعلومات المالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة تمثل المبالغ المبينة في البيانات المالية
المختصة للمشاريع المشتركة والمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (يتم تعديلها من قبل المجموعة ألغراض احتساب
حقوق الملكية في حالة لم يكن إطار إعداد التقارير المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية).

 31ديسمبر :2020
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
صافي الموجودات

مشاريع الشحن
المشتركة

المشاريع البحرية
المشتركة

المشاريع المشتركة ألنشطة
حوض بناء السفن

المجموع

2,158,761
25,570,145
)(1,831,904
)(17,164,011
8,732,991

50,362
244,300
)(7,638
)(348
286,676

219,993
267,250
)(441,139
)(636,968
)(590,864

2,429,116
26,081,695
)(2,280,681
)(17,801,327
8,428,803

حصة المجموعة في صافي الموجودات

3,993,023

200,662

-

4,193,685

صافي الربح (الخسارة)
الدخل الشامل اآلخر ( /الخسارة)
حصة المجموعة في صافي الربح /
(الخسارة)
حصة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر
( /الخسارة)
إفصاحات أخرى:
اإليرادات
النقد وما في حكمه

1,033,682
)(103,985

35,936
-

)(102,918
-

966,700
)(103,985

389,952

25,666

)(25,476

390,142

)(52,033

-

-

)(52,033

3,394,477
1,456,948

98,980
20,364

285,656
25,720

3,779,113
1,503,032

مشاريع الشحن
المشتركة

المشاريع البحرية
المشتركة

المشاريع المشتركة ألنشطة
حوض بناء السفن

المجموع

 31ديسمبر :2019
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
صافي الموجودات

2,076,549
25,416,690
)(4,975,592
)(13,102,629
9,415,018

41,880
256,558
)(8,124
)(320
289,994

282,634
303,233
)(422,751
)(651,061
)(487,945

2,401,063
25,976,481
)(5,406,467
)(13,754,010
9,217,067

حصة المجموعة في صافي الموجودات

4,174,789

202,996

437

4,378,222

صافي الربح (الخسارة)
الدخل الشامل اآلخر ( /الخسارة)
حصة المجموعة في صافي الربح /
(الخسارة)
حصة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر /
(الخسارة)
إفصاحات أخرى:
اإليرادات
النقد وما في حكمه

1,152,030
)(105,571

37,381
-

)(82,602
-

1,106,809
)(105,571

366,828

26,167

)(122,688

270,307

)(51,533

-

-

)(51,533

3,772,784
1,318,867

98,934
12,572

585,249
36,479

4,456,967
1,367,918
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

(المبالغ باأللف لاير قطري)

قروض لشركات مشاريع مشتركة

 31ديسمبر
2020

الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي ال ُمسال رقم ( )3المحدودة
تيكاي ناقالت
شركة جلوبال شيبينج المحدودة

المجموع

61,109
1,209,462
1,270,571

 31ديسمبر
2019

7

 31ديسمبر
2020

استثمارات مالية – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التغيرات في القيمة العادلة
الرصيد في  31ديسمبر

113,037
7,349
120,386

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

8

()2

54,290
12,017
162,928
229,235

تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر السيولة لدى شركات
المشاريع المشتركة .كان المتوسط المرجح لمعدل الفائدة كما في  31ديسمبر  2020بنسبة ( %1.92نسبة  %5.07في
سنة .)2019

استثمارات مالية

الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 31ديسمبر
2019

()3

8

ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

ذمم تجارية مدينة
يطرح :مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
يطرح :الخسارة االئتمانية المتوقعة
إيرادات مستحقة
ذمم مدينة أخرى *
المجموع

84,132
)(2,050
82,082
)(4,239
4,121
706,988
788,952

79,967
()1,484
78,483
()2,092
12,988
916,937
1,006,316

* تتمثل الذمم المدينة األخرى والمقدمات المستلمة من العمالء المتعلقة بها (راجع إيضاح  )15بشكل رئيسي في فواتير غير
مصدرة والتي سيتم مقابلتها فور إصدارها بتلك األرصدة.
قامت المجموعة بتكوين مخصص بكامل قيمة الذمم المدينة التي من غير المحتمل تحصيلها .متوسط فترة االئتمان هو 60
يوما ً تقريبا ً.
فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة والحركة على مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها كما في  31ديسمبر
:2020

()1

أعمار الذمم التجارية المدينة غير المستحقة وغير متدنية القيمة:
أقل من  60يوما

 31ديسمبر
2020
22,776

 31ديسمبر
2019
55.259

أعمار الذمم التجارية المدينة المستحقة وغير متدنية القيمة:

()4

2,050

31

5.874
1.723
15.627
23.224

1.484

الحركة على مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها:
1,484
782
)(216
2,050

الرصيد في نهاية السنة

نقد وأرصدة لدى البنوك

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك – حسابات تحت الطلب وجارية
نقد لدى البنوك  -ودائع ألجل *
أرصدة بنكية أخرى (أ)
أرصدة بنكية أخرى (ب)
المجموع

1.484
1.484

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

501
929,068
1,910,083
20,323
135,488
2,995,463

325
859,585
1,398,009
20,352
118,765
2,397,036

* تتراوح نسبة الفائدة الفعالة والربح على الودائع ألجل ما بين  %0,26إلى  %2.4( %2,53إلى  %3.25في .)2019

 1/9النقد وما يعادله

نقد وأرصدة لدى البنوك
يطرح:
أرصدة بنكية أخرى (أ)
أرصدة بنكية أخرى (ب)
ودائع ألجل تستحق بعد  90يوما ً
النقد المقيد

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

2,995,463

2,397,036

)(20,323
)(135,488
)(1,007,268
)(231,709
1,600,675

()20,352
()118,765
()981,884
)(223,260
1,052,775

(أ) المبالغ النقدية المستحقة الدفع للمساهمين عن أسهمهم التي تم بيعها بالمزايدة والمتعلقة بتحصيل القسط الثاني المستدعى
من رأس المال.
(ب) المبالغ النقدية المستحقة للمساهمين عن توزيعات األرباح غير المطالب بها.

84

 31ديسمبر
2019

أعمار الذمم التجارية المدينة المتدنية القيمة:

الرصيد في بداية السنة
االضافات خالل السنة
ُ
شطبت خالل السنة
9

 31ديسمبر
2020
1,842
32,644
24,820
59,306

ما يزيد عن  120يوما

تمثل االستثمارات المالية أسهم مدرجة في بورصة قطر.
 31ديسمبر
2020

ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى (تابع)

 90-61يوما
 120-91يوما
أكثر من  120يوما
اإلجمالي

144,462
()31,425
113,037

 31ديسمبر
2019

(المبالغ باأللف لاير قطري)
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(المبالغ باأللف لاير قطري)

رأس المال

رأس المال المصدر والمكتتب به
أسهم رأس المال المصدرة والمكتتب بها والمدفوعة بقيمة اسمية
 1لاير قطري للسهم

 31ديسمبر
2020
عدد األسهم

 31ديسمبر
2019
عدد األسهم

5.540.263.600

5.540.263.600

المبلغ

المبلغ

5.538.780

5.538.778

كما في  31ديسمبر  2020إجمالي األسهم المصدرة  2,968,140سهما ً مدفوعة بنسبة  2.971.960( %50سهما ً
مصدراً مدفوع بنسبة  %50في سنة .)2019

 1/10توزيعات أرباح نقدية مقترحة

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة  609مليون لاير قطري للسنة الحالية ( 554مليون لاير قطري في سنة
 )2019وهي تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية .اعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة
السنوية الذي عقد بتاريخ  10مارس  2020توزيعات األرباح النقدية لسنة .2019

11

12

احتياطي قانوني

ينص النظام األساسي للشركة على تحويل ما نسبته  %10من صافي ربح كل سنة لالحتياطي القانوني إلى أن يبلغ هذا
االحتياطي  %50من قيمة رأس المال المدفوع وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها النظام
األساسي.

التحوط
احتياطي
ّ

التحوط حصة المجموعة في الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي تم تصنيفها كأداة
يمثل احتياطي
ّ
التحوط لشركات مشاريع مشتركة.
تحوط للتدفقات النقدية المسجلة من قبل شركاتها التابعة وحصة المجموعة من احتياطي
ّ
إن احتياطي التحوط الذي يظهر بقيمة سالبة يمثل قيد محاسبي من إعادة التقييم إلى القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة.
يتوقع أن ينخفض احتياطي التحوط مع مرور الوقت وذلك مع سداد القروض وانخفاض المبلغ األساسي لمبادالت أسعار
الفائدة .ال يتوقع أن يؤثر االحتياطي الذي يخص هذا التحوط على بيان الدخل الموحد أو األرباح المدورة .إن القيمة السالبة
لالحتياطي نشأت من مبادالت أسعار الفائدة التي تعود إلى قروض تحمل فوائد متغيرة تم الحصول عليها من أجل بناء
سفن .تدخل المجموعة أيضا في اتفاقيات تأجير سفن طويلة األجل وذلك لتثبيت التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من السفن.
يتوقع أن ينتج عن هذه االستراتيجية تدفقات نقدية أكثر ثباتا ً في المستقبل وتقليل عدم التأكد المصاحب للتغيرات في األسعار
اآلنية للشحن أو التغيرات في أسعار الفائدة.

الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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(المبالغ باأللف لاير قطري)

قروض

تتكون هذه القروض مما يلي:
قرض (إيضاح أ)
تسهيالت بنكية رئيسية (إيضاح ب)
تسهيالت بنكية ثانوية (إيضاح ج)
سندات رئيسية فئة (أ) (إيضاح د)
سندات ثانوية فئة (أ) (إيضاح هـ)
تسهيالت كيكسم ( KEXIMإيضاح و)
تسهيالت كي شور ( KSUREإيضاح ز)
قرض (إيضاح ح)
قروض مستحوذ عليها من خالل تجميع أعمال (إيضاح ط)
قرض (إيضاح ي)
ناقص :تكاليف إصدار سندات
ناقص :تكاليف تمويل بموجب اإليضاح (أ)
ناقص :تكاليف إعادة التمويل
ناقص :تكاليف تمويل بموجب اإليضاح (ح)
ناقص :تكاليف تمويل بموجب اإليضاح (ط)
ناقص :تكاليف تمويل بموجب اإليضاح (ي)
ناقص :ربح القيمة العادلة من تجميع األعمال
المجموع
وهي مصنفة كالتالي:

 31ديسمبر
2020
1,752,486
10,955,700
1,250,877
3,095,299
786,898
142,495
910,383
1,664,127
546,230
)(18,214
)(4,588
)(11,670
)(3,334
)(7,409
)(3,878
)(55,912
20,999,490
1,164,764
19,834,726

قروض تستحق خالل سنة
قروض تستحق بعد سنة

 31ديسمبر
2019
1,820,765
11,407,953
1,302,458
3,095,299
825,222
158,327
356,237
546,230
1,843,756
()19,615
()5,985
()14,003
()2,702
()11,158
()60,637
21,242,147
1,162,135
20,080,012

(إيضاح أ)
يمثل هذا القرض مسحوبات بقيمة  500مليون دوالر أمريكي من تسهيالت تمويل .بدأ سداد الدفعات في يونيو 2020
وتنتهي في يونيو .2024
(إيضاح ب)
يمثل هذا القرض مبلغ  1,665.8مليون دوالر أمريكي مقابل اتفاقية التسهيالت البنكية الرئيسية للمرحلة األولى ومبلغ
 717.4مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  625.3مليون دوالر أمريكي للمرحلة الرابعة .بدأ سداد الدفعة األولى
من التسهيالت البنكية الرئيسية األولى في ديسمبر  2010وستنتهي في ديسمبر  .2025كما بدأ سداد التسهيالت البنكية
الرئيسية الثانية في يونيو  2011وستنتهي في ديسمبر  .2025كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الرئيسية الرابعة في ديسمبر
 2013وستنتهي في ديسمبر .2025
(إيضاح ج)
يمثل هذا القرض مبلغ  130.8مليون دوالر أمريكي من اتفاقية التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة األولى ومبلغ 96.1
مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  116.6مليون دوالر أمريكي للمرحلة الرابعة .بدأ سداد الدفعة األولى من
التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة األولى في ديسمبر  2010وستنتهي في ديسمبر  ،2025كما بدأت الدفعة األولى من
التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة الثانية في يونيو  2011وستنتهي في ديسمبر  .2025كما بدأ سداد الدفعة األولى من
التسهيالت البنكية الثانوية الرابعة في ديسمبر  2013وستنتهي في ديسمبر .2025
(إيضاح د)
يمثل هذا القرض السندات الرئيسية المصدرة ضمن المرحلة األولى من برنامج التمويل ،وسوف يبدأ سداد الدفعة األولى
في يونيو  2021وينتهي السداد في ديسمبر .2033
(إيضاح هـ)
يمثل هذا القرض السندات الثانوية المصدرة ضمن المرحلة األولى من برنامج التمويل ،وقد بدأ سداد الدفعة األولى في
ديسمبر  2010وستنتهي في ديسمبر .2033
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(المبالغ باأللف لاير قطري)

قروض (تابع)
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(إيضاح و)
يمثل هذا القرض اتفاقية تسهيالت  KEXIMالمرحلة األولى ،وقد تم االنتهاء من سدادها بالكامل خالل السنة.

(إيضاح ح)
يمثل هذا القرض مبلغ  250مليون دوالر أمريكي مسحوب من تسهيل إئتماني .تستحق كدفعة واحدة نهائية في مايو .2024
(إيضاح ط)
تتعلق القروض بشركة تابعة جديدة تم االستحواذ عليها خالل السنة الماضية نتيجة لتجميع أعمال .بدأ السداد من يوليو
 2005وسينتهي في فبراير  .2023تدرس المجموعة إعادة تمويل الدفعات الرئيسية النهائية حيث أنها ستصبح مستحقة
الدفع بعد .2021

(إيضاح ك)
يبين الجدول أدناه التغيرات في المطلوبات الناشئة من أنشطة التمويل:
التفاصيل
قروض

المجموع

21,242,147

)(257,451

14,794

كان متوسط معدل الفائدة المرجح على التسهيالت قصيرة وطويلة األجل (باستثناء التحوط) والقروض والسندات كما هو
موضح أعاله في  31ديسمبر  2020هو  %4.02128( %2.81498في .)2019

التسهيالت البنكية والسندات مضمونة بحسابات وكافة االستثمارات المسموح بها والتي تم شراؤها عن طريق المبالغ األوليّة
المستخدمة من القروض ،وأيضا ً فهي مضمونة بأسهم في كل شركة من الشركات التابعة ،كما أنها مضمونة أيضا ً بعقود
التأمين التي وقعتها الشركة أو أي من الشركات التابعة وبالمبالغ المحصلة من عقود التأمين ،وهي مضمونة أيضا ً بحق
الشركة وحصتها في أي من العقود ،أو القروض بين شركاتها ،والتكاليف المتغيرة على الموجودات اآلخرى للشركة ،وأي
عقد آخر يكون أي من الشركات التابعة طرفا ً فيه.
وتكون األولوية في هذه الضمانات لصالح سداد دفعات الدين والسندات الرئيسية ،ومن ثم لصالح سداد دفعات الدين والسندات
الثانوية.
14

القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

وقّعت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية .وبتاريخ  31ديسمبر  2020بلغ مجموع
المبالغ األساسية لعقود تبادل أسعار الفائدة  10,635مليون لاير قطري ( 11.534مليون لاير قطري في  )2019وكان
صافي قيمتها العادلة سالبا بقيمة  2,763مليون لاير قطري (قيمة عادلة سالبة  2.477مليون لاير قطري في .)2019

88

35

156,165
604,030
20,323
208,079
38,955
29,005
135,488
247,512
1,439,557

206,600
689,589
20,352
190,067
19,636
25,048
118,765
241,358
1,511,415

( )2يمثل هذا المبلغ الزيادة في خسائر شركات المشاريع المشتركة ،وسيتم تعديلها مع األرباح المستقبلية لنفس المشاريع
المشتركة.

 1/15مطلوبات أخرى:

يتضمن هذا المبلغ اإليرادات المؤجلة المتعلقة بتكاليف األحواض الجافة الزائدة وتكاليف مشروع معالجة ماء الصابورة
والمتحصالت من مشروع " ."MEGIإن الزيادة في تكاليف األحواض الجافة سيتم إطفاءها خالل العمر اإلنتاجي لتكاليف
خدمات األحواض الجافة .إن المتحصل من مشروع ( )MEGIوتكاليف مشروع معالجة ماء الصابورة سيتم إطفاءها خالل
العمر اإلنتاجي للموجودات المتعلقة بالمشروع .رصيد الجزء غير المتداول بمبلغ  244,518ألف لاير قطري
(127.744ألف لاير قطري في .)2019
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لقد تم استخدام التسهيالت البنكية والسندات لتمويل شراء الناقالت.
تم ضمان التزام المجموعة مقابل هذه التسهيالت برهن الناقالت وضمانات مقدمة من كل الشركات التابعة والتي ضمنت
بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض أن تسدّد الديون المستحقة في موعد استحقاقها.

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

( )1تمثل المبالغ النقدية المستحقة الدفع للمساهمين المتحصالت غير المطالب بها لألسهم التي تمت المزايدة عليها والمتعلقة
بتحصيل القسط الثاني من االكتتاب إلصدار رأس المال.

كما في  1يناير التغيرات في التغيرات غير النقدية  -تكلفة كما في  31ديسمبر
2020
التدفقات النقدية المعاملة
2020
20,999,490

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
ذمم دائنة
دفعات مستلمة مقدما ً من العمالء (إيضاح )8
مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين ()1
مستحقات أخرى
مطلوبات أخرى – الجزء المتداول (إيضاح )1/15
مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية (إيضاح )16
توزيعات أرباح مستحقة
مطلوبات مؤجلة ()2

(إيضاح ز)
يمثل هذا القرض مبلغ  39.1مليون دوالر أمريكي من اتفاقية تسهيالت  KSUREللمرحلة الثانية .بدأ سداد الدفعة األولى
من المرحلة الثانية في ديسمبر  2010وستنتهي في ديسمبر  ،2021كما تم االنتهاء من سداد المرحلة األولى بالكامل خالل
السنة.

(إيضاح ي)
يمثل هذا القرض مبلغ  150مليون دوالر من إتفاقية تسهيالت جديدة ،وسيبدأ سداد القرض في ديسمبر  2023وسينتهي
في ديسمبر .2027

(المبالغ باأللف لاير قطري)
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المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

يطلب القانون القطري رقم  13لسنة  2008من جميع شركات المساهمة العامة القطرية التي طرحت أسهمها لالكتتاب
العام المدرجة دفع نسبة  %2,5من صافي الربح إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية .واستنادا إلى هذا القانون
واإليضاحات اإلضافية للقانون الصادرة في سنة  ،2010قامت المجموعة باقتطاع مبلغ  29,005ألف لاير قطري تمثل
نسبة  %2,5من صافي الربح الموحد للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  25.048( 2020ألف لاير قطري في
سنة  .)2019تم عرض المخصص المستقطع في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

معامالت مع أطراف ذات عالقة

(أ) كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كما يلي:
قروض إضافية لشركات مشاريع مشتركة  -بالصافي
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
(ب) تمثل األرصدة مع األطراف ذات العالقة ما يلي:
المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
المستحق لشركات المشاريع المشتركة
(ج) مكافآت اإلدارة العليا:
رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين
مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة

89
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للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2020

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2019

)(1,055,123
26,791

)(154,200
16,247

85,885
2,569

79,171
8,500

9,993
5,900

10,092
5,900

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢٠

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

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

الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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(المبالغ باأللف لاير قطري)

الشركات التابعة

الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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تتمثل تفاصيل الشركات التابعة كما في  31ديسمبر  2020فيما يلي:

اسم الشركة التابعة
شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة (ش.م.خ.ق)
شركة ناقالت إنك
 شركة ناقالت حالول إنك شركة ناقالت أم صالل إنك شركة ناقالت أبو سمرة إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1694إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1695إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1696إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1697إنك شركة ناقالت إتش إتش آي  1908إنك شركة ناقالت إتش إتش آي  1909إنك شركة ناقالت إتش إتش آي  1910إنك شركة ناقالت الغويرية إنك شركة ناقالت لجميلية إنك شركة ناقالت السامرية إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2264إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2265إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2266إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1726إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1751إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1752إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1753إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1754إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2283إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2284إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2285إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2286إنكشركة ناقالت البحرية
 شركة أوفرسيز إل إن جي إتش 1 شركة أوفرسيز إل إن جي إتش 2 شركة أوفرسيز إل إن جي إس 1 شركة أوفرسيز إل إن جي إس 2شركة قطر لنقل الغاز(ناقالت) ( )1643 -6شركة قابضة*
شركة قطر لنقل الغاز (ناقالت)( )2245-8لالستثمار
المحدودة *
شركة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة *
شركة ناقالت للشحن (قطر) المحدودة
شركة ناقالت للشحن (إم آي) إنك
 شركة ناقالت قبرص المحدودة* تم إصدار رأس مال هذه الشركات التابعة بدون قيمة إسمية.
90
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(المبالغ باأللف لاير قطري)

العائد على السهم
يتم احتساب العائد على السهم بقسمة ربح السنة على الم ّعدل المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

مكان التأسيس
(أو التسجيل)

نسبة التملك
وحق
التصويت

النشاط األساسي

قطر
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال

% 95
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

خدمات الوكاالت
شركة قابضة
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
شركة قابضة
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
شركة قابضة

جزر مارشال
جزر مارشال
قطر
جزر مارشال
قبرص

%100
%100
%100
%100
%100

شركة قابضة
شركة قابضة
إدارة النقل البحري
شركة شحن
شركة شحن

ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

العائد األساسي والمعدل على السهم (ريـال قطري للسهم)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2020

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2020

1,160,213
5,538,779,530
0.21

1,001,934
5,538,777,620
0.18

ليست هناك أسهم معدلة محتملة قائمة في أي وقت من األوقات خالل السنة وبالتالي فإن العائد المعدل على السهم يتساوى
مع العائد األساسي على السهم.
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إدارة المخاطر المالية
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:
( )1مخاطر السوق
( )2مخاطر السيولة
( )3مخاطر االئتمان
يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة للمخاطر المذكورة أعاله وأهداف وسياسات ومعالجات المجموعة
لقياس وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.
تقع على مجلس اإلدارة المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة وأنشطة التدقيق
الداخلي .تم تأسيس لجنة للمخاطر لتكون مسؤولة عن أوجه تطوير ورقابة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة .تعرض
تقارير أنشطة لجنة المخاطر مباشرة على الرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة بشكل دوري.

()1

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في األسعار بالسوق مثل معدالت الفائدة وأسعار األسهم ومعدالت صرف العمالت
األجنبية التي تؤثر على إيراد المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية.

(أ)

مخاطر معدالت الفائدة
تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة وذلك كنتيجة للمبالغ التي تقترضها المجموعة والتي تحمل معدالت فائدة ثابتة
ومتغيرة .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق عقود تبادل أسعار الفائدة ،وتتبع المجموعة سياسة استخدام أدوات
تبادل معدالت الفائدة على بعض من قروضها .وتتم تسوية الفروق بين تكلفة الفائدة بالسعر الثابت (المدفوعة) وتكلفة الفائدة
بالسعر المتغير (المستلمة) بشكل دوري.
تسعى المجموعة إلى تقليل تأثير هذه المخاطر عن طريق استخدام مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد مخاطر التعرض
لتقلبات أسعار الفائدة .تحكم سياسات المجموعة والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة استخدام مشتقات األدوات المالية والتي
توفر مبادئ مكتوبة لمخاطر أسعار الفائدة ولمخاطر االئتمان والستخدام المشتقات المالية .ال تدخل المجموعة وال تتعامل
باألدوات المالية -والتي تتضمن مشتقات األدوات المالية -ألغراض المضاربة.
إن مهام قسم الخزانة الوظيفية تقوم على تقديم تقارير دورية إلى إدارة المجموعة لمراقبة المخاطر ومتابعة تطبيق السياسات
وذلك للتقليل من المخاطر.

[]1

تحليل حساسية معدالت الفائدة

تتعرض المجموعة إلى مخاطر معدالت الفائدة على األرصدة لدى البنوك والقروض لشركات المشاريع المشتركة والقروض.
ويوضح الجدول التالي حساسية ربح المجموعة للتغيرات المعقولة المتوقعة على ربح المجموعة لسنة واحدة ،وذلك بنا ًء
على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في  31ديسمبر .2020
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التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢٠

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

الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

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

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

20

(المبالغ باأللف لاير قطري)

إدارة المخاطر المالية (تابع)

()1

معدل فائدة
متغير

 31ديسمبر 2020

ال تحتسب عنه
فائدة

المجموع

معدل
فائدة ثابت
معدل
فائدة ثابت

مخاطر السوق (تابع)

2,587,591

1,270,571
3,858,162

(أ)

407,872

407,872

الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى البنوك -
قروض لشركات مشاريع
مشتركة
المطلوبات المالية
قروض وسلف تحتسب )(3,863,983
عنها فوائد
مبادالت معدالت الفائدة

مخاطر معدالت الفائدة (تابع)

2,995,463

1,270,571
4,266,034

)- (6,500,217

)- (10,635,290
)- (6,500,217) (14,499,273

[]1

-

-

)(10,364,200

)(10,635,290
)(20,999,490

تحليل حساسية معدالت الفائدة (تابع)

معدل فائدة
متغير

1,944,244

229,235
2,173,479

()5,807,281( )3,900,906
(- )11,533,960
()5,807,281( )15,434,866

)407,872 (2,642,055) (14,499,273

إن تحليل الحساسية لمعدالت الفائدة للمجموعة يتم قياسها وفقا ً لمدى تأثر األدوات المالية المشتقة وغير المشتقة بالتغيرات في معدالت الفائدة كما في نهاية الفترة المالية .فيما يخص المطلوبات
المتغيرة ،فإن المبلغ الظاهر كما في تاريخ التقرير يفترض أنه المبلغ القائم للسنة .يتم تصنيف جميع عقود التبادل في أسعار الفائدة التي تقايض مبالغ معدالت الفائدة المتغيرة بمعدالت الفائدة
الثابتة كأداة تحوط للتدفقات النقدية من أجل الحد من تعرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة من أسعار الفائدة المتغيرة على القروض .وفيما يلي ملخص عن مدى تعرض األدوات
المالية المشتقة للمجموعة لمخاطر التغير في معدالت أسعار الفائدة:

ال تحتسب
عنه فائدة

452,792

452,792

-

)(16,733,456

 31ديسمبر 2019

المجموع

2,397,036

229,235
2,626,271

()9,708,187
()11,533,960
()21,242,147

()3,633,802( )15,434,866

صافي الموجودات/
(المطلوبات) المالية

452,792

20
()1

مخاطر السوق (تابع)

(أ)

مخاطر معدالت الفائدة (تابع)

[]2

عقود تبادل معدالت الفائدة
اتفقت المجموعة مع مؤسسات مالية على مقايضة الفرق بين معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على مبالغ
أساسية متفق عليها ،وذلك تحت عقود تبادل معدالت الفائدة .تمكن مثل هذه العقود المجموعة من تقليل مخاطر تغير
معدالت الفائدة وتأثيرها على التدفقات النقدية للديون التي تحتسب عنها فوائد متغيرة .تحتسب القيمة العادلة لمبادالت
معدالت الفائدة على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل األطراف األخرى لعقود التبادل.
يبيّن الجدول التالي المبالغ األساسية والفترات المتبقية لعقود تبادل أسعار الفائدة القائمة كما في تاريخ التقرير:
تحوط التدفقات النقدية

متوسط أسعار الفائدة
الثابتة المتفق عليه
2019
لمبادالت 2020

العقود القائمة
فائدة متغيرة مقابل فائدة
ثابتة

39

()18,615,876
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إذا انخفضت  /ارتفعت معدالت الفائدة بمقدار  50نقطة أساسية مع بقاء العوامل األخرى دون تغيير ،فإن صافي التأثير على الربح للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2020سيكون
زيادة ً /نقصا ً بقيمة  13.2مليون لاير قطري ( 18.2مليون لاير قطري في  31ديسمبر .)2019

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

إدارة المخاطر المالية (تابع)

(المبالغ باأللف لاير قطري)
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باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،قامت المجموعة باحتساب حصتها من القيمة العادلة السالبة لمبادالت أسعار الفائدة
والمتعلقة بالمشاريع المشتركة والتي تبلغ  169مليون لاير قطري كما في  31ديسمبر ( 2020قيمة عادلة سالبة
بمبلغ  117مليون لاير قطري في سنة .)2019
تتم تسوية فروق تبادل أسعار الفائدة كل ستة أشهر .إن سعر الفائدة المتغيرة على عقود تبادل أسعار الفائدة هو سعر
ليبور ( )LIBORوسوف تقوم المجموعة بتسوية الفروق بين سعر الفائدة الثابتة وسعر الفائدة المتغيرة بالصافي.
تم تصميم معظم عقود التبادل بأسعار الفائدة المتغيرة إلى أسعار الفائدة الثابتة كتحوط للتدفقات النقدية بغرض تقليل
مدى تعّرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن اختالف أسعار الفائدة على القروض .إن تبادل أسعار
الفائدة وسداد الفائدة على القرض تتم بشكل متزامن.
(ب)

مخاطر سعر السهم

تتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق باستثماراتها المالية .تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية الحالية
وعوامل أخرى متضمنة التغيرات االعتيادية في سعر السهم لألسهم المدرجة والعوامل األخرى ذات الصلة بغرض
إدارة مخاطر السوق.

إن  %10زيادة أو نقص في القيمة السوقية لمحفظة المجموعة لالستثمارات المالية في تاريخ التقرير يتوقع أن تكون
بالزيادة أو النقص بمبلغ  12.04مليون لاير قطري ( 11.3مليون لاير قطري في سنة  )2019في موجودات
وحقوق ملكية المجموعة.
(ج)

مخاطر العمالت

مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية.
التعامالت الهامة بعمالت أجنبية تتم بالدوالر األمريكي وهو مربوط بالعملة الرئيسية للمجموعة ،لذا ترى اإلدارة
أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت في أدنى حدوده.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

()2

مخاطر السيولة

(المبالغ باأللف لاير قطري)

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمطلوباتها المالية عند استحقاقها .إن
النهج المتبع من قبل المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو التأكيد بقدر األماكن على أنه يتوفر لديها على الدوام
سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ،سواء في الظروف العادية أو الصعبة ،بدون تكبد خسائر غير مقبولة
أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

تقع مسؤولية مراقبة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة ،والذي قام بوضع إطار عمل مناسب للسيطرة على
مخاطر السيولة لدى إدارة المجموعة بالنسبة إلحتياجاتها من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل
وبحسب متطلبات إدارة السيـولة النـقدية .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات
مناسبة وتسهيالت مصرفية وتسهيالت قروض مستقبلية وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة
وعمل جداول لمواعيد استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية غير المشتقة متضمنة مدفوعات تكاليف التمويل وباستبعاد أثر
اتفاقيات المقاصة ،إن وجدت:
المطلوبات المالية الغير مشتقة
 31ديسمبر 2020
قروض
ذمم دائنة
 31ديسمبر 2019
قروض
ذمم دائنة
()3

مخاطر االئتمان

القيمة الدفترية
20,999,490
1,231,478
22,230,968

القيمة الدفترية
21,242,147
1,321,348
22,563,495

أقل من سنة
1,164,764
1,231,478
2,396,242

 5-1سنوات
16,722,385
16,722,385

أقل من سنة
1,162,135
1,321,348
2,483,483

 5-1سنوات
7,374,314
7,374,314

أكثر من  5سنوات
3,112,341
3,112,341

أكثر من  5سنوات
12,705,698
12,705,698

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة نتيجة لعدم مقدرة عميل أو طرف مقابل
للمجموعة في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة من العمالء
والقروض والذمم المدينة من شركات المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.

التعرض لمخاطر االئتمان

يتمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020
و 2019بالقيمة الدفترية لكل مما يلي:
القيمة الدفترية
إيضاح
 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2020
قروض لشركات مشاريع مشتركة
استثمارات مالية
المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
أرصدة لدى البنوك
المجموع

6
7
(17ب)
8
9

94 41

1,270,571
120,386
85,885
788,952
2,994,962
5,260,756

229,235
113,037
79,171
1,006,316
2,396,711
3,824,470
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

()3

مخاطر االئتمان (تابع)

(المبالغ باأللف لاير قطري)

األرصدة لدى البنوك
يتم االحتفاظ باألرصدة لدى بنوك حاصلة على تصنيفات ائتمانية جيدة (ال تقل عن  (BBBمن وكاالت تصنيف
ائتماني دولية مستقلة.
تم قياس انخفاض القيمة عن النقد واألرصدة لدى البنوك على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا
وهي تعكس مقدار تعرض األرصدة ذات االستحقاق قصير األجل .تعتبر المجموعة أن أرصدتها لدى البنوك لها
مخاطر ائتمانية منخفضة نظرا لتصنيفاتها االئتمانية الخارجية من أطراف مقابلة.

القروض والمستحق من شركات المشاريع المشتركة
كان أقصى تعرض لمخاطر االئتمان عن القروض والمستحق من أطراف ذات عالقة في تاريخ التقرير مساويا
للمبلغ المفصح عنه في بيان المركز المالي الموحد .ترى اإلدارة أن هناك مخاطر ائتمان محدودة من المستحق من
أطراف ذات عالقة ،نظرا ألن هذه األطراف المقابلة تقع تحت سيطرة الشركة األم ،التي تتمتع بوضع مالي جيد.
الذمم التجارية المدينة
تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود لالئتمان للعمالء األفراد ورصد الذمم
المدينة القائمة .يتم إجراء تقييمات لالئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باالئتمان ويتم اعتماد ذلك من
جانب إدارة المجموعة.
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية المدينة من عمالء.
تحتسب معدالت الخسائر باستخدام طريقة منهجية مبسطة معرفة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9وهذه
الطريقة قائمة على أساس احتمالية استمرار الذمم المدينة خالل مراحل متعاقبة من التأخر حتى الشطب.

القيمة العادلة لألدوات المالية

يتم احتساب القيمة العادلة لالستثمارات المالية من أسعار السوق المعلنة في بورصة تداول األسهم النشطة .يتم
احتساب القيمة العادلة لتبادل أسعار الفائدة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والمدرجة في اتفاقية
التبادل بين األطراف المتعاقدة فيما بينها .إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية.

مستويات ترتيب القيمة العادلة

كما في  31ديسمبر ،قامت المجموعة بتصنيف األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة.
قامت المجموعة بتطبيق مستويات القياس الموضحة أدناه لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:
•

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

•

المستوى الثاني :تقنيات أخرى والتي يكون للمدخالت تأثير ملحوظ على القيمة العادلة المسجلة والواضحة
إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

•

المستوى الثالث :التقنيات التي تستخدم المدخالت ذات التأثير الملحوظ على القيمة العادلة المسجلة والتي ال
تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)
القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)
 31ديسمبر 2020
موجودات مالية بالقيمة العادلة:
استثمارات مالية
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط
 31ديسمبر 2019
موجودات مالية بالقيمة العادلة:
استثمارات مالية
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط
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(المبالغ باأللف لاير قطري)
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(ج)
المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث

اإلجمالي

120,386

-

-

120,386

-

2,762,905

-

2,762,905

113,037

-

-

113,037

-

2,476,694

-

2,476,694

إدارة رأس المال

23

تقوم إدارة المجموعة بمراجعة هيكل رأس المال بشكل دوري .فيما يلي معدل الدين إلى حقوق الملكية في نهاية
السنة:
إجمالي الدين (القروض)
النقد وما يعادله

صافي الدين

إيضاح
13
1/9

حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط وأسهم غير مسيطرة
يضاف :أسهم غير مسيطرة

حقوق الملكية المعدلة ()1
معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية المعدلة

 31ديسمبر 2020
20,999,490
)(1,600,675
19,398,815
10,028,595
6,889
10,035,484
193%

 31ديسمبر 2019
21,242,147
()1,052,775
20,189,372
9,444,062
6,246
9,450,308
%214

التحوط للتدفقات النقدية السالب
( )1تتكون حقوق الملكية المعدّلة من جميع حقوق الملكية فيما عدا احتياطي
ّ
للمجموعة.

22
(أ)

تعهدات والتزامات طارئة
ارتباطات تبادل معدالت فائدة

(ب)

ضمانات وخطابات اعتماد وارتباطات
[ ]1ضمانات متبادلة

دخلت المجموعة في عدد من عقود تبادل معدالت الفائدة فيما يتعلق بالفوائد المستحقة الدفع عن القروض التي
تحتسب عنها معدالت فائدة متغيرة.

قامت المجموعة بإصدار ضمانات متبادلة لصالح مجموعة من البنوك مقابل القروض ومبادالت أسعار الفائدة.
[ ]2بلغت قيمة الضمانات البنكية  7.9مليون لاير قطري كما في  31ديسمبر  7.6( 2020مليون لاير قطري
.)2019
[ ]3بلغت خطابات االعتمادات والضمانات والتي تشمل الحصة في شركات المشاريع المشتركة مبلغ 29.4
مليون لاير قطري كما في  31ديسمبر  49.8( 2020مليون لاير قطري في .)2019
[ ]4االرتباطات الرأسمالية متضمنة الحصة من المشاريع المشتركة في  31ديسمبر  2020بلغت  517.9مليون
لاير قطري والتي تتعلق بشكل أساسي بشراء سفن الغاز الطبيعي المسال ( 16.2مليون لاير قطري في سنة
.)2019

تعهدات والتزامات طارئة (تابع)
عقود اإليجار الخاصة بالسفن

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

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

يطلب من إدارة المجموعة استخدام مجموعة من التقديرات المتعلقة بتطبيق المبادئ المحاسبية المبينة في اإليضاح
رقم  3فيما يتعلق بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ال يمكن تقييمها عن طريق مصادر أخرى .تعتمد
هذه التقديرات على عوامل ذات عالقة .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .يتم مراجعة هذه التقييمات
واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة.
تم وضع األحكام الهامة التالية من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي كان لها أثر جوهري
على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية الموحدة.

[]1

تدير المجموعة رأسمالها للتأكد من مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية وضمان أفضل عائد على االستثمار
للمساهمين من خالل االستخدام األمثل لرأس المال المستثمر .إن هيكل رأس مال المجموعة يتكون من القروض
وحقوق الملكية والتي تشمل رأس المال المصدر واالحتياطي القانوني واحتياطي القيمة العادلة وأسهم غير مسيطرة
واحتياطي التحوط واألرباح المدورة.

معدل الدين إلى حقوق الملكية

(المبالغ باأللف لاير قطري)

األعمار اإلنتاجية والقيم الباقية وإنخفاض القيمة للممتلكات والمعدات

كما هو مذكور في اإليضاح رقم ( 2/3ب) تقوم إدارة المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية المقدرة
للممتلكات والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي ،كما تقوم اإلدارة باختبار انخفاض القيمة للممتلكات والمعدات
متى كان هناك مؤشر النخفاض قيمتها.
تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية والقيم الباقية لسفن المجموعة استنادا إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى،
متضمنة وزن السفينة وتوقعات أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

[]2

انخفاض قيمة الذمم المدينة:

يتطلب نموذج انخفاض القيمة الجديد الخاص بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9معلومات مستقبلية ،والتي تقوم
على افتراضات للتغيرات المستقبلية للعوامل االقتصادية المختلفة وكيفية تأثير هذه العوامل على بعضها البعض.
كما يتطلب من اإلدارة وضع احتمال التعثر لفئات مختلفة من الذمم المدينة .يشكل احتمال التعثر مدخال رئيسيا في
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ويستلزم وضع قدر كبير من األحكام .فهو تقدير الحتمال التعثر على مدى فترة
زمنية معينة ،ويتضمن حسابه بيانات تاريخية وافتراضات وتوقعات للظروف المستقبلية.
في السنة السابقة ،لم يتم إجراء مراجعة انخفاض القيمة عن الذمم التجارية المدينة إال على الذمم المدينة التي كان
لدى اإلدارة مؤشرا على انخفاض قيمتها والذي انطوى على قدر كبير من األحكام .وتم تحديد ذلك بالرجوع إلى
حاالت التعثر السابقة لطرف مقابل وتحليل الوضع المالي للطرف المقابل.

[ ]3القيمة العادلة وفعالية التحوط لتحوطات التدفقات النقدية

[]4

يتم الحصول استنتاج القيمة العادلة للتحوطات بناء على تأكيد من بنوك .تجري اإلدارة فحصا مستقال لتقييم دقة القيم
العادلة .تراجع اإلدارة أيضا العالقة التحوطية بين عقود مبادلة أسعار الفائدة والقروض ذات الصلة على أساس
منتظم .تم التوصل إلى أن التحوط فعال جدا .ونتيجة لذلك ،يتم تسجيل القيمة العادلة للمشتق (سالب  2,763مليون
لاير قطري) في حقوق الملكية ضمن احتياطي التحوط.

تصنيف اإليجار

يتم تصنيف اإليجار من جانب اإلدارة عند بدء عقد اإليجار .التغييرات على تفاصيل اإليجار بعد بدئه ،بخالف ما
يحدث عن طريق تجديد اإليجار ،والذي قد ينتج عنه تصنيف مختلف لإليجار لو أصبحت البنود المعدلة سارية
المفعول في تاريخ بدء اإليجار ،ويتم وضع اعتبار لها عند بدء االتفاقية المعدلة على مدى الفترة المتبقية.
إن اإلدارة قامت بوضع تقديرات لتصنيف ترتيبات إيجاراتها على أساس المؤشرات الرئيسية التالية:
• انتقال ملكية الموجود في نهاية مدة عقد اإليجار؛
• خيار شراء الموجود المستأجر بسعر يتوقع أن يكون أقل إلى حد كاف من القيمة العادلة في تاريخ الشراء؛
• مدة عقد اإليجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر االقتصادي للموجود؛
• القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار التي تحتسب على أساس معدل العائد الضمني في عقد اإليجار
والقيمة العادلة للموجود المؤجر؛ و
• طبيعة الموجود بما في ذلك تخصصه والغرض من إنشائه للمستأجر وشروط التعديل الرئيسية التي يستخدمها
المستأجر اآلخر؛
• مدة عقد اإليجار تعتبر مدة ثابتة بموجب العقد على أساس المعلومات المتاحة.
إن التقديرات المستخدمة من قبل اإلدارة تتضمن عملية احتساب معدل العائد الداخلي ( ،)IRRوالعمر اإلنتاجي
وقيمة الخردة.
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الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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[]4

(المبالغ باأللف لاير قطري)

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة (تابع)
جائحة كورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس  2020عن التفشي المستمر لمرض فيروس كورونا ()COVID-19
كجائحة عالمية .لم يتأثر الطلب الرئيسي على خدمات المجموعة إلى حد كبير ،ومع ذلك ،فإن األثر النهائي الذي قد
ينجم عن تفشي المرض غير مؤكد بعد ،وتواصل إدارة المجموعة مراقبة اآلثار المترتبة على الجائحة عن كثب،
كما أن اإلدارة ليست على دراية  -في الوقت الحالي  -بأي عوامل من المتوقع أن تتسبب في تغيير تأثير الوباء على
عمليات المجموعة في المستقبل.
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إيرادات التأجير التشغيلي
لدى المجموعة عقود إيجار لسفن مملوكة بالكامل لنقل الغاز الطبيعي المسال .يتم احتساب إيرادات استئجار هذه
السفن كعقود إيجار تشغيلية .اإليجارات مستحقة التحصيل بموجب الحد األدنى لعقود اإليجار التشغيلية غير قابلة
لإللغاء هي كما يلي:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2019
2020
3,512,533
14,059,756
29,553,384
47,125,673

ال يزيد عن سنة
أكثر من سنة وأقل من  5سنوات
أكثر من  5سنوات
المجموع
25

3,510,402
14,012,835
32,957,053
50,480,290

مصاريف تشغيلية
تشتمل التكلفة التشغيلية بشكل رئيسي على تكاليف صيانة وتشغيل السفن.
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مصاريف العمومية واإلدارية
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2020
تكاليف الموظفين
مصروفات اإليجار والمرافق
اإلهالك
مصروفات خدمات مهنية (التدقيق واستشارات قانونية وأخرى)
أتعاب مجلس اإلدارة ومصروفات الجمعية العامة
المجموع
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63,170
2,774
14,431
6,330
6,743
93,448

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2019
77,733
15,646
22,006
7,641
6,761
129,787

األحداث الالحقة
ال توجد أحداث جوهرية الحقة لتاريخ التقارير المالية قد يكون لها تأثير على فهم البيانات المالية الموحدة.
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المبالغ المقارنة
أعيد تصنيف األرقام المقارنة للفترة السابقة عند الضرورة ،وذلك لتتماشى مع عرض البيانات عن السنة الحالية.
إن إعادة التصنيف هذه ال تؤثر على صافي األرباح أو صافي الموجودات ال ُمفصح عنه سابقا ً .معلومات السنة
الحالية غير قابلة للمقارنة بشكل كامل مع السنة السابقة بسبب االستحواذ الكامل على ناقالت البحرية (أو إس جي-
ناقالت) في العام السابق كما هو موضح في اإليضاح .5
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