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 مليون ريال قطري( موزعة على 560,000,000 )خمسمائة وستني مليون( سهم.
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املقر الرئيسي للشركة
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مدة الشركة
املدة احملّددة للشركة هي خمسني سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير 

االعمال والتجارة بالتصريح بإنشاء الشركة يف 18 يوليو 2004، ويجوز متديد هذه 
املدة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية.

السنة املالية للشركة
تبدأ السنة املالية للشركة يف 1 يناير و تنتهي يف 31 ديسمرب من كل عام.

إدراج أسهم الشركة للتداول بالبورصة القطرية 
مت إدراج أسهم الشركة ببورصة قطر ويتّم التداول فيها وفقًا لقوانني ولوائح بورصة 

قطر وهيئة قطر لألسواق املالية.



 

»ناقــالت« بــأن تكــون الرائــدة علــى مســتوى العــامل يف امتــالك وتشــغيل ناقــالت الغــاز  تتمّثــل رؤيــة 
الطبيعــي املســال وســفن نقــل املنتجــات املصاحبــة للغــاز وأن تكــون املــزّود امُلفّضــل خلدمــات إصــالح 
وبنــاء الســفن قياســً مبــدى رضــا العمــالء والربحيــة والنمــو وكفــاءة التشــغيل، مــع أعلــى املعايــري اخلاصــة 

بالســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة.

حتقيق أعلى عائد على استثمارات املساهمني من خالل:

تفعيل االستثمار يف جوهر أعمالنا التجارية اخلاصة بنقل الغاز الطبيعي املسال واملنتجات املصاحبة 
للغاز من خالل الرقابة الدقيقة للتكلفة واإلدارة الفّعالة للمخاطر واالبتكار يف عمليات التمويل.

إنشاء »مراكز تّتسم بالتفّوق واإلمتياز« إلصالح وصيانة ناقالت الغاز الطبيعي املسال العمالقة والسفن 
 األخرى، وبناء السفن الصغرية ذات القيمة العالية، وبالتايل إضافة أصول هامة لدولة قطر.

 توفري اخلدمات اللوجستّية املتكاملة للسفن واملراكب البحرية.

 معرفة وحتديد أساليب العمل الفّعالة ذات القيمة املضافة وتطبيقها.

 توظيف وتطوير العاملني الذين يتمتعون بالكفاءة يف أداء عملهم واحملافظة عليهم.

 االمتثال التام جلميع التشريعات السارية واللوائح ذات الصلة ومعايري الصناعة البحرية.

التقّيد بأعلى املعايري األخالقية للنزاهة يف جميع العالقات التجارية.

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

وضــع الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة يف أولويــة جــدول أعمالنــا، والســعي إىل عــدم التســبب بــأي ضــرر 
علــى النــاس والبيئة.

وضــع أهــداف لتحســني الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة، وقيــاس وتقييــم ورفــع تقاريــر حــول األداء مــن 
أجل التحســني املســتمر.

توفــري مــوارد وقيــادة مالئمــة لتنفيــذ نظــام إدارة الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة يف الشــركة بشــكٍل 
فّعــال وحتقيــق أهدافهــا.

احلفاظ على أعلى مستوى من النزاهة مع جميع أصحاب العالقة بالشركة.

معاملة املوظفني والشركاء والعمالء باحرتام وتقدير.

تشجيع العمل اجلماعي والتعاون بهدف دعم حتقيق أهداف رسالتنا.

تقدير اإلجنازات ومكافأتها.

السعي إىل االبتكار وحتسني األداء بشكٍل متواصل، عرب مشاركة أفضل املمارسات
وتطبيق املعرفة املكتسبة.

تشجيع روح املبادرة ومتكني األفراد من القيادة وحتّمل املسؤولية.

التواصل بصراحة وتبادل املعلومات ذات الصلة داخل الشركة.

االمتثال ملتطلبات السالمة والصحة والبيئة واجلودة والقانون وغريها املتعلقة بأنشطتنا.

سياسة السالمة والصحة والبيئة واجلودة
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يف مــارس 2014 قــدم معــرض ومؤمتــر الدوحــة الــدويل للدفــاع البحــري املنعقــد 
كل ســنتني فرصــة قويــة لشــركة )NDSQ( لتعزيــز قدراتهــا يف جمــال الصناعة 
لبنــاء  تفاهــم  خــالل هــذا املعــرض مذكرتــي  الشــركة  العســكرية. ووقعــت 
ــد  ــى عق ــركة عل ــت الش ــد وقع ــة.  و ق ــلحة القطري ــوات املس ــفن للق ــبع س س
بنــاء 11 ســفينة ملشــروع مينــاء الدوحــة اجلديــد يف عــام 2014. وباإلضافــة إىل 
ذلــك، يتواصــل العمــل يف الشــركة لبنــاء ســفينتني فاخرتــني ســريعتني بطــول 
71 مــرتًا، ومــن املقــرر تســليم الســفينتني يف عــام 2017، وهمــا أول يختــني 

ــر. ــة قط ــا يف دول ــري بناؤهم ــني يج عمالق

إن شــركة ناقــالت بوســعها الوفــاء بدورهــا املهــم واملركــزي يف اإلســتمرار 
خــالل  مــن  وذلــك  قطــر،  دولــة  يف  البحريــة  الصناعيــة  القــدرات  بتعزيــز 
مشــاريعها املشــرتكة ألحــواض بنــاء الســفن. وتلتــزم شــركة ناقــالت مــن خــالل 
ــر اجلالهمــة لبنــاء الســفن  توســيع نطــاق عملياتهــا يف حــوض ارحمــة بــن جاب
بدعــم اجلهــود املتواصلــة لتنويــع مصــادر الدخــل اإلقتصاديــة لدولــة قطــر. كمــا 
يهــدف تنويــع عمليــات شــركة ناقــالت لتشــمل القــدرات الصناعيــة البحريــة يف 
راس لفــان إىل حتقيــق منفعــة لبالدنــا ليــس فقــط علــى املــدى القصــري بــل علــى 

املــدى البعيــد أيضــً.

 ولنــا أن نشــعر بالفخــر ملواصلــة حتقيــق اإلجنــازات يف جمــال اخلدمــات البحريــة 
التــي تقــوم شــركة ناقــالت بتوفريهــا، مبــا يف ذلــك أنشــطة شــركة ناقــالت 
سفيتزيرويســمولر )NSW( وشــركة ناقــالت للوكالــة ووحــدة دعــم الســفن يف 
ــة.  ــة القطري ــاه اإلقليمي ــول واملي ــرة حال ــيعيد ويف جزي ــان ومس ــاء راس لف مين
وحققــت شــركة ناقــالت وشــركات املشــاريع املشــرتكة التابعــة لهــا إجنــازات 

بــارزة وجديــرة بالثنــاء أيضــً علــى مســتوى الســالمة. 

ــج  ــى النتائ ــة عل ــغيل اخملتلف ــات التش ــرة يف عملي ــازات الباه ــت اإلجن وانعكس
املاليــة امُلتميــزة لشــركة ناقــالت خــالل عــام 2014، والتــي بدورهــا ســاهمت 
فــى تقويــة الوضــع املــايل للشــركة وحتقيــق عوائــد جمزيــة للمســاهمني.   فقــد 
بلغــت األربــاح الصافيــة لعــام 2014 مبلــغ 8٩5 مليــون ريــال قطــرى مقارنة بـــمبلغ 

7٣0 مليــون ريــال قطــري لعــام 201٣، بزيــادة بلغــت 2٣ %.

ويُســر جملــس إدارة شــركة ناقــالت، أن يوصــى للجمعيــة العامــة بتوزيــع أربــاح 
نقديــة مبــا يعــادل )ريــال واحــد و عشــرون درهمــً( لــكل ســهم عــن عــام 2014.

ــا  ــا ألدائه ــاالت عملياته ــالت يف كل جم ــركة ناق ــى ش ــاء عل ــن الثن ــل ميك وبالفع
ــام 2014. ــوي يف ع الق

ويــود جملــس إدارة شــركة ناقــالت أن يعــرب عــن عميــق شــكره حلضــرة صاحــب 
الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين، أمــري دولــة قطــر وصاحــب الســمو 
الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاين، األمــري الوالــد علــى الرؤيــة التــي مّكنــت شــركة 
ناقــالت مــن حتقيــق هــذا التطــور يف خمتلــف أوجــه أعمــال التشــغيل. وقــد 
مّكــن حضــرة صاحــب الســمو األمــري وســمو األمــري الوالــد مــن خــالل قيادتهــم 
الرشــيدة وتوجيهاتهــم احلكيمــة مــن توســيع أعمــال الشــركة لتصبــح شــركة 
النقــل  يوفــر مســاهمة مهمــة يف قطــاع  بحريــة متنوعــة املصــادر، ممــا 

ــر. ــة قط ــة يف دول ــات الصناعي والقطاع

ــره لقطــر للبــرتول علــى دعمهــا املتواصــل  ويقــدم جملــس اإلدارة أيضــً تقدي
علــى  للبــرتول  لقطــر  التابعــة  الصناعيــة  وللمــدن  ناقــالت  شــركة  ألنشــطة 
ــرب  ــً أن نع ــود أيض ــة. ون ــر اجلالهم ــن جاب ــة ب ــوض ارحم ــق ح ــع مراف ــا م تعاونه
وموظفيهــا  وإدارتهــا  ومســاهميها  ناقــالت  شــركة  لشــركاء  امتناننــا  عــن 

لتفانيهــم املتواصــل. فلــن يكــون جناحنــا متواصــال إال بدعمكــم.

ومــن خــالل اإلســتفادة مــن الفــرص اجلديــدة وإحــراز التقــدم يف عمليــة 
توطــني األعمــال والتوســع يف نطــاق األعمــال لتشــمل مزيــدًا مــن الفــرص 
املتاحــة عامليــً، متكنــت شــركة ناقــالت مــن إحــراز تقــدم ملحــوظ يف جمــال 
الصناعــة البحريــة يف دولــة قطــر. فباإلضافــة إىل القيــام بدورهــا بوصفهــا 
خــط األنابيــب العائــم لدولــة قطــر ونقلهــا للغاز الطبيعــي املســال إىل جهات 
خمتلفــة حــول العــامل، تواصــل شــركة ناقــالت تطويــر عملياتهــا وتعزيــز 

ســمعتها بوصفهــا شــركة نقــل بحــري ذات مكانــة وشــهرة عامليــة. 

ــفن،  ــالح الس ــاء وإص ــة لبن ــر اجلالهم ــن جاب ــة ب ــوض ارحم ــل ح ــا يواص أيض
والــذي يجــري تطويــره وتشــغيله مــن جانــب شــركة ناقــالت ومشــاريعها 
املشــرتكة، التوســع يف تطويــر قــدرات الصناعــة البحريــة لدولــة قطــر 
احلــوض  وصــل   2014 نوفمــرب  ففــي  وتعزيزهــا.  لفــان  راس  مينــاء  يف 
العائــم "لفــان" إىل حــوض بنــاء الســفن لعمــل جتهيــزات الرتكيــب النهائيــة 
واالختبــارات وبــدء أعمــال التشــغيل. ويعتــرب “لفــان” واحــد مــن أكرباألحواض 
ــي  ــاز الطبيع ــل الغ ــفن لنق ــرب س ــتوعب أك ــدرة تس ــامل،  بق ــة يف الع العائم
قــدرات  مــن  تزيــد  العائــم  احلــوض  هــذا  فإضافــة  العــامل.  يف  املســال 
"شــركة ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة" )NKOM( - وهــي املشــروع 
املشــرتك إلصــالح الســفن التابــع لشــركة ناقــالت ، وتؤكــد مــن جديــد مكانــة 
حــوض ارحمــة بــن جابــر اجلالهمــة لبنــاء وإصــالح الســفن باعتبــاره حــوض 

ــه. ــل ل ــاق ال مثي ــفن بنط ــاء س بن

احتفلــت شــركة ناقــالت كيبــل لألعمــال البحريــة )NKOM( يف عــام 2014 
بتوقيــع عــدة عقــود هامــة، فقــد وقــع عليهــا اإلختيارمــن قبــل "شــركة 
ــاء  اخلليــج العامليــة للحفــر" )GDI( لتنفيــذ مشــروعني هامــني. أولهمــا بن
قــارب رفــع مصمــم مبواصفــات خاصــة، وهــو أول قــارب مــن نوعــه يتــم بنائه 
بالكامــل يف دولــة قطــر، أمــا الثــاين فهــو عقــد إلصــالح وصيانــة األســطول 
احلــايل للشــركة مــن منصــات احلفــر العاملــة يف منطقــة الشــرق األوســط 
لفــرتة ســت ســنوات. وســيجري تســليم قــارب الرفــع يف نهايــة عــام2015 ، 
ــركة  ــُة ش ــربز ثق ــي. وُت ــون دوالر أمريك ــن 110 ملي ــة العقدي ــايل قيم ــغ إجم ويبل
)GDI( يف شــركة )NKOM( قــوة وكفــاءة اخلدمــات التــي يســتطيع حــوض 
ــتمرارية  ــا واس ــفن توفريه ــالح الس ــاء وإص ــة لبن ــر اجلالهم ــن جاب ــة ب ارحم

منــو القطــاع البحــري يف دولــة قطــر. 

األوليــة عقــدًا لشــركة )NKOM( بقيمــة  للمــواد  ومنحــت شــركة قطــر 
1٩مليــون دوالر أمريكــي لبنــاء رصيــف عائــم، وســيكتمل البنــاء يف أوائــل عــام 
2015. وباإلضافــــــة إىل ذلــك، وقعـــت الشركــــــة اتفاقيــــــــات مــع شركتــــــي

بشــأن  للتعــاون   "MAN Diesel & Turbo" وشــركة   "DNV GL"
ــك أول مشــروع يف العــامل  مشــروعات متعلقــة بقطــاع الغــاز، مبــا يف ذل
لتعديــل حمــرك ديــزل بحــري منخفــض الســرعة ليقــوم باســتخدام الغــاز 
الطبيعــي املســال كوقــود. وأمّتــت الشــركة يف امُلجمــل مــا يزيــد عــن ٣00 
مشــروع خدمــات مت توفريهــا لقطــاع الصناعــة البحريــة والربيــة. وزادت 

حصتهــا يف الســوق اإلقليميــة مــن 16 % إىل18 %.

ومل تكــن "شــركة ناقــالت دامن شــيبياردز قطر" )NDSQ( وهي املشــروع 
املشــرتك لشــركة ناقــالت واملشــغلة حلــوض بنــاء الســفن، أقــل نشــاطً 
يف عــام 2014. فقــد ســّلمت الشــركة مــا إجمالــه 1٩ ســفينة لشــركة مالحــة؛ 
وجرى تســليم ســفينتني لشــركة ناقالت سفيتزيرويســمولر )NSW(- وهي 
مشــروع مشــرتك لشــركة ناقــالت، متخصصــة يف خدمــات القطــر والدعــم 
البحــري. وستســّلم الشــركة خمــس ســفن إضافيــة إىل شــركة )NSW( يف 

عــام  2015 ليتــم اســتخدامها يف مينــاء راس لفــان.

إّنــه ملــن دواعــي ســروري العميــق أن أقــدم لكــم نيابــة عــن جملــس إدارة شــركة ناقــالت التقريــر الســنوي للشــركة لعــام 2014 ، والــذي ميثــل عــام ملــيء بالتطــورات 
اإليجابيــة والنمــو للشــركة . وإننــا يف شــركة ناقــالت نشــعر بالفخــر لإلجنــازات التــي حققتهــا الشــركة، إذ أّن اســتمرار عمليــة توســع أعمالهــا يدعــم وضــع دولــة 
قطــر بوصفهــا إحــدى الــدول الرائــدة يف العــامل يف جمــال صناعــة الغــاز الطبيعــي املســال، ويف نفــس الوقــت يعــزز مــن قــدرات بلدنــا يف جمــال األنشــطة 

البحريــة املتطــورة.

وال يــزال أســطول شــركة ناقــالت املؤلــف مــن ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال واحــدًا مــن أحــدث األســاطيل يف العــامل وأكربهــا، ففــي عــام 2014 مت إبــرام 
اتفاقيــات لتوســيع أعمــال شــركة "مــاران ناقــالت احملــدودة" - وهــي شــركة مشــروع مشــرتك مــع شــركة مــاران غــاز، وســيبلغ إجمــايل أســطول "شــركة 
مــاران ناقــالت احملــدودة" 11 ســفينة بعــد تســليم ســفينتني جديدتــني خــالل النصــف األول مــن عــام 2015 ، ليزيــد بذلــك أســطول ســفن شــركة ناقــالت اململوكــة 

لهــا إىل 61 ســفينة بحلــول منتصــف عــام 2015. 

كمــا زادت شــركة ناقــالت مــن أنشــطة إدارة ســفنها خــالل عــام2014 ، إذ اضطلعــت "شــركة ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة"  )NSQL( - وهــي شــركة تابعــة 
ومملوكــة بالكامــل لشــركة ناقــالت ، مبســؤولية إدارة أربــع ســفن للغــاز الطبيعــي املســال مــن طــراز "Q-Flex" التــي متلكهــا شــركة املشــروع املشــرتك 
ــك  ــة وذل ــفن بالسالس ــال إدارة الس ــة انتق ــمت عملي ــفن. واتس ــان س ــل إىل ثم ــكل كام ــركة بش ــا الش ــي تديره ــاز الت ــفن الغ ــدد س ــل ع )OSG-Nakilat(، ليص
ل هــذا التطــور مرحلــة هامــة أخــرى يف رحلــة شــركة ناقــالت لتســلم مســؤوليات إدارة املزيــد مــن ســفن نقــل  بفضــل وجــود خطــة دقيقــة وشــاملة. وُيشــكِّ

الغــاز الطبيعــي املســال.

باإلضافــة إىل ذلــك، قامــت شــركة ناقــالت مبهــام نقــل وتشــغيل األعمــال  التجاريــة لســفن نقــل غــاز البــرتول املســال األربعــة والتــي متلكهــا شــركة ناقــالت 
باإلشــرتاك مــع شــركة املالحــة القطريــة )مالحــة( يف عــام 2014. وقــد جنحــت شــركة ناقــالت يف تأجــري هــذه الســفن لصالــح كــربى الشــركات العاملــة يف هــذا 

القطــاع مــن خــالل عقــود تأجــري لفــرتة زمنيــة حمــددة، األمــر الــذي يضمــن حتقيــق إيــرادات قويــة ملــدة ال تقــل عــن ســنتني.

ويحقــق أســطول ناقــالت تقــدم أيضــا مــن حيــث عــدد موظفــي الســفن، حيــث بلــغ إجمــايل عــدد الشــباب القطــري امللتحــق بربنامــج تدريــب الضبــاط البحريــني 
)Marine Cadet Program( 18  شــابً.

سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة
وزير الطاقـة والصناعة

رئيس جملس إدارة شركة ناقالت

تقرير جملس اإلدارة
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شــهد عــام 2014 الســنة العاشــرة مــن عمــل شــركة ناقــالت. وقــد حققــت الشــركة منــوًا يف أنشــطتها وتطويــرًا لهــا باإلضافــة إيل التوســع يف نطــاق أعمالهــا 
خــالل عــام 2014، وذلــك متاشــيً مــع األعــوام املاضيــة. ولذلــك، فإّنــي أشــعر بالفخــر لتقــدمي تقريرنــا الســنوي لعــام 2014 الــذي يعــرض تفاصيــل هــذه اإلجنــازات.

لقــد كان التوســع يف أنشــطة الشــحن البحــري وتعزيــز مكانتهــا اجنــازًا كبــريًا لشــركة ناقــالت يف عــام 2014. وتشــمل أهــم املالمــح لهــذا العــام توســيع أســطول 
شــركة ناقــالت املؤلفــة مــن ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال إىل 61 ســفينة بحلــول منتصــف عــام 2015، وتولــت شــركة ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة 

)NSQL( وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة ناقــالت، عمليــات ومســؤوليات اإلدارة اخلاصــة بــأول أربــع ناقــالت للغــاز الطبيعــي املســال.

ــً وتطــورات مهمــة أيضــً يف عــام 2014. ووقعــت شــركة إصــالح  ــر اجلالهمــة لبنــاء الســفن منــوًا قوي وشــهدت عمليــات التشــغيل يف حــوض ارحمــة بــن جاب
الســفن، شــركة ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة احملــدودة )N-KOM(، عــدة عقــود مهمــة وأكملــت أكــر مــن ٣00 مشــروع. كمــا أمّتــت شــركة بنــاء الســفن، 
شــركة ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر احملــدودة )NDSQ(، تســليم 1٩ ســفينة جديــدة إىل شــركة مالحــة، وســّلمت أول جمموعــة مــن ســفن األعمــال وهــي 
جــزء مــن طلبيــة لبنــاء ســبع ســفن لصالــح شــركة املشــروع املشــرتك، شــركة ناقــالت سفيتزيرويســمولر )NSW(، وال زالــت شــركة )NDSQ( تواصــل العمــل 

لبنــاء أول يختــني عمالقــني يف دولــة قطــر.

إّننــا نشــعر بالفخــر بتقدمنــا احملقــق علــى املســتوى التشــغيلي، ولكــن يتعــني علينــا اإلقــرار أيضــً بحجــر األســاس القــوي الــذي تســتند إليــه أنشــطتنا. فشــركة 
ــى  ــون عل ــا حريص ــك فإّنن ــا. ولذل ــة ملوظفين ــتويات الرفاهي ــى مس ــري أعل ــزام بتوف ــع االلت ــن م ــو آم ــى نح ــل عل ــة بالعم ــرتكة ملتزم ــروعاتها املش ــالت ومش ناق

مشــاركتكم إجنازاتنــا املتعلقــة بالســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة.

لقــد تكللــت عمليــة انتقــال ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال األربــع إىل شــركة )NSQL( يف عــام 2014 بالنجــاح، ويعــود الفضــل يف ذلــك إىل التنفيــذ املتقــن 
ــب  خلطــة نقــل إدارة الســفن بشــكل تفصيلــي وشــامل. ويف إطــار اإلعــداد اخلــاص بنقــل إدارة الســفن، خضعــت شــركة ناقــالت بنجــاح ملراجعــة مــن جان

شــركة قطــر غــاز لتأهيلهــا إلدارة الســفن.

املالمح الرئيسية للنتائج املالية للعام املنتهى يف 31 ديسمرب 2014
ــة  ــري مقارن ــال قط ــون ري ــغ 8٩5 ملي ــام 2014 مبل ــركة ع ــاح الش ــايف أرب ــغ ص بل
مــع 7٣0 مليــون ريــال قطــري لعــام 201٣ بزيــادة قدرهــا 2٣%. ويرجــع ذلــك 
أساســا إىل إضافــة عــدد مــن ناقــالت الغــاز الطبيعــي املســال إىل أســطول 
شــركة ناقــالت خــالل عــام 2014 والتحســن امللحــوظ يف أداء ســفن غــاز البــرتول 
ــق  ــغيلية يف مراف ــطة التش ــادة األنش ــك، زي ــة إىل ذل ــال )LPG(. وباإلضاف املس

ــة. ــج اإليجابي ــذه النتائ ــاهمت يف ه ــي س ــفن والت ــالح الس ــاء وإص ــوض بن ح

بلغــت إجمــايل املوجــودات لناقــالت ٣1.1 مليــار ريــال قطــرى كمــا يف ٣1 ديســمرب 
ــت  ــمرب 201٣. بلغ ــى ٣1 ديس ــا ف ــري كم ــال قط ــار ري ــع ٣0.7 ملي ــة م 2014 مقارن
ــار  ــوك ٣.2 ملي ــدى البن ــدة ل ــد و األرص ــك النق ــا يف ذل ــة مب ــودات املتداول املوج
ريــال قطــرى كمــا يف ٣1 ديســمرب 2014. بينمــا بلغــت املوجــودات غــري املتداولــة 
ــال  ــي املس ــاز الطبيع ــالت الغ ــتثمارات يف ناق ــن اإلس ــً م ــف أساس ــي تتأل والت
واملمتلــكات واملعــدات واملوجــودات اآلخــرى قيمــة 27.8 مليــار ريــال قطــرى 
كمــا فــى ٣1 ديســمرب 2014. إن إجمــايل أصــول الشــركة مبــا يف ذلــك حصــة 
ناقــالت يف مشــاريعها املشــرتكة قــد بلغــت أكــر مــن 45 مليــار ريــال قطــرى. 
باإلضافــة إىل ذلــك، تتمتــع ناقــالت مبصلحــة إقتصاديــة و مبســؤولية كاملــة 
إلدارة عمليــات التشــغيل يف حــوض إرحمــه بــن جابــر اجلالهمــة لبنــاء واصــالح 
الســفن والــذي بلغــت تكلفــة بنــاؤه 10.6 مليــار ريــال قطــرى، و مت متويلــه عــن 
تكــون إجمــاىل األصــول  لفــان، وبذلــك  للبــرتول يف مينــاء راس  طريــق قطــر 

املــدارة بواســطة "ناقــالت" قــد بلغــت 55.6 مليــار ريــال قطــرى. 

بلــغ إجمــايل القــروض 22.٩ مليــار ريــال قطــرى كمــا يف ٣1 ديســمرب 2014 مقارنــة 
مــع 2٣.1 مليــار ريــال قطــرى كمــا يف ٣1 ديســمرب 201٣ ، ويعكــس النقــص 

ــروض.  ــداد الق س

بلــغ إجمــايل حقــوق امللكيــة قبــل احتياطــي التحــوط واألســهم غــري املســيطرة 
ــال  ــار ري ــع 7.8 ملي ــة م ــمرب 2014 مقارن ــا يف ٣1 ديس ــرى كم ــال قط ــار ري 8.0 ملي
قطــرى كمــا يف ٣1 ديســمرب 201٣. إزداد احتياطــي التحــوط الســلبى ليصــل إىل 
قيمــة 4.2 مليــار ريــال قطــرى كمــا يف ٣1 ديســمرب 2014 مقارنــة مــع ٣.4 مليــار 
ــادة  ريــال قطــرى كمــا يف ٣1 ديســمرب 201٣، ويرجــع ذلــك بصفــة أساســية لزي
يف القيمــة الســوقية لعقــود مبادلــة أســعار الفائــدة )SWAP( فــى نهايــة العــام 
ــعار  ــادالت أس ــى مب ــادة ف ــس الزي ــى تعك ــات الت ــى اإللتزام ــادة ف ــا زي ــج عنه لينت
الفائــدة. إن احتياطــي التحــوط الســلبي ميثــل قيــد حماســبي مــن اعــادة التقييم 
ينخفــض احتياطــي  يتوقــع أن  الفائــدة. و  العادلــة ملبــادالت أســعار  للقيمــة 
وانخفــاض  القــروض  ســداد  اعــادة  مــع  وذلــك  الوقــت  مــرور  مــع  التحــوط 
املبلــغ االساســي ملبــادالت أســعار الفائــدة. و ال يتوقــع أن يؤثــر اإلحتياطــي 
ــة  ــدورة. إن القيم ــاح امل ــل أو األرب ــة الدخ ــى قائم ــوط عل ــذا التح ــص ه ــذى يخ ال
الســالبة لإلحتياطــي نشــأت مــن مبــادالت أســعار الفائــدة التــي تعــود إىل قــروض 
ذات فوائــد متغــرية مت احلصــول عليهــا مــن أجــل بنــاء الســفن. كذلــك تقــوم 
الشــركة بالدخــول يف اتفاقيــات طويلــة األجــل لتأجــري الســفن وذلــك لتثبيــت 
التدفقــات النقديــة املســتقبلية الناجتــة مــن تشــغيل هــذه الســفن. إن هــذه 
ــتقبل  ــً يف املس ــر ثبات ــة أك ــات نقدي ــا تدفق ــج عنه ــع أن ينت االســرتاتيجية يتوق
وكذلــك تخفيــض عــدم التأكــد الــذي يــالزم التقلبــات يف اســعار النقــل أو أســعار 

ــدة. الفائ

وتواصــل ســفن نقــل غــاز البــرتول املســال األربــع، التــي تخضــغ إلدارة 
الســالمة  بأعلــى معايــري  العمــل  أيضــً  عــام 2012،  منــذ   )NSQL( شــركة 
والصحــة والبيئــة واجلــودة. وقــد حققــت كل مــن ســفن نقــل الغــاز الطبيعي 
املســال وغــاز البــرتول املســال عــدم وجــود حــاالت قابلــة للتســجيل خــالل 
مليــون ســاعة عمــل فضــاًل عــن عــدم وجــود إصابــات هــادرة للوقــت خــالل 
2.5 مليــون ســاعة عمــل. وبالفعــل حقــق األســطول الــذي تديــره شــركة 
ــدء إدارة  ــخ ب ــن تاري ــت م ــادرة للوق ــات اله ــن اإلصاب ــً م ــجاًل خالي )NSQL( س

عمليــات التشــغيل البحريــة للســفن يف فربايــر 2012.

ومــن حيــث املقارنــة، فقــد حقــق أســطول ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي 
املســال التابــع لشــركة ناقــالت معــدل إصابــات هــادرة للوقــت يبلــغ 0،41 
حقــق  حــني  يف   ،0.54 يبلــغ  للتســجيل  القابلــة  للحــاالت  تكــرار  وإجمــايل 
 )NSQL( أســطول ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال الــذي تديــره شــركة
معــدل إصابــات هــادرة للوقــت يبلــغ 0.00 وإجمــايل تكــرار للحــاالت القابلــة 
للتســجيل يبلــغ 0.00. وهــذه األرقــام هــي بالتأكيــد أدنــى بشــكل كبــري مــن 
متوســط املعــدالت اخلاصــة بهــذا القطــاع الصناعــي، وهــي كذلــك مــن 

ضمــن أفضــل األرقــام احملققــة يف قطــاع صناعــة النقــل البحــري.

وقــد ســاعد هــذا الســجل القــوي للســالمة يف جــذب اهتمــام املؤسســات 
الرائــدة عامليــً، إذ أجــرت شــركة إكســون موبيــل يف شــهر أكتوبــر 2014 
مراجعــة ناجحــة علــى شــركة )NSQL(، ممــا يعنــي أهليــة الســفن التــي 
تديرهــا شــركة )NSQL( يف الوقــت احلــايل لتوفــري اخلدمــات لصالــح شــركة 
ناقــالت  شــركة  وضــع  الهامــة  ااخلطــوة  هــذه  وتؤكــد  موبيــل.  إكســون 
ــى  ــً ألعل ــا وفق ــة له ــفن التابع ــر الس ــك وتدي ــة متتل ــركة بحري ــا ش باعتباره

مســتويات اجلــودة.

وخضعــت شــركة ناقــالت بنجــاح أيضــً لعمليــات مراجعــة خارجيــة يف عــام 
9001 ونظــام إدارة الســالمة  2014 للتحقــق مــن التزامهــا مبعايــري األيــزو 
والصحــة املهنيــة 18001 واعتمــاد إدارة الســالمة الدوليــة. وأكملت شــركة 
ناقــالت عمليــة مراجعــة احلصــول علــى شــهادة األيــزو 14001 وحصلــت 
ــت  ــا حصل ــركة )NSQL(. كم ــركة ولش ــي للش ــر الرئيس ــأن املق ــا بش عليه
ــري الدوليــة يف  شــركتا )N-KOM( شــركة )NDSQ( علــى شــهادات للمعاي

ــام 2014. ع

ومل نكــن أقــل حرصــً يف االلتــزام مبعايــري الصحــة والســالمة ملوظفينــا 
شــركة  نشــرت  إذ  لنــا،  التابعــة  الربيــة  العمليــات  ومكاتــب  مرافــق  يف 
ناقــالت يف عــام 2014 دليــل ناقــالت ألساســيات الســالمة والصحــة والبيئــة 
واجلــودة يف إطــار برناجمهــا لتعزيــز ثقافــة الســالمة. ويحتــوي الدليــل علــى 
ــودة  ــة واجل ــة والبيئ ــالمة والصح ــأن الس ــية بش ــات أساس ــح وتوجيه نصائ
الشــركة  تقــوم  كمــا  واملنــزل.  العمــل  يف  اســتخدامه  يســهل  بشــكل 
بإجــراء اختبــارات شــهرية لتشــجيع مشــاركة موظفينــا يف تطبيــق أســس 

الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة.

ــام  ــد ع ــً بع ــودة عام ــة واجل ــالمة والبيئ ــة والس ــازات الصح ــراز إجن ــا مت إب كم
يف تقريــر التنميــة املســتدامة اخلــاص بنــا. وقــد قدمــت شــركة ناقــالت 
تقريرهــا الســنوي الثالــث يف عــام 2014 لقطــر للبــرتول وتلقــت شــهادة 
تقديــر مــن ســعادة وزيــر الطاقــة والصناعــة عــن املشــاركة يف مبــادرة 
أساســي  التقريــر  وهــذا  الصناعــة.  لقطــاع  املســتدامة  التنميــة  تقريــر 
لتوثيــق اســتمرارية التــزام شــركة ناقــالت ومســاهمتها يف أهــداف الدولــة 

علــى النحــو املنصــوص عليــه يف رؤيــة قطــر الوطنيــة 20٣0.

وباإلضافــة إىل فخرنــا بإجنازاتنــا علــى املســتوى التشــغيلي ويف جمــاالت 
الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة، فإنــه مــن دواعــي ســرورنا بالتأكيــد أن 

ــام 2014. ــالت يف ع ــركة ناق ــارزة لش ــة الب ــازات املالي ــى اإلجن ــم عل نطلعك
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التمويل

أبرز مالمح عام 2014

األسطول

)N-KOM( شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة

السالمة والصحة والبيئة واجلودة

اخلدمات البحرية

)NDSQ( شركة ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة

قدمــت شــركة ناقالت املســاعدة لشــركة مشــروعها املشــرتك، شــركة  	•
ــة 807.4  ــل بقيم ــادة متوي ــدي إع ــرام عق ــدودة، يف إب ــالت احمل ــاران ناق م
مليــون دوالر أمريكــي و66٩ مليــون دوالر أمريكــي، لتمّكــن بذلــك املشــروع 
ــادة أســطوله مــن ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال املشــرتك مــن زي

من ست سفن إىل إحدى عشرة سفينة.  
جــددت كــربى وكاالت التصنيــف االئتمــاين تأكيدهــا علــى التصنيــف االئتمــاين  	•
مســتقرة. مســتقبلية  توقعــات  منحهــا  مــع   2014 لعــام  ناقــالت  لشــركة 

أكملت شركة )NDSQ( 1٣ مشروعً إلصالح اليخوت العمالقة وصيانتها 	•
وإعادة تأهيلها.   

)NDSQ( يجري بناء يختني عمالقني فاخرين بطول 71 مرتًا لدى شركة 	•
يف الوقت احلايل.  

سلمت شركة )NDSQ( بنجاح 1٩ سفينة لشركة مالحة يف الوقت احملدد 	• 
ووفقً للمواصفات.

سّلمت شركة )NDSQ( سفينتني من طلبية السفن السبعة ملشروع 	• 
.)NSW( شركة ناقالت املشرتك، شركة ناقالت سفيتزيرويسمولر

.)NDSQ( قام  مشروع امليناء اجلديد يف قطر بإعطاء طلبية بناء 11 سفينة من شركة 	•
وقعت شركة )NDSQ( مذكرتي تفاهم لبناء سبع سفن للقوات املسلحة القطرية. 	• 

شاركت شركة )NDSQ( يف معرض ومؤمتر الدوحة الدويل للدفاع البحري 2014 	•
ومعرض قطر الدويل للقوارب خالل عام 2014.  

أعادت لويدز ريجسرت منح اعتماد األيزو 9001:2008 واأليزو 14001:2004 ونظام  	•
 .)NDSQ( إدارة السالمة والصحة املهنية 18001:2007 لشركة

وقعت شركة )NDSQ( عقد لبناء سفينة دعم لليخوت من نوع »ستان تندر 2606«. 	•

تولت شركة ناقالت اإلدارة الفنية ألربع سفن نقل الغاز الطبيعي املسال  	•
.OSG من شركة »Q-Flex« من طراز

ســيزيد التوســع اإلضــايف يف شــركة املشــروع املشــرتك، شــركة مــاران  	•
ناقــالت احملــدودة، مــن عــدد إجمــايل أســطول ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي 
املســال اخلــاص بشــركة ناقــالت إىل 61 ســفينة بحلــول منتصــف عــام 2015.

قامــت شــركة ناقــالت بنقــل اإلدارة التجاريــة ألربعــة ســفن غــاز كبــرية جــدًا،  	•
مملوكــة باالشــرتاك مــع شــركة مالحــة، إىل شــركة ناقــالت.

ــب  ــن جان ــفن م ــم الس ــن أطق ــً م ــه ٣4٣ موظف ــا اجمال ــف م ــرى توظي ج 	•
شــركة  وهــي   ،)QGTCMI( مارشــال  جــزر  الغــاز  لنقــل  قطــر  شــركة 

.2014 عــام  ختــام  يف  ناقــالت،  لشــركة  بالكامــل  مملوكــة 

جوائــز  توزيــع  حفــل  يف  واألمــن  الســالمة  بجائــزة   )N-KOM( شــركة  فــازت  	•
الهنديــة. القــارة  وشــبه  األوســط  للشــرق  ســتاندارد  ماريتــامي 

 )N-KOM( عقديــن لشــركة  )GDI( منحــت شــركة اخلليــج العامليــة للحفــر  	•
أمريكــي. دوالر  مليــون   110 بقيمــة 

منحت شركة قطر للمواد األولية عقدًا بقيمة 1٩ مليون دوالر أمريكي لشركة  	•
.)N-KOM(

وقعت شركة )N-KOM( مذكرة تفاهم إلجراء تعديالت على العبارات اليونانية.  	•
قــدم املعهــد األمريكــي للبــرتول االعتمــاد لشــركة )N-KOM( وفــق معايــري 	• 

.API 6Aو API 4F
وقعــت شــركة )N-KOM( عقــدًا مــع شــركة مــان ديــزل آنــد تربــو للتعــاون بشــأن  	•
إجــراء تعديــالت علــى حمــركات ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال مــن طــراز 

يف عــام 2015.   "Q-Max"
للتعــاون  عقــدًا   )N-KOM( و   )DNV GL( إل  جــي  دي.ان.يف.  شــركتا  وقعــت  	•

املســال.  الطبيعــي  والغــاز  بالغــاز  متعلقــة  مشــروعات  بشــأن 

ــة  ــن طلبي ــفينتني م ــمولر )NSW( أول س ــالت سفيتزيرويس ــركة ناق ــتلمت ش اس 	•
لفــان. راس  مينــاء  يف  تشــغيلهم  ليتــم  الســبعة  الســفن 

جرى إضافة فريقني عمل لتوفري خدمات اإلرساء يف راس لفان. 	•
ــفن  ــع الس ــة جلمي ــات الوكال ــدمي خدم ــة )NAC( تق ــالت للوكال ــركة ناق ــل ش تواص 	•
مينــاء  إىل  املتجهــة  الهيدروكربونيــة  املــواد  وســفن  لفــان  راس  إىل  املتجهــة 

للوقــت.  هــادرة  إصابــات  أو  تأخــري  أي  دون  مســيعيد 
تلقــت شــركة )NAC( شــهادات تقديــر مــن »بوربــون جلــف« ومــن شــركة ناقــالت  	•

.)N-KOM( احملــدودة  البحريــة  لألعمــال  كيبيــل 
جرى جتديد اتفاقيات الوكالة لراس لفان ومسيعيد ملدة سنة واحدة. 	•

جــرى توقيــع اتفاقيــات مــع عمــالء خارجيــني لتنظيــم عمليــات اخلدمــات اللوجســتية  	•
.)NAC( مــن جانــب شــركة ناقــالت للوكالــة

قامــت شــركة ناقــالت بنجــاح بتطبيــق نظام »قطــع غيار الســفن العابرة« الســترياد  	•
جميــع قطــع غيــار الســفن املســتقبلية، وذلــك بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة 

للجمــارك بدولــة قطــر.

ــي  ــاز الطبيع ــل الغ ــفن نق ــة لس ــل اإلدارة التقني ــذ نق ــالت بتنفي ــركة ناق ــت ش جنح 	•
.)NSQL( احملــدودة  قطــر  للشــحن  ناقــالت  لشــركة  األربــع  املســال 

أجــرت قطــر غــاز مراجعــة وأجــرت إكســون موبيــل مراجعــة التقييــم الذاتــي إلدارة  	•
بنجــاح. الســفن 

خضعــت شــركة ناقــالت لعمليــات مراجعــة خارجيــة للتحقــق مــن االلتــزام مبعايــري  	•
إدارة  واعتمــاد   18001 املهنيــة  والصحــة  الســالمة  إدارة  ونظــام   9001 األيــزو 

بنجــاح. الدوليــة لألســطول  الســالمة 
أكملت ناقالت مراجعة اعتماد األيزو 14001 وحصلت عليه ملكتب الشركة  	•

.)NSQL( ولشركة
ــالت  ــركة ناق ــوك لش ــال اململ ــي املس ــاز الطبيع ــل الغ ــفن نق ــطول س ــق أس حق 	•
وأســطول ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال الــذي تديــره شــركة ناقــالت معــدل 
ــط  ــجيل دون متوس ــة للتس ــاالت القابل ــرار للح ــايل تك ــت وإجم ــادرة للوق ــات ه إصاب

ــري. ــل البح ــاع النق ــة يف قط ــام احملقق األرق
مل تســجل ســفن نقــل غــاز البــرتول املســال والغــاز الطبيعــي املســال التــي  	•
ومل  عمــل  ســاعة  مليــون  يف  للتســجيل  قابلــة  حــاالت  ناقــالت  شــركة  تديرهــا 

عمــل. ســاعة  مليــون   2.5 مــدار  علــى  للوقــت  هــادرة  إصابــات  تســجل 
قدمت شركة ناقالت تقريرها السنوي الرابع املعني باالستدامة لقطر 	•

للبرتول وتلقت شهادة تقدير من سعادة وزير الطاقة والصناعة.  ٩١0



 

ــال  ــي املس ــاز الطبيع ــداد الغ ــلة إم ــي يف سلس ــل األساس ــط النق ــل راب ــة متث ــة قطري ــركة بحري ــي ش ــالت ه ــركة ناق ش  
لدولــة قطــر. وأســطول شــركة ناقــالت هــو األســطول األكــرب يف العــامل مــن ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال، وســيبلغ 
ــع ســفن نقــل غــاز  ــر شــركة ناقــالت وتشــّغل أرب ــك، تدي عــدد ســفن الشــركة 61 ســفينة يف عــام 2015. وباإلضافــة إىل ذل
البــرتول املســال الكبــرية جــدًا عــن طريــق شــركة ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة )NSQL(، باإلضافــة إىل أربع ســفن لنقل 
الغــاز الطبيعــي املســال، وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة ناقــالت. وتعــود ملكيــة ســفن نقــل غــاز البــرتول 

املســال الكبــرية جــدًا االربــع لشــركة ناقــالت باالشــرتاك مــع شــركة مالحــة.

ــر اجلالهمــة لبنــاء الســفن يف مينــاء  وتشــّغل شــركة ناقــالت مرافــق بنــاء الســفن وإصالحهــا يف حــوض ارحمــة بــن جاب  
راس لفــان يف دولــة قطــر مــن خــالل مشــروعني مشــرتكني اســرتاتيجيني همــا شــركة ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة 

.)NDSQ( وشــركة ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر احملــدودة )N-KOM( احملــدودة

وتقــدم شــركة ناقــالت أيضــً خدمــات وكالــة املوانــئ مــن خــالل شــركة ناقــالت للوكالــة )NAC( ملينائــي راس لفــان   
ومســيعيد، وتوفــري خدمــات التخزيــن للســفن يف امليــاه القطريــة مــن خــالل وحــدة دعــم الســفن التابعــة لشــركة ناقــالت. 
ــان  ــاء راس لف ــة يف مين ــم البحري ــات الدع ــمولر )NSW(، خدم ــالت سفيتزيرويس ــركة ناق ــرتك، ش ــروع املش ــدم املش ويق

ــول. ــرة حال ــول جزي ــر ح ــة قط ــري لدول ــاط البح ــة النش ومنطق

حملة عن الشركة
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اسرتاتيجية التطوير منخفضة اخملاطر
حققت شركة ناقالت سجاًل حافاًل بالتعاون مع قطر غاز وراس غاز يف حتقيق نتائج مشروعات طموحة على نحو ناجح من خالل اسرتاتيجيات 

التطوير املدروسة.

شركاء عامليون
ويشرف التحالف االسرتاتيجي مع شركة شل للتجارة الدولية والشحن احملدودة، وهي شركة عاملية لتشغيل الناقالت، متلك خربة واسعة النطاق يف 

تشغيل ناقالت الغاز. وتقوم يف الوقت احلايل باإلشراف على عمليات تشغيل ناقالت الغاز الطبيعي املسال اململوكة بالكامل لشركة ناقالت.

وأسســت شــركة ناقــالت مشــروعني مشــرتكني مــع شــركة كيبيــل أوفشــور آند ماريــن الرائدة يف جمــال إصالح الســفن وجمموعة دامــن شــيبياردز الرائدة يف 
جمال بناء السفن لتشغيل حوض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء وإصالح السفن يف راس لفان. وأبرمت شركة ناقالت شراكة مع شركة سفيتزر 

وهي شركة رائدة عاملية يف عمليات الَقطر وتوفري اخلدمات يف حاالت الطوارئ، وذلك لتقدمي نطاق كامل من اخلدمات البحرية يف املياه القطرية. 
 

جزء مهم من منظومة إمداد الغاز الطبيعي املسال لدولة قطر
قطر هي أكرب مورد مستقل يف العامل للغاز الطبيعي املسال: فهي املصدر للغاز الطبيعي املسال الرائد يف العامل )املصدر: إدارة معلومات الطاقة 

األمريكية(. تقوم دولة قطر بتسييل 77 مليون طن سنويً من الغاز الطبيعي املسال من احتياطي الغاز يف حقل الشمال. وُيباع الغاز الطبيعي املسال املنتج 
يف دولة قطر للعمالء حول العامل برعاية قطر للبرتول ومن خالل شركتي قطر غاز وراس غاز التابعتني لها، وذلك من خالل عقود طويلة األجل تقدم 
إيرادات مستقرة. وحتظى منظومة إمداد الغاز بأكملها برعاية قوية من دولة قطر. ومتثل شركة ناقالت رابط النقل األساسي يف هذه املنظومة.

إسرتاتيجية مستقرة على املدى البعيد
تستند مبيعات الغاز الطبيعي يف دولة قطر إىل عقود طويلة األجل يف عدة أسواق يف جميع أنحاء العامل وتكون للشركات القطرية حصة ملكية أو صفة 

تعاقدية طويلة األجل يف حمطات إعادة التحويل إىل الغاز يف األسواق الرئيسية اخملتارة.

وتتميز إيرادات شركة ناقالت بأنها مستقرة نظرًا لتأجري األغلبية العظمى من ناقالتها بعقود متتد لفرتة 25 سنة وعقود ملدة حمددة وسعر حمدد مع قطر 
غاز وراس غاز.

تصنيفات ائتمانية قوية
 )Aa3(و )-AA( ًمنحت أكرب وكالتني للتصنيف االئتماين، وهما ســتاندارد آند بورز وموديز، الديون املمتازة التي تصدرها شــركة "ناقالت إنك" تصنيفً ائتماني

.Aa2و AA على التوايل، وهو تصنيف ائتمــاين يقل بدرجة واحدة عن تصنيف دولة قطر عند A1و )+A( ًومنحــت الديــون الثانويــة تصنيفــً ائتمانيــ

وال تــزال شــركة ناقــالت حتصــل علــى تصنيفــات ائتمانية مرتفعة من جانب وكاالت التصنيــف كأعلى كيان غري حكومي يف دولة قطر. ويدل هذا األمر على أن 
اخملاطــر االئتمانيــة للشــركة منخفضــة للغايــة ويدل كذلك على قوة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وارتفاع جودتهــا االئتمانية. ومنحت وكالة فيتش االئتمانية 
أيضً الديون املمتازة التي تصدرها شــركة ناقالت تصنيفً ائتمانيً )A+( والديون الثانوية )A-(. وجددت وكاالت التصنيف االئتماين تأكيد جميع تصنيفات شــركة 

ناقالت الواردة أعاله نظرًا للتوقعات املســتقبلية املســتقرة لها يف عام 2014.

نقاط القوة
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 اإلجنازات املتعلقة بالسالمة والصحة والبيئة واجلودة يف عام 2014
ــالل  ــن خ ــوح م ــر بوض ــذي يظه ــودة ال ــة اجل ــة وأنظم ــة والبيئ ــالمة والصح ــر الس ــل بعناص ــام متواص ــالت اهتم ــركة ناق ــدي ش تب 	•
ــي  ــدودة )NSQL(، وه ــر احمل ــحن قط ــالت للش ــركة ناق ــع إلدارة ش ــال لتخض ــي املس ــاز الطبيع ــالت الغ ــلس لناق ــال الس االنتق
ــل  ــة نق ــل إلدارة عملي ــى أدق التفاصي ــز عل ــة ترتك ــود خط ــة وج ــك نتيج ــالت. وكان ذل ــركة ناق ــل لش ــة بالكام ــة مملوك ــركة تابع ش

ــاح. ــا بنج ــرى تنفيذه ــي ج ــفن والت الس
وكان علــى شــركة ناقــالت أن تخضــع لعمليــة مراجعــة مــن جانــب شــركة قطــر غــاز لتكــون مؤهلــة إلدارة ناقــالت الغــاز الطبيعــي  	•

.)NSQL( املســال. وقــد جــرى اســتكمال هــذا األمــر بنجــاح ممــا ســمح بانتقــال اإلدارة لشــركة
اإلســتمرار بــإدارة ســفن غــاز البــرتول املســال مــن قبــل شــركة ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة )NSQL( مــع االلتــزام بأعلــى  	•
معايــري الســالمة والصحــة والبيئــة. وقــد جذبــت جــودة عمليــات إدارة الســفن اهتمــام الشــركات الرائــدة يف القطــاع الصناعــي 
 )NSQL( التابــع لهــا  مثــل شــل وإكســون موبيــل. وأجــرت إكســون موبيــل مراجعــة التقييــم الذاتــي إلدارة الناقــالت علــى شــركة
يف شــهر أكتوبــر 2014، والــذي منــح شــركة ناقــالت للشــحن تأهيــاًل ميكــن ناقــالت للشــحن مــن أن تقــوم بتوفــري خدمــات الشــحن 
ــرًا للســفن ميتــاز  لشــركة إكســون موبيــل. وهــذه مرحلــة مهمــة يف عمليــات شــركة ناقــالت املتواصلــة بوصفهــا مالــكً ومدي

مبســتوى عــايل اجلــودة. 
ــالمة  ــام إدارة الس ــزو 9001 ونظ ــري األي ــا مبعاي ــن التزامه ــق م ــاح للتحق ــة بنج ــة خارجي ــات مراجع ــالت لعملي ــركة ناق ــت ش خضع 	•
والصحــة املهنيــة 18001 واعتمــاد إدارة الســالمة الدوليــة لألســطول. وأكملــت شــركة ناقــالت أيضــً املراجعــة اخلاصــة باعتمــاد 

.)NSQL( ــركة ــالت وش ــركة ناق ــب ش ــا ملكت ــت عليه ــزو 14001 وحصل األي
أدى اســتمرار شــركة ناقــالت يف الرتكيــز علــى برامــج الســالمة والصحــة والبيئــة إىل اســتمرار ســجلنا املميــز فيما يتعلق بالســالمة  	•
واإلعتماديــة  للســفن التابعــة للشــركة. وحقــق أســطول ناقــالت الغــاز الطبيعــي املســال التابــع لشــركة ناقــالت معــدل إصابــات 
هــادرة للوقــت يبلــغ 0.٣6 وإجمــايل تكــرار للحــاالت القابلــة للتســجيل يبلــغ 0.54، يف حــني حقــق أســطول ناقــالت الغــاز الطبيعــي 
ــرار  ــايل تك ــغ 0.00 وإجم ــت يبل ــادرة للوق ــات ه ــدل إصاب ــركة )NSQL( مع ــره ش ــذي تدي ــال ال ــرتول املس ــاز الب ــالت غ ــال و ناق املس
للحــاالت القابلــة للتســجيل يبلــغ 0.00. وهــذه األرقــام أدنــى بكثــري مــن متوســط األرقــام املســجلة يف قطــاع النقــل البحــري  والتــي 

تبلــغ 1.11 و 2.25 علــى التــوايل، وهــي ضمــن أفضــل األرقــام احملققــة يف قطــاع النقــل البحــري.

ومل تســجل كل مــن ناقــالت غــاز البــرتول املســال والغــاز الطبيعــي املســال التــي تديرهــا شــركة ناقــالت أي حالــة قابلــة   
للتســجيل خــالل مليــون ســاعة وال إصابــات هــادرة للوقــت خــالل 2.5 مليــون ســاعة. وقــد حقــق األســطول ســجاًل خاليــً 

ــر 2012. ــري يف فرباي ــل البح ــدء إدارة النق ــخ ب ــن تاري ــت م ــادرة للوق ــات اله ــن اإلصاب م
•	 قدمــت شــركة ناقــالت تقريــر االســتدامة الســنوي الرابــع لقطــر للبــرتول وتلقــت شــهادة تقديــر مــن ســعادة وزيــر الطاقــة 
والصناعــة ملشــاركتها يف مبــادرة تقريــر صناعــة التنميــة املســتدامة. وبذلــت شــركة ناقــالت جهــدًا شــاماًل علــى 
مســتوى الشــركة لتعزيــز األداء وحتســينه يف جمــاالت حمــددة بهــدف تعزيــز االســتدامة لألعمــال التجاريــة متاشــيً مــع 

ــة 20٣0. ــر الوطني ــة قط رؤي
نشــرت شــركة ناقــالت دليــل ناقــالت ألساســيات الســالمة والصحــة والبيئــة واجلــودة يف إطــار برناجمهــا لتعزيــز ثقافــة  	•
ــتخدامه يف  ــهل اس ــكل يس ــودة يف ش ــة واجل ــة والبيئ ــالمة والصح ــل الس ــع عوام ــى جمي ــوي عل ــذي يحت ــالمة، وال الس

العمــل واملنــزل.
بدأت شركة ناقالت إجراء اختبارات سالمة شهرية ُتلزم جميع العاملني يف الشركة باملشاركة. 	•

ــرز يف  ــدم احمل ــة والتق ــة احلال ــاس مراقب ــكل أس ــي ستش ــالمة والت ــة الس ــتقصائية األوىل لثقاف ــة االس ــت الدراس ُأجري 	•
ثقافــة الســالمة لشــركة ناقــالت. وكشــفت الدراســة االســتقصائية بشــأن الســالمة عــن نســبة مشــجعة، حيــث بلغــت 
نســبة املشــاركني يف الدراســة الذيــن منحــوا ثقافــة الســالمة يف شــركة ناقــالت أعلــى التصنيفــات، وهــي بدرجــة 

.%76 »جيــدة«، 
حصلــت شــركة ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر احملــدودة )NDSQ( جمــددًا علــى اعتمــاد األيــزو 9001 و14001 وونظــام  	•

اإلدارة. 18001 ملعايــري  الســالمة والصحــة املهنيــة  إدارة 
فــازت شــركة ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة احملــدودة )N-KOM( بجائــزة الســالمة واألمــن يف حفــل توزيــع جوائــز  	•

.2014 لعــام  الهنديــة  القــارة  وشــبه  األوســط  للشــرق  ســتاندارد  ماريتــامي 
ــني  ــالمة ب ــأن الس ــي بش ــز الوع ــدف إىل تعزي ــي ته ــالمة 2020 الت ــال الس ــز يف جم ــة التمي ــركة )N-KOM( حمل ــت ش أطلق 	•

موظفيهــا.

تلتزم شركة ناقالت التزامً راسخً بإعطاء األولوية للسالمة والصحة والبيئة واجلودة يف جميع عملياتها وأنشطتها. و بوصفها شركة قطرية لها وجود دويل 
واسع النطاق تضطلع شركة ناقالت مبسؤوليات والتزامات عديدة ومتنوعة. مما يتطلب الوفاء بواجباتنا نحو األطراف ذات العالقة واجملتمعات اخملتلفة سواء 

يف الداخل أو اخلارج من خالل وضع االهتمام باملوظفني والبيئة على رأس قائمة أولوياتنا.

القوانني واملعايري الدولية
تلتزم جميع السفن التي تديرها شركة ناقالت التزامً كاماًل بجميع القوانني واملعايري الدولية مثل قانون إدارة السالمة الدولية والقانون الدويل ألمن السفن 

ومرافق امليناء واتفاقية العمل البحري واالتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار واالتفاقية الدولية ملنع التلوث البحرى الناجم عن السفن. وحصلت شركة 
ناقالت أيضً على شهادة األيزو 14001 لإلدارة البيئية. ومنحت "لويدز ريجسرت كوالتي أشورانس" شركة ناقالت جميع اعتمادات األيزو ونظام إدارة السالمة 

والصحة املهنية.
 

سياسة متخصصة 
متاشيً مع رؤية الشركة ورسالتها تقدم سياسة شركة ناقالت فيما يتعلق بالسالمة والصحة والبيئة واجلودة جمموعة من األولويات واملبادئ لتوجيه كل قرار 

وإجراء يتعلق بالشركة. فأهدافنا يف نهاية املطاف، كما ورد يف سياستنا، هي حماية البيئة وعدم تعرض موظفينا ألي ضرر أو أذى.

تدريب دوري وتدريبات ومشاركة
تشارك شركة ناقالت يف برامج تدريبات اعتيادية تشمل التعاون مع الشركات احمللية والدولية مما يساعد الشركة على احلفاظ على مستوًى مرتفٍع من 
التأهب يف حاالت الطوارئ. ويجري تنظيم تدريبات متكررة وتدريب منتظم ودورات توعية ملوظفينا تشمل جماالت مثل السالمة من احلرائق والقيادة اآلمنة. 
وتساهم شركة ناقالت ومشروعاتها املشرتكة بشكل نشط يف مبادرات لرفع مستوى التوعية بشؤون الصحة والسالمة والبيئة واجلودة يف دولة قطر.

إدارة اجلودة
يراقب املراجعون الداخليون واخلارجيون جودة عمليات شركة ناقالت وأنظمة إدارتها من خالل جلسات املراجعة املنتظمة التي يقوم بتأديتها كل من 

املراجعني الداخليني واخلارجيني، وذلك متاشيً مع اعتماد األيزو 9001.

التنمية املستدامة
توجه رؤية قطر الوطنية 20٣0 منو شركة ناقالت وتطورها بأسلوب يتماشى مع األهداف املستقبلية لدولة قطر. وقدمت الشركة يف عام 2014 مساهمتها 

السنوية الثالثة على التوايل يف تقرير صناعة التنمية املستدامة الذي تنشره إدارة شؤون نظم الصحة والسالمة والبيئة لتسلط الضوء على اإلجنازات مقارنة 
ألنشطة الشركات يف قطاع الطاقة والصناعة يف دولة قطر. ُيرجى مراجعة الفصل الذي يبدأ من الصفحة ٣7 للحصول على مزيد من التفاصيل عن التزام 

شركة ناقالت بالتنمية املستدامة وإجنازاتها ذات الصلة يف عام 2014.

السالمة والصحة والبيئة واجلودة
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يونيو
شركة »ناقالت« تتوّلى اإلدارة التقنية للسفينة الرابعة وآخر سفنها من أسطول لنقل غاز البرتول املسال.

أغسطس
شركة »ناقالت« تتّم صفقة متويل إسالمي بقيمة ٣80 مليون دوالر أمريكي.

سبتمرب
شركة »NDSQ« تنجز بناء أوىل سفنها وهي بارجة حتميل وإنزال بطول 140م.

أّول جمموعة من الطّلاب البحريني القطريني ينضّمون إىل شركة »ناقالت«.
نوفمرب

شركة  »NDSQ«  تقوم بتسليم أّول ثالثة زوارق إرساء ضمن طلبية مكّونة من 1٩ سفينة.
ديسمرب

شركة »ناقالت« تتّم صفقة متويل بقيمة 200 مليون دوالر أمريكي لصالح شركة اخلليج لنقل غاز البرتول املسال.
مارس

شركة »NDSQ« توّقع عقد لبناء سفينتني فاخرتني سريعتني بطول 71 مرتًا.
شركة »ناقالت« توّقع مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة اجلزائرية »سوناطراك«.

يونيو
شركة »ناقالت إنك« تتم إعادة متويل بقيمة ٩17 مليون دوالر أمريكي.

يوليو
شركة »ناقالت« تزيد من حصة ملكيتها يف شركة »ماران ناقالت احملدودة«.

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

.OHSAS 18001:2007 و ISO 14001:2004 و،ISO 9001:2008 حتصل على شهادات »NDSQ« شركة
نوفمرب

تعيني املهندس عبد اهلل فضالة السليطي يف منصب املدير العام لشركة »ناقالت«.
شركة »N-KOM« تفوز بجائزة »أفضل حوض بحري خلدمات صيانة السفن« للسنة الثانية على التوايل خالل حفل توزيع جوائز »سيرتيد«

الشرق األوسط وشبه القارة الهندّية 201٣.
.OHSAS 18001 و ISO 14001 شهادات »N-KOM« إعادة منح شركة

.»NDSQ« و »N-KOM« شركة »ناقالت« ترّتب عملية متويل بقيمة 160 مليون دوالر أمريكي لصالح كّل من شركتي

يناير
وقعت شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة )N-KOM( عقدًا مع مان ديزل آند تربو للتعاون بشأن مشروع تعديل حمركات ناقالت 

الغاز الطبيعي املسال اخلاضعة للتحكم اإللكرتوين إىل حمركات حقن الغاز.
مارس

وقعت شركة ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة )NDSQ( مذكرتي تفاهم مع القوات املسلحة القطرية. 
أبريل

جرى إبرام صفقة لزيادة توسيع املشروع املشرتك بني ماران وناقالت عن طريق إضافة ناقالت غاز طبيعي مسال. 
يونيو

وقعت شركة )N-KOM( مذكرة تفاهم مع هيلني جي اجننريجن لتعديل العبارات اليونانية.
يوليو

)GDI( بعقدين بقيمة 110 مليون دوالر أمريكي من شركة اخلليج العاملية للحفر )N-KOM( فازت شركة
وقعت شركة )N-KOM( عقدًا بقيمة 1٩ مليون دوالر أمريكي مع شركة قطر للمواد األولية.

.)NSQL( جرى حتويل إدارة أربع ناقالت غاز طبيعي مسال لتصبح خاضعة إلدارة شركة ناقالت للشحن قطر احملدودة
أغسطس

.)NSW( أول سفينتي عمل إىل شركة ناقالت سفيتزيرويسمولر )NDSQ( سّلمت شركة ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة
أكتوبر

اتخذت شركة ناقالت قرارًا بنقل اإلدارة التجارية لناقالت غاز البرتول املسال لتخضع إلدارة الشركة ملدة حمددة. 
نوفمرب

فازت شركة )NDSQ( بجائزة السالمة واألمن يف حفل توزيع جوائز ماريتامي ستاندارد 2014 للشرق األوسط وشبه القارة الهندية.
وقعت شركة )N-KOM( عقدًا مع شركة دي.ان.يف. جي إل )DNV GL( للتعاون بشأن مشروعات حلول لتوفري الغاز الطبيعي املسال.

حصلت شركة )N-KOM( على اعتماد املعهد األمريكي للبرتول. 

تـاريـــــــخ الشركـــــــة

يونيو
تأسيس »ناقالت«.

استالم شركة »ناقالت« سفينتني لنقل الغاز الطبيعى املسال
أبريل

طرح أسهم شركة »ناقالت« للتداول فى بورصة قطر.
مايو

 .)NAC( »تأسيس شركة »ناقالت لوكالة املالحة احملدودة

استالم شركة »ناقالت« سفينتني لنقل الغاز الطبيعى املسال 
أبريل

قامت شركة »ناقالت« بتأجري عدد 6 سفن من طراز »Q-Max«إىل شركة »قطر غاز 2« ملدة 25 سنة.
بدء أعمال البناء فى حوض إصالح السفن فى راس لفان.

سبتمرب
قامت شركة »ناقالت« بتأجري عدد 10 ناقالت للغاز الطبيعي املسال إىل شركة »قطر غاز ٣«  ملدة 25 سنة.

مّت تأسيس شركة مشروع مشرتك لسحب السفن مع  شركة »سفيتزر«.
أكتوبر

قامت شركة قطر للبرتول مبنح عقد خدمات لشركة املشروع املشرتك »ناقالت سفيتزر« فى ميناء راس لفان ملدة 22 سنة.
نوفمرب 

تأجري سفينة إضافية من طراز »Q-Max« إىل شركة »قطر غاز ٣«.
شركة »ناقالت« تشّكل حتالفً اسرتاتيجيً مع شركة »شل للشحن والتجارة احملدودة« )STASCO( إلدارة 25 ناقلة للغاز الطبيعي

املسال مملوكة بالكامل لشركة »ناقالت«.

استالم شركة »ناقالت« عدد 8 سفن لنقل الغاز الطبيعى املسال 
فرباير

قامت شركة »ناقالت« بتأجري عدد 8 ناقالت للغاز املسال إىل شركة »قطر غاز 4«  ملدة 25 سنة.
أبريل 

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

استالم أول سفينة من طراز »Q-Flex« )الغطارة(.
ديسمرب 

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

استالم شركة »ناقالت« عدد 21 سفينة لنقل الغاز الطبيعى املسال
سبتمرب

استالم أّول سفينة من طراز »Q-Max« )موزه(.
نوفمرب 

.»NKOM« »تأسيس شركة املشروع املشرتك »ناقالت كيبل لألعمال البحرية

استالم شركة »ناقالت« عدد 18 سفينة لنقل الغاز الطبيعى املسال
مارس

استالم سفن نقل غاز البرتول املسال األربعة.

استالم شركة »ناقالت« عدد 3 سفن لنقل الغاز الطبيعى املسال
يناير

.)NDSQ( »تأسيس شركة املشروع املشرتك »ناقالت دامن شيبياردز قطر
نوفمرب 

حفل تدشني حوض إرحمة بن جابر اجلالهمة لبناء وإصالح السفن.
.»NDSQ« و »N-KOM« بدء نشاط شركتي

أبريل
 .»OHSAS 18001:2007« و »ISO 9001:2008« منح شركة »ناقالت« شهادتي

أجناز شركة »N-KOM« أّول مشروع صيانة يف احلوض اجلاف لسفينة نقل الغاز الطبيعي املسال »سميسمة«.
إبرام عقد رئيسى بني شركة »N-KOM« وشركة»اخلليج العاملية للحفر«.

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

 .»ISO 9001:2008« شهادة »NDSQ« منح شركة
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قطر للوقود »وقود«
قطــر للوقــود »وقــود« هي شــركة مســاهمة حمليــة مدرجة يف ســوق الدوحة لــألوراق املالية منــذ العام 
ــزل،  ــن الدي ــك م ــواء كان ذل ــر، س ــة قط ــل دول ــود داخ ــواع الوق ــع كل أن ــري وتوزي ــركة بتوف ــى الش 2002. تعن
واجلازولــني، أو وقــود الطائــرات، وذلــك مــن خــالل أســطول مؤلــف مــن أكــر مــن 150 ناقلــة للوقــود. وتقــوم 
أيضــً بأنشــطة تزويــد الســفن بالوقــود، واســترياد مــادة البيتومــني وتســويقها، وتوفــري الزيــوت وإنشــاء 

حمطات برتول حديثة. كما تقوم »وقود« بتوزيع غاز البرتول املسال يف دولة قطر.

الهيئة العاّمة للتقاعد واملعاشات
الهيئــة العاّمــة للتقاعــد واملعاشــات هــى هيئــة عاّمــة لهــا شــخصية اعتباريــة وموازنــة مســتقلة حمّددة 
ــوزراء، وتهــدف إىل تأمــني احليــاة الكرميــة ألصحــاب  ــة. تتبــع الهيئــة جملــس ال ــة العامــة للدول يف املوازن
املعــاش واملســتحقني عنهــم وفقــً ألحــكام قانون التقاعــد واملعاشــات. وتتوّلــى الهيئة إدارة واســتثمار 

املوارد املالية لصندوق التقاعد ويديرها جملس إدارة.
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مواطنون قطرييون / مساهمون آخرون

شركة  «مالحة»  

صندوق مؤّسسة قطر
صندوق التقاعد العسكري وغيره 

من الهيئات الحكومّية القطرّية

صندوق قطر للتعليم والصّحة

شركة قطر للوقود

قطر للبترول

الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات 

مساهمو ناقالت

قطر للبرتول
قطــر للبــرتول هــي مؤسســة عامــة مملوكــة للدولــة تأسســت مبوجــب املرســوم األمــريي رقــم )10( 
الصــادر يف عــام 1٩74، وتضطلــع مبســؤولية جميــع مراحــل صناعــة النفــط والغــاز يف دولــة قطــر.

وتشــمل األنشــطة الرئيســية لقطــر للبــرتول وشــركاتها التابعــة ومشــروعاتها املشــرتكة عمليــات 
ــواع  ــررة وأن ــة املك ــات البرتولي ــاز واملنتج ــوائل الغ ــي وس ــاز الطبيع ــام والغ ــط اخل ــاج النف ــاف وإنت استكش
الوقــود االصطناعــي والبرتوكيماويــات وإضافــات الوقــود واألســمدة الكيماويــة والغــاز الطبيعــي املســال 

والفوالذ واأللومنيوم وبيع جميع هذه املنتجات على املستويني احمللي والدويل.

وتعتمــد اســرتاتيجية قطــر للبــرتول اخلاصــة بعمليــات استكشــاف املــواد الهيدروكربونيــة وتطويرهــا 
علــى اتفاقيــات االستكشــاف واملشــاركة يف اإلنتــاج )EPSA( واتفاقيــات التطويــر واملشــاركة يف اإلنتــاج 

)DPSA( التي تربمها مع كربى شركات النفط والغاز العاملية.

وجتــري أنشــطة وعمليــات قطــر للبــرتول وشــركاتها التابعــة يف خمتلــف املناطــق الربيــة التــي تشــمل 
الدوحــة ودخــان ومدينتــي مســيعيد وراس لفــان الصناعيتــني فضــاًل عــن املناطــق البحريــة التــي تشــمل 

جزيرة حالول وحمطات اإلنتاج البحرية ومنصات احلفر القائمة وحقل غاز الشمال.

وانطالقــً مــن روح املبــادرة يف األعمــال ، ترتكــز جميــع مشــروعاتنا املشــرتكة دون اســتثناء علــى
الشــفافية واالبتــكار وأعلــى مســتويات اجلــودة واخلدمــة، فنحــن يف قطــر للبــرتول ملتزمــون بالتميــز قبــل 

كل شيء.

  www.qp.com.qa:ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين

الشركة القطرية للنقل البحري ش.ش.و
لســّد  وشــاملة  متنوعــة  خدمــات  بتوفــري  وتقــوم  قطــر  دولــة  مقّرهــا  البحــري  للنقــل  شــركة  وهــي 
االحتياجــات اخلاصــة بنقــل غــاز البــرتول املســال، والغــاز الطبيعــي املســال، والنفــط اخلــام والنقــي. 
وهــي مملوكــة حاليــً مــن قبــل شــركة املالحــة القطريــة »مالحــة«  باعتبارهــا إحــدى نشــاطاتها يف 

السوق احمللي والعاملي.

املالحة القطرية »مالحة« ش.م.ق
ــر إىل  ــث توف ــري حي ــل البح ــحن والنق ــة يف الش ــات متنوع ــر وذات اهتمام ــة قط ــا دول ــركة مقًره ــي ش وه
ــة  ــات واملــواد الصلب ــة واحلاوي ــب نشــاطات أخــرى خدمــات النقــل البحــري للغــاز واملشــتقات النفطي جان
ــة  ــوكاالت التجاري ــفن وال ــح الس ــاء وتصلي ــتية وبن ــات اللوجس ــئ واخلدم ــة وإدارة املوان ــات البحري والعملي
باإلضافــة إىل إدارة االســتثمارات املاليــة والعقاريــة. توّفــر »مالحــة« الســفن للخدمــات البحريــة حيــث 

متلك أسطواًل كبريًا من سفن احلاويات وسفن البضائع العامة والصنادل وزوارق السحب.

مؤسسة قطر
مؤّسســة قطــر هــي منظمــة مســتقلة، خاصــة، غــري ربحّيــة تأّسســت عــام 1٩٩5 مبوجــب مرســوم أمريي 
لدعــم مراكــز التمّيــز الراميــة إىل تنميــة القــدرات البشــرّية عــن طريــق االســتثمار يف رأس املــال البشــري، 
والتكنولوجيــا املبتكــرة، واملنشــآت املتطــورة، وإبــرام الشــراكات مــع مؤسســات راقيــة املســتوى، 

وبالتايل رفع كفاءة األفراد وجودة حياتهم.

صندوق التقاعد العسكري وصندوق قطر للتعليم والصّحة
وهي صناديق استثمارّية تتحّكم باألسهم املرتبطة بصندوق التقاعد العسكري وصندوق قطر للتعليم 

والصّحة.

١٩
»مالحة« هي الهوّية اجلديدة للشركتني املدموجتني

»املالحة القطرّية« و »القطرّية للنقل البحري«.
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مستأجرو سفن »ناقالت«

٢١

تأسســت شــركة قطــر غــاز يف عــام 1٩84، وهــي الشــركة الرائــدة يف جمــال صناعــة الغــاز 
الطبيعــي املســال يف دولــة قطــر. وقــد أصبحــت اليــوم أكــرب الشــركات املنتجــة للغــاز الطبيعــي 
املســال يف العــامل، بطاقتهــا اإلنتاجيــة البالغــة 42 مليــون طــن يف الســنة، وتســري نحــو حتقيــق 
ــً يف قطــاع الغــاز الطبيعــي املســال.  ــدة عاملي رؤيتهــا املتمثلــة يف أن تصبــح الشــركة الرائ
وتشــّغل إدارة عمليــات حمطــة راس لفــان التابعــة لقطــر غــاز جميــع حمطــات تخزيــن منتجــات 
النفــط واحملطــات البحريــة التابعــة يف مدينــة راس لفــان الصناعيــة يف قطــر. وراس لفــان 

هي أكرب حمطة لتصدير منتجات النفط والغاز الطبيعي املسال يف العامل.

شركة راس غاز احملدودة )راس غاز( هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبرتول وشركة إكسون موبيل راس غاز يف عام 2001،  وتعمل راس غاز 
بوصفهــا الشــركة املشــغلة لصالــح الشــركات املالكــة ملشــاريع الغاز الطبيعي املســال راس لفــان، وراس لفــان 2، وراس لفان ٣  )الشــركات املالكة للمشــاريع( 
وبالنيابة عنها. وتشــمل األنشــطة الرئيســة لراس غاز، التي تؤديها من خالل مرافق العمليات مبدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، اســتخراج ومعاجلة وتســييل 
وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي املسال ومشتقاته من حقل الشمال يف دولة قطر. وتصّدر راس غاز، بالنيابة عن الشركات املالكة للمشاريع، منتجاتها إىل العديد 
ســنويً.  طــن  مليــون   ٣7 حــوايل  املســال  الطبيعــي  الغــاز  مــن  اإلنتاجيــة  قدرتهــا  إجمــايل  ويبلــغ  واألمريكتــني،  وأوروبــا  آســيا  أنحــاء  شــتى  يف  الــدول  مــن 

وبالنســبة ملبيعــات الغــاز عــرب خطــوط األنابيــب للســوق احمللية، تشــّغل راس غاز أيضً مشــروعي غــاز اخلليج )1( وغــاز اخلليج )2( بطاقــة إنتاجية تبلغ حــوايل ملياري 
قــدم مكعبــة يوميــً. وتعمــل راس غــاز حاليــً على زيادة القدرة اإلنتاجية عن طريق \ إنشــاء مشــروع بــرزان للغاز الذي من املنتظر أن ميد الســوق القطرية بحوايل 1.4 
ــة  ــد الطاقــة الكهربائي ــز التشــغيل الكامــل، للوفــاء بالطلــب اآلخــذ يف النمــو علــى الطاقــة يف حمطــات تولي ــه حي ــد دخول ــً عن ــة مــن الغــاز يومي ــار قــدم مكعب ملي
والصناعــات التحويليــة. كمــا تشــّغل راس غــاز حاليــً مصنــع راس لفــان للهيليــوم الــذي ُأنشــئ يف عــام 200٣ وبــدأ تشــغيله يف عــام 2005. ويقــوم هــذا املصنــع 
القــدرة  بإجمــايل  يونيــو عــام 201٣ ليصــل  اإلنتــاج يف  الثــاين مرحلــة  الهيليــوم  الشــمال. وبــدأ مصنــع  الهيليــوم مــن حقــل  باســتخراج وتنقيــة وتســييل 

اإلنتاجية من الهيليوم إىل 1.٩6 مليار قدم مكعبة سنويً.  
www.rasgas.com

قطر غــاز راس غــاز
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إجنازات عام 2014
إدارة ناقالت الغاز الطبيعي املسال

اضطلعــت شــركة )NSQL( يف عــام 2014 مبســؤولية إدارة أربــع ناقــالت غــاز طبيعــي مســال مــن طــراز "Q-Flex" مملوكة 
لشــركة ناقــالت وأو إس جــي يف إطــار زمنــي صعــب حيــث بدأت يف شــهر فربايــر وأكملت انتقــال اإلدارة يف شــهر يوليو من 
ذات العام، ليزيد بذلك عدد ســفن نقل الغاز الطبيعي املســال التي تديرها شــركة )NSQL( بشــكل كامل إىل ثماين ســفن. 
وتعتــزم شــركة ناقــالت تــويل مزيــد مــن مهام إدارة ســفن نقــل الغاز الطبيعي املســال يف إطــار رؤية الشــركة طويلة األجل 

لتحقيق النمو.

توسيع أسطول املشروع املشرتك ماران
اتفقت شــركة ناقالت مع شــريكتها مبشــروعها املشــرتك، شركة ماران غاز، يف شهر أبريل 2014 على توسعة املشروع 
عــن طريــق إضافــة ثــالث ســفن لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال ألســطولها. وكانــت إحــدى الســفن املضافة ســفينة حديثة 
عاملــة يف الوقــت احلــايل، يف حــني ســيجري تســليم الســفينتني األخريتــني خــالل النصــف األول مــن عــام 2015 عقــب إكمــال 

بنائهما يف كوريا اجلنوبية.

ــات   ــري خدم ــي يف توف ــام املاض ــة يف الع ــع املضاف ــفن األرب ــن الس ــاًل ع ــة فض ــدة املضاف ــالث اجلدي ــفن الث ــل الس وتعم
الدوليــة والنقــل جلميــع املنتجــني يف جميــع أنحــاء العــامل وليــس فقــط املنتجــني مــن قطــر. وســيبلغ إجمــايل  عدد الســفن 
التــي ميلكهــا املشــروع املشــرتك ماران-ناقــالت 11 ســفينة وســيبلغ عــدد الســفن التــي متلكهــا شــركة ناقالت 61 ســفينة 

عاملة بحلول منتصف عام 2015.

اإلدارة التجارية لناقالت غاز البرتول املسال
مــع حــل جتمــع ســفن نقــل الغــاز البرتول املســال التجــاري، قررت شــركة ناقــالت نقــل اإلدارة التجاريــة لناقالت الغــاز الكبرية 
جدا )VLGCs( األربعة إىل اإلدارة الداخلية، والرتكيز على الســفن املســتأجرة ملدة حمددة. وجنحت شــركة ناقالت يف تأجري 

هذه الناقالت إىل كربى الشركات يف هذا القطاع وبالتايل ضمان حتقيق إيرادات قوية ملدة سنتني على األقل.

جذب طلبة الدراسات البحرية القطريني 
يبلغ عدد املواطنني القطريني امللتحقني بربنامج طلبة الدراسات البحرية )Marine Cadet Program( 18 مواطنً 

قطريً. وترعى شركة ناقالت طالب الدراسات البحرية من خالل دورة دراسية ملدة ترتاوح من أربع إىل خمس 
سنوات متنح درجة علمية من كلية ُعمان البحرية الدولية، مبا يف ذلك 12 شهرًا يف البحر يف سفن شركة ناقالت. 

وسيكون الطلبة مؤهلني عند اكتمال برنامج تدريب الضباط  و املهندسني البحريني لتسلم وشغل وظائف على 
منت سفن شركة ناقالت.  

وتعتــزم شــركة ناقــالت مواصلــة إرســال طالب الدراســات البحرية للدراســة يف الكليــات ذات املعايري البحريــة املرتفعة يف 
ُعمان والبلدان األخرى إىل أن تؤسس أكادميية بحرية دولية خاصة بدولة قطر.

توظيف أطقم البحر
يبلــغ العــدد اإلجمــايل لضبــاط أســطول ناقــالت ومهندســيه، الذيــن يعملــون علــى مــنت 25 ســفينة لنقــل الغــاز الطبيعــي 
املســال املشــغلة من قبل شــركة )STASCO(، باالضافة اىل ثمان ســفن لنقل الغاز الطبيعي املســال وســفن نقل غاز 
البــرتول املســال املشــغلة مــن قبــل شــركة )NSQL(، نحــو 808 بحــارًا. ومنــذ عــام 2011، بــدأت شــركة قطــر لنقــل الغــاز جــزر 
ــع  ــل جمي ــدد و نق ــاط ج ــف ضب ــالت، يف توظي ــركة ناق ــل لش ــة بالكام ــة ومملوك ــركة تابع ــي ش ــال )QGTCMI( وه مارش
الظبــاط مــن شــركة شــل إليهــا علــى نحــٍو تدريجــي. وبلــغ عــدد موظفــي )QGTCMI( ٣4٣ موظفــً يف نهايــة عــام 2014.

األسطول

ــواق  ــري إىل األس ــال القط ــي املس ــاز الطبيع ــري للغ ــل البح ــي للنق ــالت األساس ــركة ناق ــاط ش ــل نش ميث
العامليــة أمــرًا أساســيً لقــوة شــركتنا. وميثــل أســطولنا اآلخــذ يف النمــو ليصــل إىل 61 ســفينة، منهــا ما هو 
مملــوك للشــركة بالكامــل ومنهــا مــا هــو ملكيــة مشــرتكة، واحــدًا مــن أحــدث وأكــرب أســاطيل ناقــالت الغاز
الغــاز  العــامل، حيــث تعمــل جميــع الســفن بتكنولوجيــا حديثــة لضمــان نقــل  الطبيعــي املســال يف 
الطبيعي املســال بشــكل آمن وســليم من الناحية البيئية وفّعال من حيث التكلفة. ومتثل الســفن إجمايل 
اســتثمار يبلــغ 11 مليــار دوالر أمريكــي تقريبــً، وتبلــغ قدرتهــا االســتيعابية اإلجماليــة جمتمعــًة نحــو تســعة \

ماليني مرت مكعب من مساحة شحن الغاز الطبيعي املسال.

وُتستخدم سفن نقل الغاز الطبيعي املسال يف الوفاء مبتطلبات النقل لقطاع الغاز الطبيعي املسال 
يف دولــة قطــر، وهــو مــا يقــدم للبــالد والعــامل "خــط أنابيــب عائــم" ذا أهميــة مــن الناحيــة االســرتاتيجية 
وباســتخدام الطاقــة النظيفــة. ويجــري تأجــري ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال التابعــة لشــركة ناقــالت 
مــن خــالل اتفاقــات تأجــري طويلــة األجــل )25 ســنة( عقــود اســتئجار الســفن مــع قطــر غــاز وراس غــاز، ومت 
 ،"BG" يف الوقــت القريــب اســتئجار بعــض الســفن التابعــة لنــا بعقــود متوســطة املــدى لصالــح شــركة
ــا  ــاز. ام ــاران غ ــركة م ــرتك ش ــروعنا املش ــالل مش ــن خ ــنة 2014 م ــالل س ــا خ ــفن مت اضافته ــذه الس وه
ســفن نقــل غــاز البــرتول املســال األربــع التابعــني لشــركة ناقــالت فهــم مســتأجرين لفــرتات تــرتاوح 
إكســون  وشــركة   )Guvnor( كلريليــك  وشــركة  شــل  لشــركة  ســنني  واالربــع  الســنتني  بــني 
 25 عددهــا  والبالــغ  ناقــالت  لشــركة  بالكامــل  اململوكــة  الســفن  تشــغيل  يجــري  كمــا  موبيــل. 
ناقلــة عــرب حتالف اســرتاتيجي مع شــركة »شــل للتجــارة الدولية والشــحن احملــدودة« )STASCO(. بينما 
يجــري تشــغيل  الســفن اململوكــة لشــركة ناقــالت مــع شــركاء والبالــغ عددهــا ٣6 ســفينة )مبــا يف ذلــك 
الســفينتني املقــرر تســليمهما يف النصــف األول مــن عــام 2015( عــن طريــق شــركاء شــركة ناقــالت والتي 

تشمل العديد من الشركات الرائدة املالكة واملشّغلة للسفن يف العامل.

ومتلــك شــركة ناقــالت أيضــً، باإلضافــة إىل ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال البالــغ عددهــا 61 ســفينة، 
أربــع ســفن لغــاز البــرتول املســال مــن خــالل شــركة اخلليــج لنقــل غــاز البــرتول املســال، وهــو مشــروع 
ــر  ــحن قط ــالت للش ــركة ناق ــوىل ش ــة. وتت ــالت ومالح ــركتي ناق ــب ش ــن جان ــة م ــوك مناصف ــرتك ممل مش
احملــدودة )NSQL(، وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة ناقــالت، عمليــات التشــغيل واإلدارة 

الكاملة لناقالت غاز البرتول املسال الكبرية جدًا األربع التابعة لشركة اخلليج لنقل غاز البرتول املسال. 
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خّط األنابيب العائم لدولة قطر

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

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

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

•	متثل سفن شركة ناقالت نحو تسعة ماليني مرت مكعب من مساحة شحن الغاز الطبيعي املسال.

مكّونات األسطول
الغاز الطبيعي املسال  -

"Q-Max" 14 سفينة من طراز  •
"Q-Flex" ٣1 سفينة من طراز  •

14  سفينة تقليدية  •
سفينتان تقليديتان قيد اإلنشاء للتسليم يف النصف األول من عام 2015  •

غاز البرتول املسال  -
)VLGCs( ً4 سفن غاز كبرية جدا  • 

 ناقالت الغاز الطبيعي املسال
25 سفينة مملوكة بالكامل

14 سفينة من طراز "Q-Max" )القدرة االستيعابية: 26٣.000 م٣ – 266.000 م٣(  •
11 سفينة من طراز "Q-Flex" )القدرة االستيعابية: 210.000 م٣ – 217.000 م٣(  • 

٣6 سفينة مملوكة باالشرتاك مع شركاء  -
ترتاوح نسبة ملكية شركة ناقالت بني 20 باملئة و60 باملئة مبتوسط إجمايل يبلغ 45 باملئة.  •

16 سفينة تقليدية )القدرة االستيعابية: 145.000 م٣ – 170.000 م٣(  •
20 سفينة من طراز "Q-Flex" )القدرة االستيعابية: 216.000 م٣(   •

”Q-Flex”و ”Q-Max“ سفن من طرازي
السفن من طرازي “Q-Max” و”Q-Flex” هي ناقالت الغاز الطبيعي املسال األكرب واألكر تطورًا يف العامل.  •

تعمل هذه السفن يف البحر منذ عام 2007.  •
السفن من طراز “Q-Flex”: سعتها االستيعابية أكرب بنسبة 50 باملئة من ناقالت الغاز الطبيعي املسال التقليدية.  •
السفن من طراز “Q-Max”: سعتها االستيعابية أكرب بنسبة 80 باملئة من ناقالت الغاز الطبيعي املسال التقليدية.  •

كندا

المكسيك

إيطاليا
تركيا

هولندا
بريطانيا

إسبانيا

فرنسا
بلجيكا

قطر اإلمارات
الهند

تايالند

سنغافورة

كوريا الجنوبية

اليابان

الصين

تايوان

14 سفينة للغاز الطبيعي املسال سفن تقليدية )145,000 م٣ و 170,000 م٣(

٣1 سفينة للغاز الطبيعي املسال »Q-Flex« )210,000 م٣ و 216,000 م٣(

14 سفينة للغاز الطبيعي املسال »Q-Max«  )26٣,000 م٣ و 266,000 م٣(
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 إجنازات عام 2014
فــازت شــركة ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة )N-KOM( بجائــزة الســالمة واألمــن يف حفــل توزيــع جوائــز  	•

ماريتــامي ســتاندارد 2014 للشــرق األوســط وشــبه القــارة الهنديــة.

ــر  ــة للحف ــج العاملي ــركة اخللي ــن ش ــي م ــون دوالر أمريك ــة 110 ملي ــن بقيم ــركة )N-KOM( بعقدي ــازت ش ف 	•
)GDI(. والعقــد األول منهمــا هــو بنــاء قــارب رفــع مبواصفــات خاصــة LB٣10 اســتنادًا إىل تصميــم مــن 
الفئــة LB٣00 اخلاصــة بشــركة )N-KOM(، ومــن املقــرر تســليمه بنهايــة عــام 2015. وجــرى االنتهــاء مــن 
وضــع العارضــة الرئيســية لقــارب الرفــع يف عــام 2014. والعقــد الثــاين هــو اتفاقيــة إصــالح وصيانــة ملــدة 

ــط. ــرق األوس ــة يف الش ــات العامل ــن املنص ــم م ــركة )GDI( القائ ــطول ش ــنوات ألس ــت س س

منحت شركة قطر للمواد األولية عقدًا بقيمة 1٩ مليون دوالر أمريكي لشركة )N-KOM( لتشييد رصيف  	•
عائم وهو ما ينطوي على أعمال هندسة مدنية بحرية وأعمال رئيسية لتصنيع احلديد الصلب.

وقعــت شــركة )N-KOM( مذكــرة تفاهــم مــع هيلــني جــي اجننــريجن لتحويــل العّبــارات اليونانيــة يف إطــار  	•
مشــروع بوســيدون البحــر املتوســط اخلــاص باالحتــاد األوروبــي.

والســواري  )للرافعــات  للبــرتول  األمريكــي  املعهــد  مــن  اعتمــادات  علــى   )N-KOM( شــركة  حصلــت  	•
.API 6Aو  API 4F الثانويــة(  والهيــاكل 

وقعــت شــركة )N-KOM( عقــدًا مــع مــان ديــزل آنــد تربــو يف ينايــر 2014 للتعــاون بشــأن مشــروع تعديــل  	•
حمــركات ســفن نقــل الغــاز الطبيعــي املســال مــن طــراز »Q-Max« لتعمــل باســتخدام الغــاز الطبيعــي 

ــام 2015. يف ع

وقعــت شــركة )N-KOM( عقــدًا مــع شــركة دي.ان.يف. جــي إل )DNV GL( للتعــاون بشــأن مشــروعات  	•
الغــاز الطبيعــي املســال وتطبيقــات الغــاز.

ــاء الســفن  ــم للســفن مــن طــراز »Q-Max« اخلــاص بشــركة )N-KOM( حلــوض بن وصــل احلــوض العائ 	•
ــدي  ــوض هان ــع ح ــل تصني ــار. ويتواص ــغيل واالختب ــات التش ــع لعملي ــايل يخض ــت احل ــو يف الوق يف 2014 وه
ــدأ احلوضــان العائمــان العمــل يف  ــم حســب اجلــدول الزمنــي املقــرر. ومــن املتوقــع أن يب ماكــس العائ

ــام 2015. ــن ع ــث م ــع الثال الرب

زادت شركة )N-KOM( من حصتها السوقية اإلقليمية من 16% يف عام 201٣ إىل 18%  من عام 2014. 	•

جنحت شركة )N-KOM( يف تنفيذ أكر من ٣00 مشروع للقطاع البحري والربي. 	•

تعاونت شركة )N-KOM( مرة أخرى مع إدارة السالمة والصحة والبيئة يف قطر للبرتول وأجرت تنظيفً  	•
ناجحً للشاطئ الشمايل يف مدينة راس لفان الصناعية خالل يوم تنظيف الشاطئ.

اشــرتكت شــركة )N-KOM( مع شــركة الشــباب يف قطر يف اســتضافة عشــاء للمرضى املســنني يف  	•
ــة املتخصصــة خــالل شــهر رمضــان. ــة للرعاي مركــز عناي

تعاونــت شــركة )N-KOM( مــع احليــاة للهندســة لتقــدمي خدمــات تنظيــف احلاويــات )إزالــة امللوثــات  	•
املرفــق. يف  احلاويــات  إصــالح  عمليــات  مــن  املزيــد  جلــذب  الســكب(  مصــادر  وإزالــة 

حوض بناء السفن

فوضت شركة ناقالت يف عام 2007 بإدارة تصميم وتشييد حوض عاملي لبناء السفن وإصالحها يف ميناء
راس لفان بدولة قطر.

ُل شــركة ناقــالت حــوَض بنــاء الســفن مــن خــالل مشــروعني مشــرتكني جــرى تأسيســهما باالشــرتاك  وتشــغِّ
مــع شــركات رائــدة علــى املســتوى العاملــي – وهمــا شــركة ناقــالت كيبــل لألعمــال البحريــة )N-KOM( التــي 
تتخصــص يف إصــالح الســفن وإجــراء عمليــات حتويليــة لهــا، وشــركة ناقــالت دامن شــيبياردز قطــر احملدودة 
)NDSQ( التي تركز على بناء الســفن. وتواصل الشــركتان الســري قدمً نحو تطوير قطاع بحري قوي وفّعال يف 

دولة قطر وذلك متاشيً مع الرؤية األمريية.

 إجنازات عام 2014
وصــل أحــد أكــرب األحــواض العائمــة يف العــامل إىل منشــأة ارحمــة بــن جابــر اجلالهمــة لبنــاء الســفن  	•
لفــان  وتثبيتــه. حــوض  وبــدء تشــغيله  النهائــي واختبــاره  لتجهيــزه  نوفمــرب 2014، وذلــك  يف شــهر 
العائــم، الــذي يتمتــع بقــدرة رفــع لســفينة نقــل نفــط خــام كبــرية جــدًا أو ســفينة نقــل غــاز طبيعــي 
كوريــا  يف  الثقيلــة  للصناعــات  ســامهو  هيونــداي  شــركة  شــيدته   ،»Q-Max« طــراز  مــن  مســال 
اضطلعــت  وقــد  لفــان.  راس  مينــاء  حتــى  بحــري  ميــل   6,500 ملســافة  قطــره  وجــرى  اجلنوبيــة 
للبــرتول.  قطــر  عــن  نيابــة  عليــه  واإلشــراف  احلــوض  وتشــييد  تصميــم  مبســؤولية  ناقــالت  شــركة 
 .)N-KOM( ــركة ــدى ش ــفن ل ــالح الس ــق  إص ــدرات مراف ــة لق ــة هام ــم إضاف ــوض العائ ــكل احل  وسيش

جــرى تســليم خمســة روافــع كبــرية إىل حــوض ارحمــة بــني جابــر اجلالهمــة لبنــاء الســفن يف شــهر أكتوبر  	•
2014: بينهــا اثنــني مــن املقــرر تثبيتهمــا علــى احلــوض العائــم الكبــري جــدًا، لفــان، وواحــد جــرى تثبيتــه علــى 
رصيــف قائــم، يف حــني جــرى تثبيــت االثنــني اآلخريــن علــى الرصيــف اجلديــد الــذي يجــري تشــييده يف 

الوقــت احلــايل والــذي ســيجري إرســاء لفــان أمامــه.

  )N-KOM( شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة 

تأسست يف: 2007
امللكيــة: متلــك شــركة ناقــالت حصــة تبلــغ 7٩ باملئــة مــن شــركة )N-KOM(، يف حــني متلــك شــركة كيه اس 
لالســتثمارات احملــدودة، وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة كيبيــل لألعمــال البحريــة، حصــة نســبتها 20 

باملئة ومتلك قطر للبرتول حصة نسبتها واحد باملئة.
مساحة احلوض: 50.8 هكتار

املرافــق: حوضــان جافــان )٣60 مــرتًا × 66 مرتًا و 400 مرت × 80 مرتًا(؛ وأرصفة يف البحر ومراســي بطول إجمايل 
يبلغ 2.750 مرتًا جمهزة بروافع تصل حتى 100 مرت؛ وجمموعة متكاملة من مرافق الدعم مثل ورشة املعادن 
وورشــة اآلالت وورشــة أعمــال الكهرباء وورشــة األنابيب وورشــة األعمال امليكانيكية وغــرف نظيفة منخفضة 
احلــرارة للتربيــد وخمــازن كبــرية. ويوجــد أربعــة روافــع برجيــة بقــدرة رفــع 25 طــن لكل منهــا يف مرفــق عمليات 
إصــالح الســفن الصغــرية إىل جانــب رافعتــني متحركتــني )٣00 طــن و1100 طــن(، ورصيــف عائــم بطــول 200 مــرت، 
ومنطقــة إرســاء جافــة ومرفــق لدعــم اإلنتاج. ومــن املقرر إضافة رصيف عائم ســهل االســتعمال بقــدرة رفع 
قدرهــا 6250 طنــً )16٣ مــرتًا × 26 مــرتًا( وحــوض عائــم جمهــز للســفن مــن طــراز "Q-Max" )405 أمتــار × 66 

مرتًا( بقدرة رفع تبلغ 120000 طن يف عام 2015.
األنشــطة: تركــز شــركة )N-KOM( علــى عمليات إصالح الســفن البحرية وحتويلها وصيانتهــا وحتويل وصناعة 

هياكل بحرية وبرية مثل منصات احلفر واملنصات األرضية للقوارب املرفوعة ومكوناتها.
االعتمادات: املعهد اإلمريكي للبرتول )API( أيزو 9001؛ )API( ونظام إدارة السالمة والصحة املهنية 

18001؛ )API( أيزو 14001؛ مواصفات Q1 )API( و 2B و 4Fو6A و)API( أيزو تي أس 29001؛ اجلمعية 
األمريكية للمهندسني امليكانيكيني )ASME( العتماد سفن الضغط واعتمادات U )ASME( وU2 وS وPP؛ 

واالعتماد R من اجمللس الوطني.
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حوض بناء السفن

  )NDSQ( شركة ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة

تأسست يف: 2010
امللكية: متلك شركة ناقالت حصة تبلغ 70 باملئة من شركة )NDSQ(، يف حني متلك جمموعة دامن شيبياردز 

الهولندية نسبة ٣0%.
مساحة احلوض: 18هكتار

املرافــق: صالــة تشــييد بطــول 270 مــرتًا وعــرض 65 مــرتًا؛ وصالــة جتميع بطول 180 مــرتًا تتكون مــن أربع وحدات؛ 
وصالــة تشــطيب وإعــادة تهيئــة للســفن مرتفعــة القيمــة بطــول 180 مــرتًا × عــرض 70 مــرتًا × ارتفــاع 50 مــرتًا 
مقســمة إىل وحدتني منفصلتني يخضعان لتحكم منفصل يف درجة احلرارة؛ ورصيف جتهيزات يف البحر بطول 
400 مــرت جمهــز برافعــة بقــدرة ٣0 طنــً؛ وبارجة إنزال واســتعادة بقــدرة رفع تبلغ 10,500 طــن؛ وورش وخمازن وما 

إىل ذلك من مرافق الدعم األخرى. 
األنشطة: تركز شركة )NDSQ( على بناء السفن من احلديد واأللومنيوم والبالستيك املقوى باأللياف حتى طول 
170 مرت كحٍد أقصى. وتشــمل قدرتها اإلنتاجية نطاقً كبريًا من الســفن التجارية )مثل القاطرات وســفن اإلمداد 
البحــري وســفن البضائــع(، والســفن البحريــة واليخــوت الفاخــرة. وميكــن لشــركة )NDSQ( إجــراء عمليــات إعــادة 

التأهيل لليخوت العمالقة والسفن البحرية. 
االعتمــادات: أيــزو 9001: 2008 وأيــزو 14001: 2004 ونظــام إدارة الســالمة والصحــة املهنيــة 18001: 2007.

 إجنازات عام 2014
أمتت شركة )NDSQ( ثالثة عشر مشروعً إلصالح يخوت عمالقة وصيانتها وإعادة تأهليها. 	• 

تشيد شركة )NDSQ( يختني فاخرين سريعني بطول 71 مرتًا سيجري بناؤهما بالكامل يف قطر. وتستند  	•
السفينتان ذات املواصفات اخلاصة إىل الهيكل احملدب على شكل بلطة اخلاص بأسطول دامن البحري 

املصمم على شكل البلطة وسفن دعم اليخت. وسيجري تزويد السفينتني بأحدث التقنيات وستصل 
 سرعتهما إىل 20 عقدة.

ــات  ــً للمواصف ــدد ووفق ــت احمل ــة يف الوق ــركة مالح ــفينة لش ــليم 1٩ س ــركة )NDSQ( يف تس ــت ش جنح 	•
 احملــددة. وتعمــل جميــع الســفن البالــغ عددهــا 1٩ ســفينة يف الوقــت احلــايل يف مينــاء مســيعيد يف قطر.

ســّلمت شــركة )NDSQ( ســفينتني بقــوة َقْطــٍر تبلــغ 15 طنــً مــع إرســاء مزدوج الــرأس من طلبية الســفن  	•
الســبعة ملشــروع شــركة ناقالت املشــرتك، شــركة ناقالت سفيتزيرويســمولر )NSW(. وســتكون السفن 
اخلمس املتبقية – اثنتني منها قاطرتني بقوة َقْطٍر تبلغ 60 طنً مع اجتاه حاد واثنتني منها قاطرتني بقوة 
 َقْطــٍر تبلــغ 45 طنــً مــع اجتاه حاد واألخرية قارب إرشــاد – جاهزة للعمل يف مينــاء راس لفان يف عام 2015.

.)NDSQ( قدم مشروع امليناء اجلديد يف قطر طلبية ببناء 11 سفينة لشركة 	• 

وقعت شركة )NDSQ( مذكرتي تفاهم لبناء سبع سفن للقوات املسلحة القطرية. 	• 

شاركت )NDSQ( يف معرض ومؤمتر الدوحة الدويل للدفاع البحري ومعرض قطر الدويل للقوارب. 	• 

أعادت لويدز ريجسرت منح اعتماد األيزو 9001: 2008 واأليزو 14001: 2004 ونظام إدارة السالمة  	•
.)NDSQ( والصحة املهنية 18001: 2007 لشركة

وقعت شركة )NDSQ( عقد لبناء سفينة دعم لليخوت من نوع »ستان تندر 2606«. 	•
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ال تــزال شــركة )NAC(  تقــدم خدمــات الوكالــة جلميــع الســفن املتجهــة لــراس لفــان وســفن املــواد الهيدروكربونيــة املتجهــة ملينــاء مســيعيد دون أي  	•

ــات هــادرة للوقــت. تأخــريات أو إصاب
تلقت شركة )NAC( شهادة تقدير من شركة )N-KOM( لتسهيل املغادرة وجميع اخلدمات احلكومية. 	•

تلقت شركة )NAC( شهادة تقدير من بوربون جلف جلاهزيتها يف تقدمي املساعدة وللتعامل السريع للغاية مع الطلبات املقدمة جلميع اخلدمات. 	•
جرى متديد رخصة الوكالة مليناءي راس لفان ومسيعيد ملدة سنة واحدة. 	•

وقعــت شــركة )NAC( اتفاقيــات مــع عمــالء خارجيــني لرتتيباتهــم اللوجســتية. وتشــمل هــذه اخلدمــات إصــدار تأشــريات رجــال األعمــال واإلجــراءات  	•
اجلمركيــة وتوفــري النقــل علــى النحــو املطلــوب.

اخلدمات البحرية

تقدم شركة ناقالت نطاقً شاماًل من اخلدمات البحرية للسفن العاملة يف املياه القطرية والسفن املتجهة 
إىل موانئ راس لفان ومسيعيد. وهدف هذه اخلدمات هو تقدمي حلول متكاملة للسفن التي تتطلب إمدادات 

واحتياجات أساسية قبالة الساحل القطري.

)Nakilat SvitzerWijsmuller( شركة ناقالت سفيتزيرويسمولر
شــركة )NSW( هي مشــروع مشــرتك تأســس يف عام 2006 ومتلك شــركة ناقالت فيه حصًة تبلغ 70 باملئة بينما 
متلــك شــركة ســفيتزيز ميــدل إيســت ليميتــد، وهــي شــركة تابعــة لشــركة ســفيرتيز الدوليــة لتشــغيل القاطــرات 
والتــي متلكهــا بالكامــل جمموعــة النقــل البحــري الدمناركيــة إيــه. بــي. مولــر مريســك، حصــًة تبلــغ ٣0 باملئــة فيهــا. 
وتشــّغل شــركة )NSW( أســطواًل مــن ٣0 ســفينة مبــا يف ذلك الســفن اخلمس وعشــرين اململوكة لهــا. ويتألف 
األســطول مــن ســفن َقْطــٍر وســفٍن إرشــاد وزوارق ربــط وســفن أطقــم العمــل وغــري ذلــك مــن الســفن الالزمــة 
خلدمــات املوانــئ املســتقرة يف مينــاء راس لفــان والعاملــة أيضً يف احلقــول البحرية قبالة جزيــرة حالول. وتقدم 
الشــركة نطاقً من اخلدمات مبا يف ذلك خدمات القطر واملرافقة واإلرســاء والدعم واإلرشــاد وخدمات املناولة 

على منت السفن وعلى الشاطئ والتعامل مع حاالت الطوارئ ودعم الصيانة البحرية.

 إجنازات عام 2014
جرى تسليم أول سفينتني إضافيتني يف جمموعة السفن السبعة حديثة البناء وإدخالها يف اخلدمة فورًا  	•

يف راس لفان يف شهر أغسطس.
جرى توظيف جمموعتي إرساء إضافيتني يف شهر أغسطس أيضً لتعزيز قدرة امليناء على مناولة عدة  	•

سفن يف آن واحد يف راس لفان.

)NAC( شركة وكالة ناقالت
متلــك شــركة ناقــالت حصــة نســبتها ٩5 باملئــة مــن شــركة )NAC( يف حــني متلــك قطــر للبــرتول نســبة خمســة 
باملئــة منهــا. وشــركة  )NAC( معينــة مــن جانــب ميناءي راس لفان ومســيعيد وتعمل كوكيل وحيــد لهما مبوجب 
تراخيــص وكالــة موانــئ قطــر للبــرتول لتمثــل جميــع الســفن املتجهــة إىل راس لفــان وجميــع ســفن املــواد 
الهيدروكربونيــة املتجهــة إىل منــاء مســيعيد. وتعمــل الشــركة نيابــة عــن مــالك الســفن وشــركات النقــل البحــري 
وشــركات تشــغيل الســفن وشــركات تأجري الســفن واملصنعني احملليني واجلهات املســتقبلة واجلهات األخرى 
وعمــالء الشــحن البحــري ومقدمــي اخلدمــات، وتقــدم خدمــات النقل البحــري لهم بالتواصــل مع مينائــي راس لفان 

ومسيعيد. وتتعامل الشركة مع ٣400 سفينة يف املتوسط سنويً.

وشــركة )NAC( هــي الوكيــل املرخــص ملينــاء راس لفــان منــذ شــهر مايــو 2005، وقــد اســتحوذت علــى عمليــات 
الوكالة جلميع ســفن املواد الهيدروكربونية املتجهة إىل ميناء مســيعيد يف شــهر ســبتمرب 201٣. ودور الشــركة 
الرئيســي هــو التحميــل والتفريــغ الفّعــال للســفن املتجهــة إىل مينائــي راس لفان ومســيعيد، حيث تقدم الشــركة 
املســاعدة، يف إطــار خدماتهــا، يف التواصــل وتنســيق األنشــطة بــني الســفينة والطــرف اآلخــر علــى الشــاطئ 
لضمان ســالمة عمليات اإلرســاء والتحميل والتفريغ وااللتزام بتوقيتها احملدد. وتشمل العناصر الرئيسية األخرى 
ملهــام شــركة وكالــة ناقــالت التحريــر الصحيــح لوثائــق النقــل البحــري واإلجــراءات اجلمركيــة ومتطلبــات املغــادرة 
واملسائل التنظيمية احلكومية واملتعلقة بامليناء، وتقدمي اإلمدادات واخلدمات مبا يف ذلك تزويد طاقم العمل 

على السفينة باحتياجاته. 
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خدمات دعم السفن
تقــدم وحــدة دعــم الســفن )VSU( يف شــركة ناقــالت نطاقــً كامــاًل مــن خدمــات اإلمــداد والدعــم جلميــع الســفن العاملــة يف امليــاه القطريــة علــى 

مــدار الســاعة. وتهــدف وحــدة دعــم الســفن إىل تقــدمي أوســع نطــاق مــن احتياجــات العمــالء.

ومتتلــك وحــدة دعــم الســفن القــدرة علــى إدارة أي مــوارد متعلقــة بالســفن وتخزينهــا واحلفــاظ عليهــا وتقــدمي نطــاق واســع مــن إمــدادات املــواد 
والتواصــل للحصــول علــى خدمــات اإلصــالح والصيانــة يف راس لفــان ويف املنطقــة. ومتلــك وحــدة دعــم الســفن مرافــق التخزيــن اخلاصــة بهــا مبــا 
يف ذلــك اخملــازن اخلاليــة مــن الرطوبــة والتــي يجــري التحكــم يف درجــة حرارتهــا مــع خيــارات مثــل التربيــد والتجميــد، وخدمــات إدارة اخملــزون والقــدرة 
ــار الســفن علــى املــدى القصــري والطويــل وتقــدمي اخلدمــات علــى مــدار الســاعة. وتتعامــل وحــدة دعــم الســفن مــع جميــع  علــى تخزيــن قطــع غي

عمليــات االســترياد والتصديــر بالتواصــل مــع الهيئــات اجلمركيــة القطريــة واجلهــات احلكوميــة القطريــة األخــرى لتســهيل عمليــات حركــة املــواد.

خدمات دعم السفن
 إجنازات عام 2014

بــدأت وحــدة دعــم الســفن التابعــة لشــركة ناقــالت يف عمليــة توفــري قطــع غيــار الســفن العابــرة وتنفيذهــا بدعــم مــن الهيئــة العامــة للجمــارك يف قطــر. 	•
ُاستخدمت عملية قطع غيار السفن العابرة على نحو ناجح السترياد املواد لشركة ناقالت. 	•

قدمت وحدة دعم السفن خدماتها لنحو 270 سفينة خالل عام 2014 لتحقق زيادة نسبتها 18% يف إجمايل اإليرادات. 	•
تواصــل وحــدة دعــم الســفن تقــدمي املســاعدة لشــركات )N-KOM( وناقــالت )NDSQ( وشــركة )NSW( وشــركة)NAC( وأســطول ســفن شــركة ناقالت  	•

وحــوض ارحمــة بــن جابــر اجلالهمــة لبنــاء الســفن خــالل عــام 2014. 
قدمــت وحــدة دعــم الســفن )VSU(الدعــم اللوجســتي لعمليــة اســترياد خمســة روافــع ذراعيــة والرصيــف العائــم للســفن مــن طــراز "Q-Max" لتوســعة  	•

ــاء الســفن يف راس لفــان. مرافــق حــوض بن
نّفذت وحدة دعم السفن  )VSU( منوذج تنفيذ اخلدمات اللوجستية ومنوذج صيانة احملطات لتعزيز استخدامها لربنامج ساب وحتسني كفاءة األعمال. 	•

وضعت شركة ناقالت اسرتاتيجية عقود ونفذتها لعقود اإلمداد واخلدمات لدعم إدارة ناقالت الغاز الطبيعي املسال التابعة لشركة ناقالت. 	•
أعادت شركة ناقالت التفاوض بشأن عقد إمداد زيوت التشحيم ملدة خمس سنوات ونفذته خلفض التكاليف ورفع أوجه الكفاءة إىل احلد األقصى. 	•
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 شركـــة قطــر لنقــل الغــاز احملـــدودة 
»نـاقــالت« )ش.م.ق(

 الدوحة - قطر

البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية
يف ٣1 ديسمرب 2014

تقرير مدقق احلسابات املستقل  ٣8-٣٧
 البيانات املالية املوحدة

بيان املركز املايل املوحد        ٤0-٣٩
بيان الدخل املوحد   ٤١

بيان الدخل الشامل اآلخر املوحد  ٤٢
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد  ٤٣-٤٤ 

بيان التدفقات النقدية املوحد  ٤٥-٤٦
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  8٤٧ -١

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

 قطر  –الدوحة 
 

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

الموحد  الدخلوكال  من بيان  2014ديسمبر  31بـ "المجموعة"( والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  )ويشار إليها معا  
ملخصا  و الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ  الدخلوبيان 

يضاحات تفسيرية أخرى  .للسياسات المحاسبية الهامة وا 
 

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

دة حالشركات التجارية القطري ، واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية المو 
 كانت عن إحتيال أو عن خطأ. بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء

 
 مسؤولية مدقق الحسابات

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

 البيانات المالية الموحدة خالية من اخطاء جوهرية.

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

والمتعلقة  ركةللشعن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية 
، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء الموحدة  المالية باإلعداد والعـرض العادل للبيانات

. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات الشركةرأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى 
 .الموحدة لعرض االجمالي للبيانات الماليةالمحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييم ا

 نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا  لرأينا حول التدقيق.
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 الرأي 
ر لنقل الغاز لشركة قطفي رأينا ، أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي 

وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ  2014ديسمبر  31كما في المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق( 
 للمعايير الدولية للتقارير المالية. وفقا  
 

 متطلبات قانونية وتشريعية أخرى
أنه قد و تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن الجرد الفعلي للمخزون قد أجري وفقا  لألصول المتبعة ، برأينا أيضا  ، أن المجموعة 

عتقادنا وفي حدود المعلومات الحصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا تي . وحسب معرفتنا وا 
والنظام  2002( لسنة 5قانون الشركات التجارية القطري رقم ) متطلبات توافرت لدينا ، لم تقع خالل السنة المالية مخالفات ألحكام

 .األساسي للمجموعة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري على نشاط المجموعة أو مركزها المالي
 
 
 

 قطر –في الدوحة  ديلويت آند توش عن
 1035فبراير  31 فرع قطر

  
  

  محمد عثمان باهيميا
   شريـــــــكال

  (301سجل مراقبي الحسابات رقم )

تقرير مدقق احلسابات املستقل )تتمة(تقرير مدقق احلسابات املستقل

٣٧٣8



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

 قطر -الدوحة 

 الموحد  المركز المالي بيان

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                            2014ديسمبر  31 في كما

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريا  جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 1 - 

 

 إيضاح 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
    الموجودات

    الموجودات غير المتداولة
 2488558318 1444554004 4 ممتلكات ومعدات  

 286418403 141214015 5 إستثمارات في شركات المشاريع المشتركة
 8048651 1414233 6 قروض لشركات مشاريع مشتركة 

 1758865 3224121 7 إستثمارات متاحة للبيع
 2884778237 1241424111  مجموع الموجودات غير المتداولة 

    
    الموجودات المتداولة

 258730 134011  المخزون
 2378947 1214333 8 ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

 208993 354241 )ب(17 مطلوب من شركات المشاريع المشتركةال
 189308976 142034330 9 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 282158646 141134242  مجموع الموجودات المتداولة
 3086928883 1340324010  مجموع الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 الموحد )تتمة( المركز المالي بيان

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                            2014ديسمبر  31 في كما

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريا  جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 2 - 

 

 إيضاح 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
    حقوق الملكية والمطلوبات

    حقوق الملكية 
 585388458 545114411 10 رأس المال 

 4048457 4214135 11 إحتياطي قانوني
 1298397 3104115  إحتياطي القيمة العادلة

 288626 --  إحتياطي تحويل عمالت 
 6098429 334,111 10،1 توزيعات أرباح نقدية مقترحة

 180728687 3,312,244  أرباح مدورة
 787838054 140324322  حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط واألسهم غير المسيطرة

 (384438428) (441154421) 12 إحتياطي تحّوط
 483398626 142214103  بعد إحتياطي التحوط وقبل األسهم غير المسيطرةحقوق الملكية 

 68842 14154  األسهم غير المسيطرة
    

    المطلوبات غير المتداولة
 2282738733 1143124212 13 قروض 

 288248135 143124241 14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة
 188144 114304  للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 398088 3214231  مطلوبات أخرى
 2581558100 1340334244  مجموع المطلوبات غير المتداولة

    
    المطلوبات المتداولة

 8438964 2514513 13 قروض
 3428526 4224050 15 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 48825 14130 )ب(17 إلى شركات المشاريع المشتركة مستحق
 181918315 341534113  مجموع المطلوبات المتداولة

 3086928883 1340324010  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس  2015 فبراير 18بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموحدة هذه البيانات المالية على  تمت الموافقة
 :من قبل

 

 
 عبداهلل فضالة السليطي  الكواري أحمد علي  يآل ثانخالد بن خليفة 

 العـــام المديـــر  مجلس اإلدارة عضو  نائب رئيس مجلس اإلدارة

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

بيان املركز املايل املوحد
كما يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

بيان املركز املايل املوحد )تتمة(
كما يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

 الموحد )تتمة( المركز المالي بيان

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                            2014ديسمبر  31 في كما

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريا  جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 2 - 

 

 إيضاح 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
    حقوق الملكية والمطلوبات

    حقوق الملكية 
 585388458 545114411 10 رأس المال 

 4048457 4214135 11 إحتياطي قانوني
 1298397 3104115  إحتياطي القيمة العادلة

 288626 --  إحتياطي تحويل عمالت 
 6098429 334,111 10،1 توزيعات أرباح نقدية مقترحة

 180728687 3,312,244  أرباح مدورة
 787838054 140324322  حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط واألسهم غير المسيطرة

 (384438428) (441154421) 12 إحتياطي تحّوط
 483398626 142214103  بعد إحتياطي التحوط وقبل األسهم غير المسيطرةحقوق الملكية 

 68842 14154  األسهم غير المسيطرة
    

    المطلوبات غير المتداولة
 2282738733 1143124212 13 قروض 

 288248135 143124241 14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة
 188144 114304  للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 398088 3214231  مطلوبات أخرى
 2581558100 1340334244  مجموع المطلوبات غير المتداولة

    
    المطلوبات المتداولة

 8438964 2514513 13 قروض
 3428526 4224050 15 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 48825 14130 )ب(17 إلى شركات المشاريع المشتركة مستحق
 181918315 341534113  مجموع المطلوبات المتداولة

 3086928883 1340324010  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس  2015 فبراير 18بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموحدة هذه البيانات المالية على  تمت الموافقة
 :من قبل

 

 
 عبداهلل فضالة السليطي  الكواري أحمد علي  يآل ثانخالد بن خليفة 

 العـــام المديـــر  مجلس اإلدارة عضو  نائب رئيس مجلس اإلدارة
٣٩٤0 تشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن 1 إىل 25 جزءاً جوهرياً من هذه البيانــات املالية املوحدةتشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن 1 إىل 25 جزءاً جوهرياً من هذه البيانــات املالية املوحدة



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

 قطر - الدوحة

 بيان الدخل الموحد

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                 2014ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريا  جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 3 - 

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 13

1034 

للسنة المنتهية في    
 ديسمبر 31

2013 
    اإليرادات

 380158138 140404131  إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
 3008753 4154101 5 حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
 478108 514145  إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت

 198687 314411 17  شركات المشاريع المشتركةإيرادات فوائد من قروض ل
 178259 154214  إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية

يرادات أخرى  218234 334131  إيرادات سفن مؤجرة وا 
 384218179 145124125  مجموع اإليرادات

    
    المصاريف

 (6508301) (3234112) 25 مصاريف تشغيلية 
 (1038407) (3334411)  مصاريف إدارية وعمومية
 (6068129) (3334012) 4 إهالك ممتلكات ومعدات

 (183058597) (341454551)  مصاريف التمويل
 (286658434) (143244123)  مجموع المصاريف

    
 7558745 1244222  ربح التشغيل

 (258713) -- 5 خسائر من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك
 7308032 1244222  ربح السنة

    
    على:موزع 

 7298026 1214512  مالكي الشركة األم
 18006 34431  أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 7308032 1244222  المجموع 
 1،32 3،33 19 العائد األساسي والمعّدل على السهم )بالريـال القطري(  

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

 قطر -الدوحة 

 الدخل الشامل الموحد بيان

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                                  2014ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدةجوهريا  جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 4 - 

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 13

1034 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2013 
    

 7308032 1244222  ربح السنة 
    

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

 -- (114313)  المسترد من إحتياطي تحويل عمالت
 308829 34411 7 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

 189518691 (1014331)  في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقديةالتغيرات 
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات 

 4418335 134541  النقدية في المشاريع المشتركة
 381538887 154213  إجمالي الدخل الشامل للسنة

    
    على: إجمالي الدخل الشامل للسنة موزع

 381528881 144132  مالكي الشركة األم
 18006 34431  أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 381538887 154213  المجموع 

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

بيان الدخل املوحد
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

بيان الدخل الشامل املوحد
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

٤١٤٢ تشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن 1 إىل 25 جزءاً جوهرياً من هذه البيانــات املالية املوحدةتشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن 1 إىل 25 جزءاً جوهرياً من هذه البيانــات املالية املوحدة
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ف ريال ق
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)ا

شركة
 

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

) 

الدوحة 
- 

قطر
 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 

للسنة المنتهية في
 

31
 

ديسمبر 
2014

                                                                                                                             
                               

)المبالغ باأللف 
ريـال قطري
) 

ضاحات المرفقة من 
تشكل اإلي

1 
إلى 

25
 

جزءا  
جوهريا  

من هذه البيانات المالية الموحدة
 

- 
5 

- 

 

 
 

رأس المال
 

إحتياطي 
قانوني

 
إحتياطي 

القيمة العادلة
 

إحتياطي 
صرف 

أسعار 
العمالت

 

توزيعات 
أرباح نقدية 

مقترحة
 

أرباح مدورة
 

حقوق الملكية قبل 
إحتياطي التحوط واألسهم 

التي ال تتمتع بالسيطرة
 

إحتياطي تحوط
 

أسهم ال تتمتع 
بالسيطرة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الرصيد كما في 

1 
يناير 

2013
 

585388456
 

3318554
 

98,568
 

28,626
 

554,026
 

1,044,219
 

7,595,449
 

(5,836,454)
 

5،836
 

ربح سنة 
2013

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
729,026

 
729,026

 
--

 
18006

 
الدخل الشامل االّ 

خر لسنة 
2013

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 
--

 
--

 
30,829

 
--

 
--

 
--

 
30,829

 
--

 
--

 
- 

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

1,951,691
 

--
 

- 
صة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط 

ح
التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
4418335

 
--

 
إجمالي الدخل الشامل لسنة 

2013
 

--
 

--
 

30,829
 

--
 

--
 

729,026
 

759,855
 

283938026
 

18006
 

المحول لإلحتياطي القانوني
 

- 
72,903

 
--

 
--

 
--

 
(

72,903
) 

--
 

--
 

--
 

ضية 
صندوق دعم األنشطة االجتماعية والريا

مساهمة في 
2013
 

ضاح 
)إي

16
) 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

(
18,226
) 

(
18,226
) 

--
 

--
 

توزيعات أرباح مقررة لسنة 
2012

 
--

 
--

 
--

 
--

 
(554,026)

 
--

 
(554,026)

 
--

 
--

 
توزيعات أرباح مقترحة لسنة 

2013
 

--
 

--
 

--
 

--
 

6098429
 

(
6098429

) 
--

 
--

 
--

 
مساهمة في رأس المال

 
2 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

2 
--

 
--

 
الرصيد كما في 

31
 

ديسمبر 
2013

 
5,538,458

 
404,457

 
129,397

 
28,626

 
6098429

 
180728687

 
7,783,054

 
(

384438428
) 

6,842
 

شركة
 

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

) 

الدوحة 
- 

قطر
 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تتمة(
 

للسنة 
المنتهية في

 
31
 

ديسمبر 
2014

                                                                                                                             
                               

)المبالغ باأللف 
ريـال قطري
) 

ضاحات المرفقة من 
تشكل اإلي

1 
إلى 

25
 

جزءا  
جوهريا  

من هذه البيانات المالية الموحدة
 

- 
6 

- 

 

 
 

س المال
رأ

 
إحتياطي 
قانوني

 

إحتياطي 
القيمة 
العادلة

 

إحتياطي 
أسعار صرف 

العمالت
 

توزيعات 
أرباح نقدية 

مقترحة
 

أرباح مدورة
 

حقوق الملكية قبل 
إحتياطي التحوط واألسهم 

التي ال تتمتع بالسيطرة
 

إحتياطي
 

تحوط
 

أسهم ال تتمتع 
بالسيطرة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الرصيد كما في 

3 
يناير 

1034
 

545114451
 

4044452
 

3124122
 

114313
 

3024412
 

340214312
 

242114054
 

(
144414411
) 

34141
 

ربح سنة 
2014

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
1214512

 
1214512

 
--

 
34431

 
الدخل الشامل االّ 

خر لسنة 
4

201
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

المسترد من 
إحتياطي تحويل عمالت

 
--

 
--

 
--

 
(

114313
) 

--
 

--
 

(
114313
) 

--
 

--
 

- 
التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 
--

 
--

 
34411

 
--

 
--

 
--

 
34411

 
--

 
--

 
- 

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات 
النقدية

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
(

1014331
) 

--
 

- 
صة المجموعة في 

ح
تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط 

التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

134541
 

--
 

إجمالي الدخل الشامل لسنة 
2014

 
--

 
--

 
34411

 
(

114313
) 

--
 

1214512
 

1334112
 

(
2114020
) 

34431
 

المحول لإلحتياطي القانوني
 

--
 

124151
 

--
 

--
 

--
 

(
124151
) 

--
 

--
 

--
 

ضية 
صندوق دعم األنشطة االجتماعية والريا

مساهمة في 
2014
 

ضاح 
)إي
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ت املالية املوحدة
ن هذه البيانــا
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ن 1 إ

ت املرفقــة مــ
ضاحــا
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  (قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق شركة

 قطر - الدوحة

 بيان التدفقات النقدية الموحد 

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                             2014ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدة جوهريا   جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 13

1034 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2013 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 7308032 1244222  ربح السنة
    تعديالت:

 6068129 3334012 4 إهالك ممتلكات ومعدات
 183058597 341454551  مصاريف تمويل

 (3008753) (4154101) 5 حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
 258713 -- 5 خسائر من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك

 (198687) (314411) 17 إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
 (178259) (154214)  أرباح وأرباح من بنوك إسالميةإيرادات فوائد وتوزيعات 

 (78195) (324013)  إيرادات أخرى
 150 --  مخصص لألرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها

 48713 54430  مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين
  141354315 283278440 

    التغيرات في رأس المال العامل:
 (678) (121)  المخزون

 838871 (124033)  ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
 (158905) 124431  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 388738 3124125  مطلوبات أخرى
 (78364) 14103  مطلوب من شركات المشاريع المشتركةال

 38135 (14535)  إلى شركات المشاريع المشتركة المستحق
 284298237 145044155  النقد الناتج من التشغيل

 (183048493) (341124210)  مصاريف تمويل مدفوعة
 (18234) (34500)  مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 181238510 341344215  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 
 
 
 
 
 

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

 قطر - الدوحة

 بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمة(

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف                                                             2014ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 من هذه البيانات المالية الموحدة جوهريا  جزءا   25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 8 - 

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 13

1034 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2013 
    التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 2968844 4234231  بالصافى - قروض لشركات المشاريع المشتركة
 (1538213) --  إستثمار في شركة مشروع مشترك

 1918309 1414521 5 توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
 (2698391) (1304235) 4 شراء ممتلكات ومعدات 

 398766 534221  إيرادات استثمارات مقبوضة
 -- (2024320)  يوما   90ودائع ألجل تستحق بعد 

 1058315 (3204213)  األنشطة اإلستثمارية الناتج من )المستخدم في( / صافي النقد
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 2 15  إصدار أسهم رأس المالمن  متحصالت

 (5468990) (3014333)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
 (268457) (114112)  توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل

 383398540 341104235  المقبوض من القروض
 (481378124) (342224022)  المدفوع لتسديد القروض

 (298174) (344013)  تكلفة الصفقات من إعادة التمويل
 (184008203) (1334113)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (1718378) 1524231  وما يعادلهفي النقد  (النقص) الزيادة / صافي
 280098036 341124351  في بداية السنةما يعادله النقد و 
 188378658 140254523 9/1 في نهاية السنة وما يعادلهالنقد 

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

بيان التدفقات النقدية املوحد
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

بيان التدفقات النقدية املوحد )تتمة(
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

٤٥٤٦ تشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن 1 إىل 25 جزءاً جوهرياً من هذه البيانــات املالية املوحدةتشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن 1 إىل 25 جزءاً جوهرياً من هذه البيانــات املالية املوحدة



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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 قطرى( لاير)المبالغ باأللف                                                                2014ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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 تأسيس الشركة ونشاطها .3

( كشركة مساهمة عامة في دولة قطر )"ناقالت" أو "الشركة" )ش.م.ق( )ناقالت( تم تأسيس شركة قطر لنقل الغاز المحدودة
( من قانون الشركات التجارية 68( بموجب المادة رقم )28566وسّجلت تحت السجل التجاري رقم ) 2004يونيو  9بتاريخ 

يحكم و  .(70)رقم لتجارة ااألعمال و  ةر اوز قرار  بموجب. تم إصدار الموافقة بتأسيس الشركة 2002( لسنة 5القطري رقم )
. بدأ تداول أسهم الشركة  2002( لسنة 5رقم ) التجاريةالخاص بالشركات قانون الو ونظامها األساسي  هاعقد تأسيسالشركة 

 .2005إبريل  7 بتاريخ بورصة قطر في

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

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

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

 .االقتصاديةوتتعرض لنفس المخاطر 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .1

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لها تأثير على األرصدة المدرجة في البيانات المالية الموحدة  1،3

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

 المعايير المعّدلة )أ(
 .2014يناير  1سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ( األدوات المالية: العرض"32معيار المحاسبة الدولي رقم" )تعديالت لتوضيح التطبيقات الحالية المتعلقة بتسوية  -( )المعّدل
 المتطلبات.

 ( تعديالت لتقديم  إستثناء من 27( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )12و  10المعايير الدولية للتقارير المالية رقم :)المعّدل( )
 متطلبات توحيد اإلستثمار في الشركات التابعة لشركة إستثمار.

 ( تعديالت ناتجة من إيضاحات المبالغ القابلة للتحصيل للموجودات غير المالية.36معيار المحاسبة الدولي رقم : )المعّدل( ) 

 ( "األدوات المالية": اإلعتراف والقياس 39( )المعّدل( : تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم )39حاسبة الدولي رقم )معيار الم
 لتوضيح أنه ال توجد حاجة إليقاف محاسبة التحوط إذا كانت مشتقات التحوط مستبدلة وتم  إستيفاء معايير معينة.

 التفسيرات الجديدة )ب(
 .2014يناير  1التي تبدأ في أو بعد سارية المفعول للفترات 

 ( الضرائب".21تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم" ) 

 
 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 قطرى( لاير)المبالغ باأللف                                                                2014ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة)تتمة( . 1

 31نة المنتهية للس للمجموعةإن تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعّدلة لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة 
 بإستثناء بعض التغيرات في عرض البيانات المالية واإليضاحات. 2014ديسمبر 

 سارية المفعول )مع إمكانية التطبيق المبكر( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير 1،1

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

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

  (: الحسابات المؤجلة الناتجة عن تحديد األسعار تنظميا .14للتقارير المالية رقم )المعيار الدولي 

 .2017يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( اإليرادات من العقود مع العمالء.15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :) 

 .2018يناير  1ي أو بعد سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ ف
 ( األدوات المالية.9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :) 

 المعايير المعّدلة )ب(
 .2014يوليو  1سارية المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد 

 ( تعديل لتوضيح المتطلبات المتعلقة في كيفية ربط المساهمات م19معيار المحاسبة الدولي رقم :)ين أو ن الموظف( )المعدل
 األطراف األخرى إلى فترة الخدمة المرتبطة بها.

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

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

 2016يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ضافة توجيهات 2014 – 2012ورة المعايير الدولية للتقارير المالية تحسينات سنوية على د : تعديالت إلصدار توضيحات وا 

 (.34و 19( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )7و 5إضافية/ محددة على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )

 ( ومعيار المحاسبة الدولي ر 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )( 28قم )تعديالت متعلقة ببيع أو مساهمة -( )المعدّلة
 األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.

 ( 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديالت متعلقة بمحاسبة اإلستحواذ على حصة في عملية مشتركة. -( )المعّدل 

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

 ( 38معيار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت متعلقة بتوضيحات طرق مقبولة لإلستهالك واإلطفاء. –( )المعّدل 

 ( 41معيار المحاسبة الدولي رقم ))تعديالت لتصبح األشجار المثمرة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  -)المعّدل
(16.) 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 قطرى( لاير)المبالغ باأللف                                                                2014ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة)تتمة( . 1

 31نة المنتهية للس للمجموعةإن تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعّدلة لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة 
 بإستثناء بعض التغيرات في عرض البيانات المالية واإليضاحات. 2014ديسمبر 

 سارية المفعول )مع إمكانية التطبيق المبكر( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير 1،1

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

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

  (: الحسابات المؤجلة الناتجة عن تحديد األسعار تنظميا .14للتقارير المالية رقم )المعيار الدولي 

 .2017يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( اإليرادات من العقود مع العمالء.15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :) 

 .2018يناير  1ي أو بعد سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ ف
 ( األدوات المالية.9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :) 

 المعايير المعّدلة )ب(
 .2014يوليو  1سارية المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد 

 ( تعديل لتوضيح المتطلبات المتعلقة في كيفية ربط المساهمات م19معيار المحاسبة الدولي رقم :)ين أو ن الموظف( )المعدل
 األطراف األخرى إلى فترة الخدمة المرتبطة بها.

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

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

 2016يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ضافة توجيهات 2014 – 2012ورة المعايير الدولية للتقارير المالية تحسينات سنوية على د : تعديالت إلصدار توضيحات وا 

 (.34و 19( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )7و 5إضافية/ محددة على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )

 ( ومعيار المحاسبة الدولي ر 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )( 28قم )تعديالت متعلقة ببيع أو مساهمة -( )المعدّلة
 األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.

 ( 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديالت متعلقة بمحاسبة اإلستحواذ على حصة في عملية مشتركة. -( )المعّدل 

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

 ( 38معيار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت متعلقة بتوضيحات طرق مقبولة لإلستهالك واإلطفاء. –( )المعّدل 

 ( 41معيار المحاسبة الدولي رقم ))تعديالت لتصبح األشجار المثمرة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  -)المعّدل
(16.) 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة)تتمة( . 1

 تمة(تلمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادر وغير سارية المفعول )مع إمكانية التطبيق المبكر( )ا 1،1

 المعايير المعّدلة )تتمة( )ب(

 .2016يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( 27معيار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت إعادة طريقة حقوق الملكية كإختيار محاسبي لإلستثمارات في الشركات  –( )المعّدل

 في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة 

 ((9)عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 2018يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( إفصاحات األدوات المالية 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :)التطبيق تعديالت تتطلب إفصاحات حول  –( )المعّدل

 (.9األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 ( تعديالت تسمح للمنشأة أن تختار اإلستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط 39معيار المحاسبة الدولي رقم : )المعّدل( )
جزء من محفظة األصول ( التي تخص تحوط القيمة العادلة للتعرض ألسعار الفائدة ل39في معيار المحاسبة الدولي رقم )

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

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

 
 :ةداد والسياسات المحاسبية الهامأسس اإلع .1

 س اإلعدادأس 1/3

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

 . 2002لسنة  قانون الشركات التجارية القطريو 

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

 بالقيمة العادلة. والتي تم قياسهاالنقدية 
ظمة بين تفي معاملة من االلتزامالمدفوعة لنقل  القيمة بيع أحد األصول أوا عند ي يتم استالمهتال القيمة العادلة هو القيمة

ت تلك القيمة يمكن قياسها بشكل مباشر أو عن طريق ا كانالمشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذ
 استخدام تقنية اخرى في التقييم.

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

 ، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.يقطر  ريـالالقطري إلى أقرب ألف  ريـالبال
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

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

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

م مستمر. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي تت بشكلتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
 فيها مراجعة التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأثر بتلك المراجعة. 

لية من األحكام أو التعقيدات أو المجاالت التي تعتبر فيها االفتراضات والتقديرات على درجة عا تحتويالمجاالت التي إن 
 .الموحدة البيانات الماليةهذه  من (23) إيضاح رقمفي هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها 

 السياسات المحاسبية الهامة  1/1
 عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية

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

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

 تابعة اتفي شرك اتار ستثمإ [3]
 :السيطرة عندما يكون حدثتو  ،تي يكون للشركة األم سيطرة عليهاهي ال الشركة التابعة

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

لى الشركة و  ألصحاب األخرى الدخل الشاملوعناصر  ينسب الربح أو الخسارة مالي إج وينسب. الحصص غير المسيطرةا 
لى الشركة و  ألصحاب للشركات التابعة ااّلخر الدخل الشامل  ثلكانت هذه النتائج تملو  حتى ، الحصص غير المسيطرةا 

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

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

 .إعداد البيانات المالية الموحدة المجموعة عند شركات
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

  استثمارات في شركات مشاريع مشتركة  [1]
وجودات و لهم الحق في صافي المتخضع لسيطرة مشتركة بين عدة أطراف دية اقترتيبات تعشركات المشروع المشترك هي 

 وتتطلب القرارات التشغيلية واإلستراتيجية إجماع تلك األطراف.

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

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

ن مترتب على المجموعة نيابة عقانونى أو تعاقدى أو سداد المزيد من الخسائر إال إذا كان هناك إلتزام حصتها باإلعتراف ب
ما لمعرفة ما إذا كان هناك تدني في القيمة ب عند الضرورة، يتم فحص القيمة الدفترية لإلستثمارالمشتركة. روعالمش ةشرك

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

 الممتلكات والمعدات )ب(
تتضمن  .المتراكمة، إن وجدت خسائر االنخفاض في القيمةو  المتراكمهالك اإل ناقصاعدات بالتكلفة تظهر الممتلكات والم

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

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

استبدال أحد بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم  بغرضتتم رسملة المصروفات المتكبدة 
تصادية المستقبلية قالمستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع اإل الجزءلقيمة الدفترية لذلك شطب ا

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

بند الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك توقع بتوفر منافع اقتصادية مستقبلية من عتراف إإلغاء يتم 
السنة  فيالموحد  الدخلبيان عن األصل في عتراف إلغاء اإلأو خسارة ناتجة من  ربحاستخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي 

 فيها.إلغاء االعتراف التي يتم 

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

 سترداد.قيمة األصل إلى قيمته القابلة لإلض سترداد ، يتم تخفيالدفترية لألصل عن قيمته القابلة لإل
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

 )تتمة( الممتلكات والمعدات )ب(
 خمس سنوات. فترةعلى و يتم إطفاؤها تتم رسملة تكاليف الحوض الجاف على السفن المستأجرة 

 :تاليلى النحو الع لموجودات ذات الصلةهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لاحتساب اإليتم 

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

 %15 تجهيزات مكتبية
 %20 أجهزة اتصاالت
 %15 أثاث وتجهيزات

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

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

فترة طويلة من  والتي تستغرق أصول مؤهلةشراء أو بناء أو إنتاج إلى مباشرة تي تنسب بصورة الاإلقتراض تم رسملة تكاليف ت
وائد تخفض إيرادات الف .الموجوداتتكلفة هذه  إلىتم إضافتها ت ، حيث ستخدامالزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات اإل

مؤهلة ال اإلقتراضكاليف ، من تصرفها على األصول المؤهلة، والتي سيتم موال القروضبأتثمارات المؤقتة سالمحققة من اإل
 .الموحد الدخلفي بيان خرى األاإلقتراض جمالى تكاليف إعتراف بيتم اإل .ةرسمللل

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

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

 الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة
أرصدة و  يةوذمم تجار  مشتركةالمشاريع الو قروض لشركات  للبيع ستثمارات متاحةالموجودات المالية غير المشتقة إ تتضمن
من شركات مشاريع مشتركة ونقد وأرصدة لدى البنوك. تشتمل المطلوبات المالية غير المشتقة على  والمطلوبأخرى مدينة 

 ألطراف ذات عالقة. المستحقو دائنة وقروض ذمم 
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 )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

 األدوات المالية )تتمة( )د(

 ستثمارات متاحة للبيعإ [3] 
ستثمارات المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع ولم يتم تصنيفها على أنها اإل

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

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

خسائر المتراكمة ال أو رباحاأل تثمار أو يحدد على أنه قد انخفضت قيمته ففي ذلك الوقت يتم تحويلإستبعاد اإلسإلى أن يتم 
 .للسنةالموحد  الدخلبيان  إلىضمن حقوق الملكية  سابقا   المدرجة

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

 أخرىتجارية وأرصدة مدينة ذمم  [1]
المشكوك  ةالذمم المدين مخصص ديون بعد خصمالمبلغ األصلي للفاتورة يتم إظهار الذمم التجارية واألرصدة المدينة األخرى ب

ب عندما ال يكون محتمال  تحصيل المبلغ بالكامل. تشط هاتحصيل المشكوك في تقدير مخصص للديون . يتمفي تحصيلها
 .لتحصيلها الديون المعدومة عندما ال يوجد إحتمال

 ما يعادلهو النقد  [1]
 90من  وودائع بنكية تستحق خالل أقل وتحت الطلب من النقد في الصندوق وحسابات بنكية جارية وشبه النقديتكون النقد 

 يوما .

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

 أو عدم إستالم الفواتير المؤيدة لها.

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

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

 متداولة.
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 المحاسبية الهامة )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات  .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

 األدوات المالية )تتمة( )د(

 المالية إلغاء اإلعتراف بالموجودات
 :عند ةيالمال اتعتراف بالموجوداء اإليتم إلغ

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

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

 .الموجودعن السيطرة على 

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

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

 .الموحد الدخلبيان 

 المخزون )هـ(
المتوسط طريقة خدام بإستتكلفة المخزون  يتم إحتسابق، أيهما أقل. يالقيمة القابلة للتحقيتم إثبات المخزون بالتكلفة وصافي 

 ق على تكلفة االستبدال المقدرة.ييستند صافي القيمة القابلة للتحقو  المرجح

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

 .محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوقلتزامات ة هذه اإلتكاليف تسوي

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

 .د األدنى المطلوب من فترة الخدمةالح ، ويرتبط ذلك بإكمالأساس فترة الخدمةالمنصوص عليها في عقد التوظيف وعلى 
تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف، كما ال تتوقع المجموعة سداد التزامات مكافآت نهاية الخدمة 

 ب وبالتالي فقد قامت بتصنيفها على أنها مطلوب غير متداول.على المدى القري

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

  شهري. أساسعلى  والمعاشات هيئة التقاعد إلىتحتسب كمصروف عند استحقاقها ، وتدفع  والتي
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

 واإليرادات األخرى اإليرادات (ح)
تفاقيات المبرمة مع األطراف المتعاقد معها بموجب عقود إيجار ستحقاق وطبقا  لإلعلى أساس اإلتراف بإيرادات النقل عيتم اإل

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

 بإيرادات الخدمات البحرية والوكاالت عندما يتم تقديم الخدمة.اإلعتراف يتم 

 تأجير السفن على أساس مبدأ االستحقاق.بإيراد اإلعتراف يتم 

 قائم.عتبار معدل الفائدة المطبق والمبلغ األصلي الاإل فيبإيرادات الفوائد على أساس مبدأ االستحقاق، مع األخذ اإلعتراف يتم 

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

 في القيمة نخفاضإل ا ()ط

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

على  ر سلبا  ؤثينتيجة لوقوع حدث أو أكثر نخفاض في القيمة فقط إذا وجد دليل موضوعي لال قد انخفضتالموجودات المالية 
 .الموحد الدخل بيان فينخفاض ائر اإلعتراف بجميع خس. يتم اإلالتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية لهذه الموجودات المالية

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

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

. بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية لحقوق الملكية، يتم االعتراف بالرد مباشرة في الموحد الدخلبيان 
 حقوق الملكية.

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

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

 سترداد.لإل

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

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

 .نخفاض في القيمةاإل
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 س اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أس .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

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

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

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

القطري حسب أسعار صرف العمالت السائد في تاريخ التقرير. يتم  ريـالتم عرض موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية بال
تحويل اإليرادات والمصاريف بمتوسط أسعار الصرف خالل السنة، إال إذا تذبذبت أسعار الصرف بشكل كبير خالل السنة 

 ففي هذه الحالة يتم استخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت.

بيان الربح أو الخسارة  وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد العمالت األجنبية كبند ضمن يتم تصنيف فروق أسعار صرف 
ربح أو خسارة ك الموحد الدخلفي بيان  . يتم قيد هذه الفروقفى حقوق الملكية حتياطي تحويل العمالت األجنبيةإوتضاف إلى 

 في الفترة التي يتم فيها استبعاد تلك العمليات الخارجية.

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

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

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

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

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

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

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

المعدات ويبدأ و مبدئيا بالتكلفة. عند وضع الناقالت موضع الخدمة، يتم تحويل جميع تلك التكاليف إلى الممتلكات تسجيلها 
 ستهالكها إلى أن تصل إلى قيمة الخردة باستخدام القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها.إحتساب إ
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1/1

 عقود اإليجار م( )
 : نشائهإتاريخ  الترتيب التعاقدى فىهذا فإنه يجب اإلستناد على جوهر ، عقد ايجارالترتيب التعاقدى يتضمن تحديد ما إذا كان ل

 حق استخدام الموجود. أن محتوى العقد ينص على ومحددة  أو موجودات تخدام موجودالعقد يعتمد على اسكان تنفيذ  ما إذا

 :فقط انطبق أحد البنود التاليةبداية عقد اإليجار إذا  بعديتم إجراء إعادة تقييم 

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

و أ)أ(  نودهى البتقييم الإلى إعادة   المؤدية الظروف إذا كانت التغيرمن تاريخ 8 يتم احتساب عقد اإليجار تقييمالإعادة  عند
 )ب( . بندللفي تاريخ تجديد أو تمديد الفترة و على أن تكون  ( أو )د( )ج

 مؤجرك المجموعة
ى القيمة لعاإليجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تضاف التكاليف المباشرة االمتكبدة  ايراديتم إثبات 

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. يرادب اإلاستحإيتم و  ةالمؤجر  للموجوداتالدفترية 
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 ستثمار في شركات المشاريع المشتركةإ .5

  
  

 280188819  2013يناير   1الرصيد كما في 
 1538213 إستثمار إضافي في شركة مشروع مشترك

 3008753 حصة من أرباح السنة
 (258713) من شركة مشروع مشتركخسارة من أدوات مالية مشتقة 

 (68327) أرباح تم تعديلها مقابل قروض لمشاريع مشتركة
  3918967حصة من إحتياطي التحوط للسنة 

 (1918309) توزيعات أرباح مستلمة
 286418403  2013ديسمبر  31الرصيد كما في 

  
 4154101 حصة من أرباح السنة

 334311 توزيع إضافي من مشروع مشترك
 (24112) أرباح تم تعديلها مقابل قروض لمشاريع مشتركة

   104241حصة من إحتياطي التحوط للسنة 
 (114313) استرداد احتياطي تحويل العمالت

 (1414521) توزيعات أرباح مستلمة
 141214015  1034ديسمبر  13الرصيد كما في 

  2013قطري ) ريـال مليون 0،8 قيمةإجمالي التحوط للمشاريع المشتركة ب حتياطيإ أرباحهذا البند الحصة من  يستبعد من  :
فاصيل تتمثل ت. ةع المشتركاريالمشلتلك مقابل القرض الممنوح تسويته ( والذي تم قطري ريـالمليون  10،4بمبلغ  أرباح

 يلي: فيما 2014ديسمبر  31ستثمارات المجموعة في شركات المشاريع المشتركة كما في إ

 النشاط األساسي التملكنسبة  مكان التأسيس أسماء شركات المشاريع المشتركة
    

 تأجير الناقالت % 40 يماناالكجزر  شركة ماران ناقالت المحدودة 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 1قم )ناقالت ر 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 2)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 3)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 4)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 5)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 6)ناقالت رقم 

  

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

 قطر -الدوحة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 (قطرى لايرالمبالغ باأللف )                                                                   2014ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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 ستثمار في شركات المشاريع المشتركة )تتمة(إ .5

 أسماء شركات المشاريع المشتركة
 

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

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

    شركة بروناف:
 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا ألكساندرا

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

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

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

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

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

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

ي هذه البيانات بإستخدام طريقة حقوق الملكية ف اتاالستثمار  هوتبعا  لذلك ، فإنه يتم تسجيل هذالمتعلقة بالمشروعات المشتركة 
 الموحدة.المالية 

تمثل المبالغ المبينة في البيانات المالية ة بالمجموعة المالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالق المعلوماتملخص  5/1
تركة والمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ) يتم تعديلها من قبل إدارة المجموعة ألغراض شختصة للمشاريع الممال

 كما يلي:ية المحاسبية( كحقوق المل

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 2981328830 1242104103 مجموع الموجودات
 (2383528311) (1145314145) مجموع المطلوبات
 587808519 341334433 صافي الموجودات

 286418403 141214015 حصة المجموعة في صافي موجودات شركات المشروع المشترك
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 (2383528311) (1145314145) مجموع المطلوبات
 587808519 341334433 صافي الموجودات
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شركة قطر لنقل الغاز احملدودة )ناقالت( )ش.م.ق(
الدوحة - قطر

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

٥٩٦0
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 ستثمار في شركات المشاريع المشتركة )تتمة(إ .5
  :)تتمة( المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة كما يليملخص المعلومات المالية لشركات  5/1

 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 13

1034 

 31للسنة المنتهية في 
 ديسمبر
2013 

   
 386178790 441124133 اإليرادات

 5808218 2124152 أرباح السنة 
 2758040 4154101 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات المشروع المشترك للسنة 

 

 
 قروض لشركات المشاريع المشتركة .3

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

  154231 41,058المحدودة  (3)الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم 
 48,367 -- شركة تيكاي ناقالت 

  3054433 52,729ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( 
  234222 158,703شركة الخليج لنقل الغاز البترولي الُمسال )ذ.م.م( 

  214211 403,738ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة 
  104251 100,056ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة 

 804,651 1414233 المجموع

  المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر السيولة لدى شركات تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع
 (.%2 : 2013) %2،41كان المتوسط المرجح لمعدل الفائدة بنسبة  2014ديسمبر  31المشاريع المشتركة. في 
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 ستثمارات متاحة للبيعإ .2

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 145,036 3254135 يناير  1الرصيد في 
 30,829 34411 التغيرات في القيمة العادلة 

 175,865 3224121 ديسمبر  13الرصيد في 

 ستثمارات مدرجة في بورصة قطر.تمثل االستثمارات المتاحة للبيع ا
  

 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى .1

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 18,482 134412 ذمم تجارية مدينة
 (1,495) (34425) يطرح : مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 

 144244 16,987 
 2,842 14210 إيرادات مستحقة 
  1424101 218,118ذمم مدينة أخرى 

 237,947 1214333 المجمــوع 

 60ان هو االئتممتوسط فترة  تحصيلها.من غير المحتمل التي و مخصص بكامل قيمة الذمم المدينة تكوين المجموعة ب قامت
 . تقريبا يوما  

  تمثل الزيادة فى  يالتـال قطري( و مليون ري 53،6: 2013)قطري  ريـالمليون  66،1خرى على مبلغ تشتمل الذمم المدينة األ
تكاليف خدمات األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة لها بالموازنة. تقوم المجموعة حاليا  بالتفاوض مع المستأجرين إلسترداد 

 هذا المبلغ، مع وجود نسبة عالية من الثقة فى إسترداد هذا المبلغ من المستأجرين.

 :2014ديسمبر  31المشكوك فى تحصيلها كما فى الذمم المدينة فيما يلى أعمار الذمم التجارية المدينة والحركة فى مخصص 

 :غير مستحقة وغير متدنية القيمةأعمار الذمم التجارية المدينة  (3)

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 128653 134023 يوما 60أقل من 

 
  

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

٦١٦٢
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 تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى )تتمة(ذمم  . 1

 :المستحقة وغير متدنية القيمةأعمار الذمم التجارية المدينة  (1)

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 18450 323 يوما   90إلى  61من 
 492 213 يوما   120إلى  91من 

 28392 14113 يوما   120أكثر من 
 48334 14151 المجموع 

 المتدنية القيمة أعمار الذمم التجارية المدينة (1)

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 18495 34425 يوما   120أكثر من 

 المشكوك في تحصيلهاالذمم المدينة الحركة في مخصص  (4)

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 18345 34425 الرصيد في بداية السنة
 150 -- المضاف إلى المخصص خالل السنة  

 18495 34425 الرصيد في نهاية السنة
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك .2

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 274 144 نقد في الصندوق  
 1,420,761 4554125 تحت الطلب وجارية حسابات –نقد لدى البنوك 
  141434502 416,623ودائع ألجل  -نقد لدى البنوك 

 22,257 134215 أرصدة بنكية أخرى )أ(
 71,061 234122 أرصدة بنكية أخرى )ب(

 1,930,976 142034330 المجموع
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 )تتمة( نقد وأرصدة لدى البنوك .2

  0،22بين على الودائع ألجل ما ربح ال تتراوح نسبة الفائدة الفعالة /يوما .  90حسابات الودائع ألجل تستحق خالل أو أقل من% 
 (.%1،6إلى  %0،13:  2013) %1،6إلى 

 ما يعادلهو نقد ال 2/3

 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
   

 1,930,976 142034330 نقد وأرصدة لدى البنوك
   يطرح : 

 (22,257) (134215) أرصدة بنكية أخرى )أ(
 (71,061) (234122) أرصدة بنكية أخرى )ب(
 -- (2024320) يوما   90ودائع ألجل تستحق بعد 

 140254523 1,837,658 

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

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

 
 أس المالر  .30
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 عدد األسهم عدد األسهم 
   

 560,000,000 53040004000 رأس المال المصرح به 
 554,026,360 55440134130 رأس المال المصدر

 
 المبلغ المبلغ 
   

ريـال قطري للسهم  30رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة أسمية قدرها 
 5,511,451 545114411 الواحد

 سهما   3618080 : 2013) %50ومدفوعا بنسبة  مصدرا   سهما   3568092 إجمالي كان هناك 2014ديسمبر  31بتاريخ 
 (.%50ومدفوعا بنسبة  مصدرا  

 
 
 

شركة قطر لنقل الغاز احملدودة )ناقالت( )ش.م.ق(
الدوحة - قطر
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)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

٦٣٦٤
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 )تتمة( رأس المال .30

 مقترحةنقدية توزيعات أرباح  30/3
( وهي قطري ريـالمليون  609:  2013قطري للعام الحالي ) ريـال مليون 665 نقدية بواقعقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح ا

عتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد إ .سنويةجتماع الجمعية العامة التخضع لموافقة المساهمين في ا
 . 2013توزيعات األرباح النقدية لسنة  2014مارس  18بتاريخ 

 
 حتياطي قانونيإ .33

 هذايبلغ  أن ىإل لالحتياطي القانوني سنةكل من صافي ربح  %10ما نسبته  تحويلينص النظام األساسي للشركة على أن يتم 
 .النظام األساسيحددها التي  االتالحغير قابل للتوزيع إال في حتياطي إوهو  رأس المال المدفوعقيمة من  %50اإلحتياطي 

 
 التحوطحتياطي إ .31

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

 .ائدةالعادلة لمبادالت أسعار الف لى القيمةم إيعادة التقيقيد محاسبي من إ سالبة يمثلبقيمة التحوط الذي يظهر إحتياطي إن 
فائدة. ساسي لمبادالت أسعار الالقروض وانخفاض المبلغ األ مع سدادالوقت وذلك  مع مرورالتحوط  إحتياطيع أن ينخفض يتوق

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

 .قلسعار النأفائدة أو ال أسعارالذي يالزم التقلبات في  وتقليل عدم التأكد أكثر ثباتا  في المستقبلتدفقات نقدية  اإلستراتيجية
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 قروض .31

 هذه القروض مما يلي: تتكون
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 1,268,457 341104235 قرض )إيضاح أ(
 13,525,666 3141124223 تسهيالت بنكية رئيسية )إيضاح ب (
 1,534,020 345034113 تسهيالت بنكية ثانوية )إيضاح ج (
 3,095,299 140254122 سندات رئيسية فئة )أ( )إيضاح د (
 1,011,627 2154315 سندات ثانوية فئة )أ( )إيضاح هـ(

 1,108,291 2424234 )إيضاح و(  KEXIMتسهيالت كيكسم 
 1,638,688 344144243 )إيضاح ز(  KSUREتسهيالت كي شور 

 (28,022) )134313( ناقصا: تكاليف إصدار سندات
 (8,322) )314221( ناقصا: تكاليف تمويل إسالمي

 (28,007) )154321( ناقصا: تكلفة الصفقات من إعادة التمويل
 23,117,697 1142404450 المجموع

 وهي مصنفة كالتالي:
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 843,964 2514513 قروض تستحق خالل سنة 
 22,273,733 1143124212 قروض تستحق بعد سنة 

 ()إيضاح أ
مليون دوالر  348،3بقيمة  إعادة تمويل تسهيالتمقابل  مليون دوالر أمريكي 500 بقيمة أعلى تيمثل هذا القرض تسهيال

 .2024وتنتهي في  2019سوف يبدأ سداد الدفعات في يونيو . أمريكي

 ()إيضاح ب
 857،8مليون دوالر أمريكي من اتفاقية التسهيالت البنكية الرئيسية للمرحلة األولى ومبلغ  2،022يمثل هذا القرض مبلغ 

. بدأ سداد الدفعة األولى من التسهيالت الرابعةمليون دوالر أمريكي للمرحلة  752،2مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ 
. كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الرئيسية الثانية في 2025في ديسمبر  وستنتهي 2010البنكية الرئيسية األولى في ديسمبر 

وستنتهي في  2013ئيسية الرابعة في ديسمبر كما بدأ سداد التسهيالت البنكية الر . 2025وستنتهي في ديسمبر  2011يونيو 
 .2025ديسمبر 

  

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

٦٥٦٦
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 قروض )تتمة( .31

 ()إيضاح ج
 115،5مليون دوالر أمريكي من اتفاقية التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة األولى ومبلغ  158،8يمثل هذا القرض مبلغ 

سداد الدفعة األولى من التسهيالت بدأ . رابعةالمليون دوالر أمريكي للمرحلة  138،1 مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ 
الدفعة األولى من التسهيالت البنكية  تبدأكما  ،2025في ديسمبر  وستنتهي 2010البنكية الثانوية األولى في ديسمبر 

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

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

 .2033في ديسمبرالسداد نتهي يو  2021يونيو 

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

 .2033تنتهي في ديسمبر سو  2010

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

 .2020تنتهي في ديسمبر سو 

 )إيضاح ز(
مليون  273،9 ومبلغ، للمرحلة األولىKSURE ت تفاقية تسهيالمن ا مليون دوالر أمريكي 117،2مبلغ يمثل هذا القرض 

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

و موضح ض والسندات كما هقصيرة وطويلة األجل )بإستثناء التحوط( والقرو  التسهيالتعلى المرجح معدل الفائدة متوسط إن 
 (.%2،3438:  2013) %2،1550 هو 2014ديسمبر  31 بتاريخأعاله 

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

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

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

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

ندات ، ومن ثم لصالح سداد دفعات الدين والسد دفعات الدين والسندات الرئيسيةهذه الضمانات لصالح سدافي وتكون األولوية 
 الثانوية.
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 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة .34

بلغ مجموع  2014ديسمبر  31وّقعت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية. وبتاريخ 
صافي ( وكان قطري ريـالمليون  138653:  2013قطري ) ريـالمليون  138050 المبالغ األساسية لعقود تبادل أسعار الفائدة

 (.قطري ريـالمليون  28824 قيمة عادلة سالبة : 2013) قطري ريـالمليون  38628 بقيمة سالباالعادلة  تهاقيم
 

 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة .35
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 102,075 3154012 ذمم دائنة 
 65,516 214101 دفعات مستلمة مقدما  من العمالء 
 22,257 134215 مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين )أ(

 52,633 314212 أخرىمستحقات 
 108758 124241 إيرادات مؤجلة )ب(

مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية                
 18,226 114140 (16)إيضاح 

 71,061 234122 توزيعات أرباح مستحقة
 -- 334311 مؤجلة )ج(مطلوبات 
 3428526 4224050 المجموع

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

لك التكاليف تبالموازنة، على أن يتم إطفاء لها لزيادة فى تكاليف خدمات األحواض الجافة عن التكاليف المقدرة يمثل هذا المبلغ ا)ب(   
 على العمر اإلنتاجى لتكاليف خدمات األحواض الجافة.

توزيعات إحدى شركات المشاريع المشتركة، وسيتم تعديلها مع األرباح المستقبلية لهذا المشروع يمثل هذا المبلغ الزيادة فى  )ج(  
 المشترك.

 
 جتماعية والرياضيةلمساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلا .33

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

تمثل  (قطري ريـاللف )باأل 22,340مبلغ قتطاع إبموعة قامت المج 2010واإليضاحات اإلضافية للقانون الصادرة في سنة 
 ريـاللف باأل 188226 : 2013) 2014ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدمن صافي الربح  %2،5نسبة 
 حقوق الملكية الموحدة. فى تغيراتبيان ال فيع المخصص المستقط تم عرض. (قطري
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٦٧٦8
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 الشركات التابعة )تتمة( .31
 

 سم الشركة التابعةإ
مكان التأسيس 
 )أو التسجيل(

نسبة التملك 
 النشاط األساسي وحق التصويت

    

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

 قابضةشركة   %100 جزر مارشال ( شركة قابضة 1643 -6شركة قطر لنقل الغاز)ناقالت( )
 شركة قابضة  %100 جزر مارشال ( لالستثمار المحدودة 2245-8شركة قطر لنقل الغاز )ناقالت()

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شركة قطر لنقل الغاز احملدودة )ناقالت( )ش.م.ق(
الدوحة - قطر
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)املبالغ باأللف ريال قطري( 
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

٦٩٧0
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 طراف ذات عالقةمعامالت مع أ .32

 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 13

1034 

 31للسنة المنتهية في 
 ديسمبر
2013 

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

 2968844 4234231 قروض لشركات مشاريع مشتركة سداد 
 198687 314411 إيرادات فوائد من قروض لشركات مشاريع مشتركة

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

 208993 354241 المطلوب من شركات مشاريع مشتركة
 48825 14130 لشركات مشاريع مشتركة ستحقالم

 مكافآت إالدارة العليا (ج)
  

 38032 44231 رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين
 38850 14150 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 
 الشركات التابعة .31

 :ما يليفي 2014ديسمبر  31تفاصيل الشركات التابعة كما في  تتمثل

 الشركة التابعةإسم 
مكان التأسيس 

 التسجيل( و)أ
نسبة التملك 
 النشاط األساسي وحق التصويت

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

 شركة قابضة %100 جزر مارشال شركة ناقالت إنك
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال ناقالت حالول إنك شركة

 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال شركة ناقالت أم صالل إنك
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال شركة ناقالت أبو سمرة إنك
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1694شركة ناقالت إس إتش آي 
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1695شركة ناقالت إس إتش آي 
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1696شركة ناقالت إس إتش آي 
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1697شركة ناقالت إس إتش آي 
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1908شركة ناقالت إتش إتش آي 
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1909شركة ناقالت إتش إتش آي 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 10

 )تتمة( مخاطر معدالت الفائدة (3) 
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 

مخاطر االئتمان والستخدام المشتقات المالية. ال تدخل المجموعة وال تتعامل باألدوات مبادئ مكتوبة لمخاطر أسعار الفائدة ول
 ألغراض المضاربة.  -والتي تتضمن مشتقات األدوات المالية  -المالية 

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

 الفائدة معدالتتحليل حساسية  [3/3]
. قروضوال القروض لشركات المشاريع المشتركةو البنوك لدى رصدة األالفائدة على  معدالتالمجموعة إلى مخاطر تتعرض 
وذلك بناء   ،واحدة سنة الجدول التالي حساسية ربح المجموعة للتغيرات الطبيعية المتوقعة على ربح المجموعة خاللويوضح 

 .2014ديسمبر  31على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في 
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 العائد على السهم .32

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

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 13

1034 

 31المنتهية في  للسنة
 ديسمبر
2013 

   
 7298026 1214512 ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة

 55388458820 55141414134 المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )سهم(
 1،32 3،33 العائد على السهم )األساسي والمّعدل( )ريـال قطري( 

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

 
 إدارة المخاطر المالية .10

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

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل خطر من المخاطر السابقة وأهداف وسياسات ومعالجات المجموعة 
دارة المجموعة لرأس المال.  دارة الخطر وا   لقياس وا 

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

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

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

 الفائدة معدالتمخاطر  (3)
ائدة ثابتة ف معدالتلتي تقترضها المجموعة والتي تحمل الفائدة وذلك كنتيجة للمبالغ ا معدالتتتعرض المجموعة لمخاطر 

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

 

 

٧٢



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

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2014

)املبالغ باأللف ريال قطري( 

٧٤

ق(
ش.م.

ت( )
حملدودة )ناقال

طر لنقل الغاز ا
شركة ق

طر
الدوحة - ق

ملوحدة
ملالية ا

ت ا
ت حول البيانا

ضاحا
إي

رب 2014
سم

٣ دي
يف 1

هية 
ملنت

سنة ا
لل

طري( 
ف ريال ق

ملبالغ باألل
)ا  

شركة
 

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

) 
الدوحة 

- 
قطر

 

ضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إي

 

للسنة المنتهية في
 

31
 

ديسمبر 
2014

                                                          
 

لاير قطرى(
)المبالغ باأللف 

 

- 
35
 -

 

 

10
 .
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مخاطر السوق )

تتمة(
 

(3
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مخاطر معدالت 

الفائدة
 (

تتمة
) 

[3
/3]

 
تحليل حساسية معدالت الفائدة )

تتمة
ض والبالغة قيمتها  (

ض القرو
باستثناء بع

138050
 

مليون 
ريـال

 
قطري )

2013
  :

138653
 

مليون 
ريـال

 
ضاح 

قطري( وهي متحوط لها باستخدام عقود تبادل أسعار الفائدة )إي
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حيث 

ض جزء 
يتعر

من الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في 
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ديسمبر 

2014
 

ض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة، ومعدالت الفائدة 
ص لمدى تعّر

ض ملخ
للتقلبات في أسعار الفائدة. فيما يلي عر

الفعالة على هذه الموجودات والمطلوبات المالية:
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معدل

فائدة ثابت 
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فائدة

 
المجموع
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الموجودات المالية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
نقد وأرصدة لدى البنوك 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 10

 )أ(     مخاطر السوق )تتمة( 

 مخاطر معدالت الفائدة )تتمة( (3)

 الفائدة معدالتعقود تبادل  [1]
ساسية أالفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على مبالغ  معدالتن مقايضة الفرق بيعلى مع مؤسسات مالية المجموعة  اتفقت

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

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

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

 التدفقات النقديةتحوط 

 
أسعار الفائدة  توسطم

 القيمة العادلة القائم المبلغ األساسي هالثابتة المتفق علي

العقود القائمة ألسعار الفائدة المتغيرة )يتم 
 قبضها( وأسعار الفائدة الثابتة )يتم دفعها(

1034 2013 1034 2013 1034 2013 

% % 
مليون ريـال 

 قطري
مليون ريـال 

 قطري
مليون ريـال 

 قطري
مليون ريـال 

 قطري
       

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

 -- -- -- -- -- -- من سنتين إلى خمس سنوات 
 (2،824) (1،311) 13،653 31،050 5،58 5،51 أكثر من خمس سنوات

ة لمبادالت أسعار الفائدة والمتعلقالسالبة حصتها من القيمة العادلة  باحتساب، قامت المجموعة أعالهباإلضافة إلى ما ذكر 
مليون  619 :قيمة عادلة سالبة  2013) 2014ديسمبر  31في  كما قطري ريـالمليون  598 تبلغشاريع المشتركة والتي مبال

 .قطري( ريـال

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

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

 .بشكل متزامنتتم  الفائدة على القرض
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 10

 مخاطر السوق )تتمة(   (   )أ

 مخاطر سعر السهم  (1)
ة ستثماراتها المتاحة للبيع. تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية الحاليإتتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق ب

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

توقع أن تكون يستثمارات المتاحة للبيع في تاريخ التقرير في القيمة السوقية لمحفظة المجموعة لإلزيادة أو نقص  %10 إن
 ت وحقوق ملكية المجموعة.قطري( في موجودا ريـالمليون  17،5:  2013قطري ) ريـالمليون  17،7بمبلغ  بالزيادة أو النقص

 مخاطر العمالت  (1)
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. التعامالت 

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

 مخاطر السيولة )ب(
نهج المتبع إن المخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. 

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

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

الت حتفاظ باحتياطيات مناسبة وتسهيالت مصرفية وتسهيإدارة مخاطر السيولة عن طريق اإلب المجموعة تقومالسيـولة النـقدية. 
الموجودات  استحقاق عمل جداول لمواعيدو وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة  قروض مستقبلية
 لية.والمطلوبات الما

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية غير المشتقة متضمنة مدفوعات تكاليف التمويل وباستبعاد أثر اتفاقيات 
 المقاصة، إن وجدت:

 المطلوبات المالية الغير مشتقة
 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-3 أقل من سنة القيمة الدفترية 1034ديسمبر  13
     

 3141434131 141434533 2514513 1142404450 قروض
 -- -- 4114133 4114133 ذمم دائنة 

 1141214233 343154111 141434533 3141434131 
 

 
      

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 قطرى(لاير  )المبالغ باأللف                                                                 2014ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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 المالية )تتمة( إدارة المخاطر . 10

 مخاطر السيولة )تتمة( )ب(   

 )تتمة( المطلوبات المالية الغير مشتقة

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 أقل من سنة القيمة الدفترية 2013ديسمبر  31
     

 17,954,087 4،319،646 8438964 2381178697 قروض
 -- -- 289،893 289،893 ذمم دائنة 

 23،407،590 1،133،857 4,319,646 17,954,087 

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

دينة من والقروض والذمم المعمالء الأداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة من 
 شركات المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.

ة ئتمان للعمالء الفرديين ورصد الذمم المدينئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود لإلتسعى المجموعة للحد من مخاطر اإل
ة ئتمان ويتم اعتماد ذلك من جانب إدار باإل القائمة. يتم إجراء تقييمات لالئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل

 المجموعة.

ئتمان على األرصدة لدى بنوك محدودة إذ أن األطراف المقابلة هم بنوك ذات تصنيفات ائتمانية عالية مسندة لهم مخاطر اإل
، قطر دولة داخل وخارج جيدةعالمية. األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك ذات سمعة ئتمان إمن قبل وكاالت تصنيف 

 بالنظر لهذا ال تتوقع اإلدارة فشل هذه البنوك في الوفاء بالتزاماتها.و 

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

 تمانئالتعرض لمخاطر اإل 
تمان ئتمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإل

 في تاريخ التقرير على النحو التالي:

 الدفترية ةالقيم  

 
 إيضاح
 

 ديسمبر 13
1034 

 ديسمبر 31
2013 

    
 8048651 1414233 6 قروض لشركات المشاريع المشتركة

 1758865 3224121 7 إستثمارات متاحة للبيع
 208993 354241 )ب(17 المطلوب من شركات المشاريع المشتركة

 2378947 1214333 8 مدينة أخرىوأرصدة ذمم تجارية 
 189308702 142034133 9 أرصدة لدى البنوك

 381708158 142354312  المجموع
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 )تتمة( إدارة رأس المال .13

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

 إيضاح 
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
    

 23,117,697 1142404450 13 إجمالي الديون )قروض( 
 (1,837,658) (140254523) 9/1 ما يعادلهالنقد و 

 21,280,039 1041444124  صافي الديون
    

 7,783,054 140324322  حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط وأسهم ال تتمتع بالسيطرة
 6,842 14154  يضاف : أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 7,789,896 140154251  حقوق الملكية المعدلة )أ(
 %273 %130  حقوق الملكية المعدلةمعدل صافي الدين إلى 

 
 لمجموعة.ل تدفقات النقديةلل طالتحوّ  حتياطيإالعجز فى عدا فيما  حقوق الملكية جميعمن لة المعدّ  ةالملكيتتكون حقوق  )أ(

 
 طارئةتعهدات والتزامات  .11

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

 معدالت فائدة متغيرة.

 ضمانات وخطابات اعتماد (ب)
 ضمانات متبادلة [1]

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

 قطري(. ريـالمليون  0،85:  2013) 2014ديسمبر  31قطري كما في  ريـالمليون  0،95بلغت قيمة الضمانات البنكية  [2]

 ريـالمليون  63،1:  2013) 2014ديسمبر  31كما في  قطري ريـالمليون  163،9الضمان االعتمادات و بلغت خطابات  [3]
 قطري(.

 عقود اإليجار الخاصة بالسفن )ج(
سنة تقريبا  من تاريخ  25زمني لناقالتها مع شركتي تأجير ناقالت لفترة أولية مدتها دخلت المجموعة في عدة اتفاقيات تأجير 

 التسليم لكل ناقلة مع قابلية هذه االتفاقيات للتجديد.
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 10

 ئتمان )تتمة()ج(     مخاطر اإل  

 القيمة العادلة لألدوات المالية
تم احتساب يالسوق المعلنة في بورصة تداول األسهم النشطة. يتم احتساب القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع من أسعار 

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

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

 لي:كما ي التقييم و أسلوب بالقيمة العادلة باستخدام طريقة قامت المجموعة بتطبيق األدوات المالية في الجدول أدناه 
 لموجودات ومطلوبات مماثلة. درجة )غير معدلة( في السوق النشطالمستوى األول: األسعار الم 

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

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

 القيمة العادلة لألدوات المالية     
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 1034ديسمبر  13
     

     :بالقيمة العادلةموجودات مالية 
 3224121 -- -- 3224121 االستثمارات المتاحة للبيع

     :مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
 143124241 -- 143124241 -- عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط

     

     2013ديسمبر  31
     :موجودات مالية بالقيمة العادلة

 175,865 -- -- 175,865 للبيعاالستثمارات المتاحة 
     :مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

 2,824,135 -- 2,824,135 -- عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط
 

 دارة رأس المالإ .13

 االستخدامل من خال للمساهمين االستثمارالستمرارية وضمان أفضل عائد على رأسمالها للتأكد من قدرتها على االمجموعة تدير 
ل ماال والتي تشمل رأس الملكيةيتكون من القروض وحقوق  المجموعةمال  . إن هيكل رأسلرأس المال المستثمراألمثل 
واألرباح  حوطالت حتياطيا  و األقلية حقوق مساهمات ال تتمتع بسيطرة و  القيمة العادلة حتياطيا  و  حتياطي القانونياإلو  المصدر
 .المدورة
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 )تتمة( التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية .11

 فعالية عمليات التحّوط [1] 
وقد وجد  بشكل دوري. الخاضعة لتلك المبادالتتقوم اإلدارة بمراجعة عالقة التحّوط بكل من مبادالت أسعار الفائدة والقروض 

مليون  38628فإن القيمة العادلة لعمليات التحّوط )إجمالي مبلغ العجز نتيجة لذلك أن عمليات التحّوط فعالة بشكل جيد، 
 حتياطي التحّوط.سجيلها في حقوق الملكية ضمن بند إقطري( قد تم ت ريـال

 المتاحة للبيعستثمارات قيمة اإل انخفاض [4]
مستمر أو اد حك انخفاض قد انخفضت قيمتها عندما يكون هنابأنها في األسهم ستثمارات المتاحة للبيع اإلتعامل المجموعة 

"      ا هو تحديد م في حالة. في قيمتها نخفاضفي القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى لال
جراء تقديرات اتخاذ قرار يتطلب "مستمر" أو "  هام خذ في باأل حدةهذه االستثمارات لكل حالة على . تقدر المجموعة قيمة وا 

 لسهم بالنسبة لألسهم المتداولة.التقلبات العادية في سعر ااالعتبار 
 

 تصنيف اإليجارات [5]
غير عقد إن تم تجديده أو ت ةيتم تصنيف اإليجار عن طريق اإلدارة عند بدء عقد اإليجار. يتم تغير تصنيف اإليجار في حال

ذا كان الحال كذلك، يعتبر اإل أثر أي من هذه التغييرات على انه حدث في بداية عقد تفاق للمدة المتبقية من العقد ذاته. وا 
 اإليجار.

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

 األصل إلى المستأجر في نهاية مدة عقد اإليجار؛ العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية 
  عندما يكون للمستأجر حق شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل إلى حد كاف من القيمة العادلة لألصل في

 تاريخ الشراء؛
  ن لم يتم تحويل حق عندما تكون مدة عقد اإليجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر اإلقتصادي لألصل حتى وا 

 ة؛الملكي
  إذا بلغت عند بدء عقد اإليجار القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار فعليا  على األقل كامل القيمة العادلة

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

( ، العمر اإلنتاجي وقيمة IRRل اإلدارة تتضمن عملية إحتساب معدل العائد على الفوائد )إن التقديرات المستخدمة من قب
 الخردة.
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 )تتمة( تعهدات والتزامات طارئة .11

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

استندت دفعات اإليجار التمويلي بموجوب ترتيبيات إيجار تمويلي على ضريبة وأفتراضات مالية معينة عند البدء تمويلي. 
 22فق عليه بعد خصم هامش الضرائب. تم اإلنتهاء من عقود اإليجار في باإليجار وتم تعديلها الحقا  للحفاظ على المت

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

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

 
 

 في تطبيق السياسات المحاسبية الهامة راتالتقدي .11

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

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

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

 متلكات والمعداتمللاألعمار اإلنتاجية  [3]
( تقوم إدارة المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات في ب) 3/2يضاح رقم كما هو مذكور في اإل

 سنوي.نهاية كل فترة تقرير 

داث عوامل أخرى، متضمنة توقعات أحو تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية لبواخر المجموعة استنادا إلى الخبرة التاريخية 
 مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

 انخفاض قيمة الذمم المدينة [1]
من أطراف ذات عالقة عندما يصبح من غير  والمطلوب يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للذمم التجارية المدينة

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

من أطراف ذات عالقة أو الذمم المدينة األخرى حيث أنه  المطلوبنخفاض قيمة إلفي تاريخ التقرير لم يكن هناك مخصص 
 مجموعة مخاوف بخصوص تحصيل تلك المبالغ إذ أنها مستحقة من أطراف ذات عالقة.ليست لدى ال
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 تأجير التشغيليال .14

 تأجير التشغيلي يتضمن قيمة تشغيل و صيانة السفن.ال

سفن كعقود ستئجار هذه الإ إيراداتلغاز الطبيعي المسال. يتم احتساب ا مملوكة بالكامل لنقل لسفن الشركة لديها عقود ايجار
ديسمبر  31بموجب الحد األدنى لعقود اإليجار التشغيلية غير قابلة لإللغاء في  التحصيل إيجار تشغيلية. االيجارات مستحقة

 هي كما يلي:

  
 ديسمبر 13

1034 
 ديسمبر 31

2013 
    اإليجارات مستحقة التحصيل

    

 380228774 140514241  أقل من سنة 
 1280998374 3141144311  سنوات   5أكثر من سنة و أقل من 

 4780118336 4444514005  سنوات  5أكثر من 
 6281338484 5242104022  المجموع

 
 المصاريف التشغيلية .15

 تتضمن المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي على تكاليف صيانة وتشغيل السفن.
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