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Capital of the Company
The issued and paid up capital of the Company amounts to 
5,540,263,600 (five billion, five hundred and forty million, two 
hundred and sixty three thousand and six hundred Qatari 
Riyals) divided into 554,026,360 (five hundred and fifty four 
million, twenty six thousand, three hundred and sixty) shares.

Nominal Value of the Stock
QR 10 (Ten Qatari Riyals)

Term of the Company
The fixed term of the Company is 50 Gregorian years, 
commencing from July 18, 2004, the date of issuance of 
the decision of the Minister of Business and Trade of Qatar 
authorizing its establishment. 

The term may be extended by a decision of a Company’s 
extraordinary general assembly.

Financial Year of the Company
The Financial Year of the Company commences on January 1 
and ends on December 31.

Listing of the Company’s Stocks on Qatar Exchange
The Company’s shares are listed on the Qatar Exchange, 
and the dealing of such shares is in accordance with the 
regulations of the Qatar Exchange and Qatar Financial 
Markets Authority.

Headquarters of the Company
The headquarters and registered office of the Company are  
in the city of Doha, State of Qatar.

Tel: + 974 4496 8811
P. O. Box: 22271
Doha, State of Qatar
www.nakilat.com

QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD.
"NAKILAT" )QPSC(

 شركة قطر لنقل الغاز المحدودة
”نـاقــالت” )ش.م.ع.ق)

رأس مال الشركة
يبلغ رأس املال املصدر واملدفوع 5,5٤٠,٢٦٣,٦٠٠ ريال قطري )خمسة مليارات 

و خمسمائة وأربعون مليون ومائتني  وثالثة و ستون ألف وستمائة ريال قطري( مقسم 
إىل  55٤,٠٢٦,٣٦٠ )خمسمائة وأربعة وخمسون مليون و ستة وعشرون ألف و 

 ثالثمائة وستون( سهم.

القيمة اإلسمية للسهم 
1٠ رياالت )عشرة رياالت قطرية(

مدة الشركة
املدة احملّددة للشركة هي خمسني سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير 

اإلقتصاد والتجارة بالتصريح بإنشاء الشركة يف 18 يوليو ٢٠٠٤، ويجوز متديد هذه 
املدة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية.

السنة املالية للشركة
تبدأ السنة املالية للشركة يف 1 يناير و تنتهي يف ٣1 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.

املقر الرئيسي للشركة
يقع املقر الرئيسي للشركة يف مدينة الدوحة بدولة قطر.

 
هاتف: 8811 ٤٤9٦ 97٤+

ص.ب: ٢٢٢71 الدوحة - قطـر
www.nakilat.com
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بسم الّله الّرحمن الّرحيم

حضــرة صاحب الســمو أمير البــاد المفدى
الشــيخ تميــم بن حمد آل ثــــاني

صاحـــب السمــــو األميـــــر الوالـــــــد
الشيـــخ حمــد بن خليفة آل ثــــاني
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السادة املساهمون الكرام،
باألصالــــة عــــن نفســــي ونيابــــة عــــن جملــــس اإلدارة، يســــرين ويشرفني أن أقــــدم لكــــم 

التقريــــر الســــنوي لشــــركة ناقــالت لعــــام 201٩. 
كان عام 201٩ عامًا متميــــزًا واصلــــت خاللــــه شــــركة ناقــــالت حتقيــــق العديد من اإلجنازات 
املتميــزة التــي تســتحق االشــادة، ولذلــك يــود جملــس اإلدارة أن يبــدأ التقريــر بالثنــاء علــى 
اصــرار جميــع العاملــني يف الشــركة علــى العمــل الــدؤوب وتخطــي كافــة التوقعــات تطلعًا 

نحــو حتقيــق رؤيــة وأهــداف الشــركة املســتقبلية.
ــاًل  ــوطًا طوي ــع ش ــط أن تقط ــًا فق ــل 15 عام ــأتها قب ــذ نش ــالت من ــركة ناق ــتطاعت ش  اس
ويأتــي هــذا  البحريــة.  الصناعــات  رائــدة ومتميــزة يف قطــاع  لتصبــح شــركة عامليــة 
النجــاح مدعومــًا بظــروف الســوق املواتيــة وبتنفيــذ اســرتاتيجيات الشــركة طويلــة االمــد 
يف حتفيــز مصــادر الدخــل وتنويــع األعمــال وتعظيــم املــوارد، فقــد التزمنــا التزامــًا صادقــًا 
برســالتنا املتمثلــة يف حتقيــق أفضــل قيمــة ملســاهمينا مــع االرتقــاء بالعمــل إىل آفــاق 

ــركة.  ــداف الش ــدم أه ــدة تخ جدي

تعمــل شــركة ناقــالت منــذ عــام 2017، يف ظــل أوضــاع جديــدة، بحيــث يتعــني عليهــا 
التغلــب علــى الوضــع اجليو-سياســي يف املنطقــة إىل جانــب حتميــة التعاطــي املــرن 
مــع ديناميكيــات الصناعــة البحريــة العامليــة. وبالرغــم مــن هــذه التحديــات، واصلــت ناقــالت 
توفــري خدمــة نقــل الطاقــة النظيفــة إىل كافــة الوجهــات حــول العــامل دون أي انقطــاع، 
ولقــد  لعمالئنــا.  مثلــى  خدمــات  وتقــدمي  التشــغيلي  بالتفــوق  التزامنــا  بذلــك  مؤكديــن 
ــي  ــاز الطبيع ــدة للغ ــالت جدي ــع ناق ــة أرب ــعية بإضاف ــا التوس ــركة خططه ــتكملت الش اس
املســال إىل أســطولها، اســتعدادًا لرفــع قدرتهــا االســتيعابية لتلبيــة الطلــب العاملــي 
ــة  ــى امللكي ــركة عل ــتحوذت الش ــك، اس ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــة النظيف ــى الطاق ــد عل املتزاي
الكاملــة ألربــع ســفن لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال مــن طــراز "كيــو فليكــس" مــا يؤكــد 
علــى متتــع الشــركة باملرونــة الكافيــة لالســتفادة مــن فــرص االســتثمارات اجملزيــة 

واملربحــة.

ــبعني(  ــع وس ــن 7٤ )أرب ــون م ــطولها املك ــوة أس ــز بق ــالت وتعت ــركة ناق ــر ش ــوم تفتخ والي
ســفينة، والــذي يعتــر مــن أكــر األســاطيل يف العــامل. فألســطول مكــون مــن 6٩ )تســع 
وستني( سفينة لنقــــل الغــــاز الطبيعــــي املســــال، و٤ )أربع( ســفن لنقــــل غــاز البــرتول 
املســــال ووحــــدة عائمــة لتخزيــن وإعــــادة الغــاز املســال حلالتــــه الغازية. وجدير بالذكر 
أن أغلــــب ســــفن الشــــركة ترتبــــط بعقــــود تأجــري طويلــــة االجــــل مــــع شــــركات عامليــــة 
موثوقــــة وحسنة السمعة، مــــا يضمــن اســتمرارية واستقرار التدفــق النقــدي للشركة. 
كمــا تتــوىل ناقــالت إدارة وتشــغيل 1٤ )أربــع عشــرة( ســفينة لنقــل الغــاز الطبيعي املســال 

و٤ )أربع( ســــفن لنقــــل غــاز البــــرتول املســال. 

ــد يف  ــلة التوري ــة سلس ــز مرون ــر لتعزي ــة قط ــوح دول ــة طم ــعينا ملواكب ــق س ــن منطل وم
قطــاع الطاقــة، ومتاشــيًا مــع اســرتاتيجية تنويــع األعمــال ومصــادر الدخــل اخلاصــة 
بالشــركة، وقعــت ناقــالت اتفاقيــة مشــرتكة مــع شــركة ماكديرمــوت الرائــدة عامليــًا 
ــع  ــة لتصني ــركة القطري ــيس "الش ــك لتأس ــاز، وذل ــط والغ ــاع النف ــات قط ــال خدم يف جم
الهيــاكل" التــي تهــدف لتقــدمي جمموعــة شــاملة مــن خدمــات التصنيــع البحريــة والريــة 

ــى  ــد عل ــب املتزاي ــة الطل لتلبي
اخلدمــات والصناعــات اإلنشــائية للهيــاكل البحريــة والريــة يف دولــة قطــر، وبالتــايل دعــم 
جهــود البــالد يف توطــني هــذه اخلدمــات. إن تأســيس هــذا املشــروع املشــرتك اجلديــد 
ســوف يكمــل جمموعــة اخلدمــات البحريــة التــي تقدمهــا ناقــالت يف الوقــت احلــايل، ممــا 
يعــزز مكانتنــا كشــركة رائــدة عامليــًا واخليــار األول يف جمــال نقــل الطاقــة وتوفــري اخلدمات 

البحريــة اخملتلفــة.

ــا  ــي تقدمه ــة الت ــة املتكامل ــات البحري ــري واخلدم ــل البح ــات النق ــع عملي ــاهم جمي وتس
شــركة ناقــالت يف تعزيــز مكانــة دولــة قطــر كمحــور اســرتاتيجي علــى اخلارطــة الدوليــة 
للشــحن البحــري والصناعــات املرتبطــة بــه والتــي تشــمل عمليــات إصــالح وبنــاء الســفن 

ــة باإلضافــة إىل اخلدمــات البحريــة املتنوعــة. وتصنيــع الهيــاكل البحري

ويســر مجلــس اإلدارة تســليط الضــوء علــى أبــرز اإلنجــازات التــي حققتهــا شــركات 
المشــاريع المشـتـركة في حوض »ارحمة بن جابر الجاهمة« في مدينة راس لفان 

الصناعية منذ بدء العمليات:
•   حوض “ارحمة بن جابر اجلالهمة” لبناء وإصالح السفن قام بتنفيذ أكرث من ألف 

      مشروع منذ إنشائه عام 2010.
•   احتفلت “شركة ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة“ بإجناز أعمال اإلصالح 

       والصيانة لسفينة نقل الغاز الطبيعي املسال رقم 200 
•   كما جنحت الشركة يف تسليم أكر هيكل فوالذي بحري يف قطر للجزء العلوي 

       ملشروع تطوير حقل بواحلنني التابع لشركة قطر للبرتول.
•   أجنزت شركة “ناقالت سفيتزروايزمولر“ ما يقارب من 13,550 مهمة بحرية لدعم 

       أسطول قوارب اإلسناد والقطر البحري بزيادة قدرها 1.5% مقارنة بعام 2018. 
•   أصبحت شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة أول وكالة شحن حملية تقدم 
       اخلدمات اللوجستية للسفن على نطاق دويل وذلك انطالقًا من ميناء راس لفان، 

        وأجنزت الشركة ما يقارب ٤,600 عملية لوجستية خالل عام 201٩

لقــــد شــــهد العــــام 201٩ تركيــز ادارة شــركة ناقــالت علــــى ترســيخ أعلى معايري حوكمة 
الشــركات وأنظمــة الســــالمة والصحــــة املهنّيــــة والبيئيــة وإدارة اخملاطــر واســتمرارية 
ــز ثقــة املســتثمرين يف الشــركة. وواصلــت الشــركة  األعمــال يف حــاالت الطــوارئ لتعزي
أنشــطتها اخملتلفــة الهادفــة لتعزيــز ثقافــة الســالمة يف جميــع عمليــات الشــركة، 
مع حتقيق الكفــــاءة يف عمليــــات التشــــغيل، وزيــــادة اإلنتاجيــــة، والتوفــــري يف التكاليــف، 
وتوعيــــة اجملتمــــع وإشــــراكه يف عمليــــة التنميــــة املســــتدامة، وحتســــني نهــــج 
الشــــركة يف جمــــال اإلشــــراف البيئــــي. وكنتيجــة مباشــرة لهذا النهج املتميــز يف ادارة 
ــدل  ــا ي ــام، مم ــالل الع ــرمي والتقديرخ ــز التك ــن جوائ ــد م ــالت بالعدي ــج ناق ــركة، مت تتوي الش
علــى املعايــري العاليــة التــي تلتــزم بهــا الشــركة جتــاه عملياتهــا وموظفيهــا والبيئــة التــي 

تعمــل فيهــا.

وأود أن أعــــرب باسمي وباســــم أعضاء جملــــس اإلدارة عــــن خالــــص الشــــكر والتقديــــر 
جلميــــع العاملــــني يف "ناقــــالت" علــــى جهودهــــم املتواصلــة لتحقيــق األداء املــايل 
القــوي والتفــوق التشــغيلي يف عــام 201٩. وبفضــــل اإلجنــازات الكبــرية التــي حتققــت يف 
العام املاضي، يســــرين أن أعلــــن أننــــا قــــد حققنــــا ربًحا صافًيا قــــدره 1،003 مليــــون ريــال 
قطــــري يف العــــام املــــايل 201٩، بزيــادة قدرهــا 12.٤ %، مقارنــة مببلــغ 8٩2 مليــون ريــال
للعــام املــايل 2018. ومــن هــذا املنطلــق، يســر جملس إدارة شــركة ناقــالت أن يوصــي 
اجلمعيــــة العموميــــة املوقــــرة باملوافقــة علــــى توزيــع أربــاح نقديــــة بقيمــة 0.10"ريــال 

قطــــري" للســهم عــن العــام املــايل 201٩.

ويف ختــــام كلمتــــي، ال يســــعني إال أن أتقــــدم، بالنيابــــة عــــن أعضــــاء جملــــس إدارة 
شركة ناقالت، وباألصالــــة عــــن نفســــي، برفــــع أســــمى آيــــات الشــــكر والعرفــان إىل 
مقــــام ســــيدي حضــــرة صاحــــب الســــمو أمــــري البــــالد املفــــدى، الشــــيخ متيــــم بــن 
حمــــد آل ثــــاين، وصاحــــب الســــمو األمــــري الوالــــد، الشــيخ حمــــد بــن خليفــــة آل ثــاين، 
حفظهمــــا اهلل ورعاهمــا، علــى الدعــم املســــتمر والتوجيهــات والرؤيــــة الســــديدة، 
والتــــي مكنــــت شــــركة ناقــالت مــن النمــــو لتصبــح شــركة رائــــدة يف جمــال النقــل 
ــة  ــل والصناعــ ــر قطــاع النقــ ــكل كبــــري يف نهـــوض وتطويــ ــاهم بشــ ــري، وتســ البحــ

البحرية، وقطاعــــي النفــــط والغــــاز يف دولتنــــا احلبيبــــة قطــــر.

وأود أن أتوجـــه باســم جملــس اإلدارة بعميـــق الشـــكر والتقدير لسعادة املهندس 
/ســعد بــن شــريدة الكعبــي وزيــر الدولــة لشــؤون الطاقــة, العضــو املنتــدب والرئيــس 
التنفيذي لقطــــر للبــــرتول للدعم املتواصــــل ألنشــــطة "ناقــــالت"، وللقائمــــني علــى 
ــع اإلدارة  ــم مــ ــة لتعاونهــ ــدن الصناعيــ ــا املــ ــرتول ومنه ــر للب ــة االدارات يف قط كاف
التشــــغيلية حلــــوض "إرحمة بــــن جابــــر اجلالهمة" إلصــــالح وبنــاء الســــفن، وكذلــك 
ــر لشــركة قطــر غــاز املؤجــر األكــر لســفن شــركة ناقــالت  ــكر والتقدي ــص الشــ خالــ
علــى دعمهــا املتميــز ألعمــال الشــركة. وأخــرًيا، نــود أيضــًا أن نتقــدم بالشــكر لشــركاء 
ناقــالت وللمســاهمني األفاضــل ولطاقــم اإلدارة التنفيذيــــة واملوظفــــني وهيئــة 
قطــــر لألســــواق املاليــــة وبورصــــة قطــــر علــــى جهودهــــم وتفانيهــــم ودعمهــــم 

الدائم ألعمــــال الشــــركة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

السيد/ أحمد سيف السليطي

سعادة المهندس/ عيسى بن هال الكواري

السيد/ حمد مبارك المهندي

السيد/ عبدالرحمن عيسى المناعي

السيد/ فيصل الحمادي

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس اإلدارة

س اإلدارة
س مجل

ب رئي
نائ

س اإلدارة
ضو مجل

ع
س اإلدارة

ضو مجل
ع

س اإلدارة
ضو مجل

ع
س اإلدارة

ضو مجل
ع

أعضاء مجلس اإلدارةتقرير مجلس اإلدارة

سعادة السيد/ علي أحمد الكواري

س اإلدارة
ضو مجل

ع

١,٠٠٣
مليون ر.ق

بزيادة ١٢.٤ %

 الربح الصافي في 2019

المشروع المشترك الجديد
الشركة القطرية لتصنيع الهياكل

تسليم وحدات لمنصات مشروع قطر للبترول إلعادة تطوير حقل 
بولحنين الجزء العلوي طن٨٧٧

هيكل فوالذي بحري صنع بكل فخر في دولة قطر

تصنيع المرافق السكنية اإلضافية لمجمع
قطر غاز البحري في حقل الشمال طن٥٠٠٠

هيكل فوالذي لمنصة السكن  البحرية صنع بكل فخر في دولة قطر
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المهندس عبداهلل فضاله السليطي
الرئيس التنفيذي لشركة ناقات

كلمة الرئيس التنفيذي

كان عــام 201٩ شــاهدًا علــى مــدى قدرتنــا للمضــي قدمــًا وبخطــى ثابتــة لتحقيــق 
مانســعى إليــه دائمــًا مــن متيــز يف جميــع أعمالنــا. كان ذلــك واضحــًا مــن خــالل 
املنحنــى التصاعــدي الثابــت لالجنــازات العديــدة التــي حققتهــا ناقــالت، ممــا انعكــس 
اجملــاالت.  خمتلــف  يف  جناحاتهــا  وتوســع  املســتمر  الشــركة  منــو  علــى  ايجابــًا 
وبالرغــم مــن التحديــات، أثبتــت ناقــالت قوتهــا ومرونتهــا وتغلبــت علــى تلــك التحديــات 
وتدعيــم  االســتثمارية  وتنويــع حمافظهــا  التشــغيلي  التفــوق  خــالل حتقيــق  مــن 
قدراتهــا الداخليــة وتعزيــز حضورهــا الــدويل وتنفيــذ اخلطــط االســرتاتيجية املوضوعــة 
مــن قبــل إدارة الشــركة. ســاهم كل ذلــك يف تعزيــز رؤيتنــا بــأن نصبــح شــركة رائــدة 
عامليــًا يف جمــال نقــل الطاقــة وتوفــري اخلدمــات البحريــة واخليــاراالول للشــركات 

ــامل. ــتوى الع ــى مس ــاع عل ــذا القط ــة يف ه العامل

ــز للشــركة يف عــام 201٩ جــاء نتيجــة لتضافــر جهــود جملــس  إن األداء املــايل املتمي
ادارة الشــركة وجميــع العاملــني فيهــا، بحيــث حققــت صــايف ربــح قــدره  1،003 مليون 
ريــال قطــري، بزيــادة قدرهــا 12.٤  % عــن العــام الســابق حيــث كان صــايف الربــح 8٩2 

مليــون ريــال قطــري.

 متاشــيا مــع خطــط النمــو االســرتاتيجية املوضوعــة مــن قبــل جملــس اإلدارة، 
ــدويل مــن خــالل اســتحواذها علــى ســفن  ــز حضورهــا ال قامــت شــركة ناقــالت بتعزي
ــن  ــي م ــوق العامل ــرتاتيجي يف الس ــا االس ــم دوره ــن تعظي ــا م ــا مكنه ــة مم إضافي
خــالل اســطول بحــري اكــر واكــرث فعاليــة. ان االتفاقيــة التــي وقعتهــا ناقــالت مــع 
شــركة "مــاران فيتشــر" اليونانيــة لتملــك أربــع ســفن جديــدة لنقــل الغــاز الطبيعــي 
املســال لــن تعــزز قــدرة أســطولنا فحســب، بــل ســتعزز أيضــًا قدراتنــا الداخليــة يف 
إدارة وتســويق الســفن ألكــر أســطول للغــاز الطبيعــي املســال يف العــامل.  أضف اىل 
ذلــك، فــإن االســتحواذ الكامــل علــى ملكيــة أربــع ناقــالت للغــاز الطبيعــي املســال مــن 
طــراز كيــو فليكــس، والتــي نديرهــا حاليــًا، ســيوفر قــدرًا أكــر مــن املرونــة التشــغيلية، 
ــر  ــة أك ــري قيم ــر وتوف ــن اخملاط ــد م ــاق واحل ــورات يف االنف ــق وف ــؤدي إىل حتقي ــا ي م

لعمالئنــا.

بنــاء وتقويــة  ناقــالت برســالتها والتــي تتضمــن  إلتــزام شــركة  كمــا ونؤكــد علــى 
الشــراكات وعالقــات التعــاون املمكنــة مــع العمــالء والشــركاء احملليــني والعامليــني 
التــي مــن شــأنها تعزيــز حمفظــة أعمالنــا وحتقيــق عوائــد إيجابيــة ملســاهمينا. 
التوقيــع علــى عقــد شــراكة اســرتاتيجية مــع شــركة  العــام  وقــد شــهدنا هــذا 
قطــر  دولــة  يف  الطاقــة  لقطــاع  "توطــني"  برنامــج  خــالل  مــن  "ماكديرمــوت" 
لتأســيس شــركة مشــرتكة جديــدة، وهــي "الشــركة القطريــة لتصنيــع الهيــاكل". 
وهــذا املشــروع اجلديــد لــن يقتصــر فقــط علــى رفــع مســتويات اإلنتاجيــة يف حــوض 
ــاء وإصــالح الســفن، بــل ســيطور أيضــًا  ــر اجلالهمــة" العاملــي  لبن ــن جاب "ارحمــة ب
مــن قــدرات البنــاء احملليــة لتلبيــة الطلــب املتزايــد علــى توفــري خدمــات تصنيــع 
الــذي تســعى الدولــة لزيــادة  الهيــاكل الريــة والبحريــة بدولــة قطــر، يف الوقــت 
إنتاجهــا مــن الغــاز الطبيعــي املســال مــن 77 إىل 126 مليون طن ســنويًا يف الســنوات 
القادمــة. عــالوة علــى ذلــك، سيســاهم املشــروع يف نقــل املعرفــة واخلــرات إىل 
القــوى العاملــة احملليــة واملســاهمة يف توفــري مصــدر مســتدام للكفــاءات يف 

ــة 2030. ــر الوطني ــة قط ــع رؤي ــق م ــك بالتواف ــر، وذل قط

تواصــل  ناقــالت،  يف  خاصــًا  اهتمامــًا  نوليــه  الــذي  احمللــي  للســياق  واســتكمااًل 
البحريــة  عملياتنــا  إىل  حقيقيــة  قيمــة  إضافــة  احملليــة  املشــرتكة  مشــاريعنا 
واملســاهمة يف وضــع أســس راســخة لصناعــة بحريــة متكاملــة يف دولــة قطــر. 
إن النجــاح املتميــز الــذي حققنــاه يف إجنــاز أحــد أكــرث املشــاريع البحريــة تعقيــدًا يف 
مرافــق إصــالح وتصنيــع وإعــادة تهيئــة الهيــاكل البحريــة يف حــوض "ارحمــة بــن جابر 
اجلالهمــة" العاملــي إلصــالح وبنــاء الســفن ميثــل عالمــة فارقــة يف تاريــخ شــركة 
ناقــالت كيبيــل لألعمــال البحريــة احملــدودة. فنحــن نفخــر بــأن يكــون اجلــزء الفــوالذي 
العلــوي ملنصــات مشــروع إعــادة تطويــر حقــل بوحلنــني التابــع لشــركة قطــر للبــرتول 
ــة  والــذي يبلــغ وزنــه 877 طــن هــو أول وأكــر مشــروع مــن نوعــه يتــم بنــاءه يف دول
قطــر. ويعتــر إجنــاز هــذا املشــروع بشــكل آمــن ويف الوقــت احملــدد خــري دليــل علــى 
القــدرات التــي ميلكهــا فريــق إدارة املشــاريع بالشــركة يف التعامــل مــع هــذا النــوع 
مــن املشــاريع الكبــرية واملعقــدة لتلبيــة احتياجــات صناعــة النفــط والغــاز احملليــة. 
ــد  ــاز املزي ــع إىل إجن ــتقبل وتتطل ــاح يف املس ــذا النج ــى ه ــاء عل ــركة البن ــزم الش وتعت
ــر الصناعــة  مــن املشــاريع الكــرى لهــذا القطــاع احليــوي الهــام يف منظومــة تطوي
لدولــة قطــر. بإلضافــة اىل بنــاء مشــروع توســعة منصــة الســكن البحريــة حلقــل 
الشــمال "برافــو" الــذي يــزن حــوايل 5000  طــن، وســيتم تســليمه يف بدايــة عــام 2020.

ــام  ــو االهتم ــالق، ه ــى االط ــا عل ــن أهمه ــا، ان مل يك ــاح لدين ــم النج ــم دعائ ــد أه إّن أح
بالســالمة العامــة والصحــة وإدارة البيئــة، حيــث نســعى جاهديــن لتوفــري خدمــات 
ــان  ــالمة واألم ــري الس ــى معاي ــق أعل ــة وف ــة املتنوع ــات البحري ــري واخلدم ــل البح النق
واملوثوقيــة. وتأتــي اجلائــزة العامليــة التــي توجــت بهــا الشــركة مؤخــرًا مــن قبــل 
ــرة  ــرف"، وللم ــيف الش ــزة س ــم "جائ ــة باس ــاين واملعروف ــالمة الريط ــس الس جمل
ــًا  ــالمة وانعكاس ــري الس ــى معاي ــي أعل ــا بتبن ــى التزامن ــد عل ــوايل، لتؤك ــى الت ــة عل الثاني
لثقافــة "الســالمة اواًل" التــي يعتمدهــا جميــع العاملــني يف شــركة ناقــالت. وأود 
هنــا أن أعــرب عــن تقديــري لفريــق العمــل علــى املبــادرات املتميــزة التــي قدمهــا يف 
جمــال الســالمة وعــن شــكري جلميــع العاملــني يف الشــركة علــى اتباعهــم لتعاليــم 

الســالمة خللــق بيئــة عمــل آمنــة وموثوقــة. 

ومــن منطلــق امياننــا بأهميــة تبنــي مبــادرات للمســؤولية اإلجتماعيــة واحلفــاظ علــى 
البيئــة، نؤكــد علــى أن االســتدامة تلعــب دورًا جوهريــًا مســتمرًا يف نهــج الشــركة 
ويف إدارة أعمالهــا، ســواء كان ذلــك عــر منهــج رأس املــال البشــري االســرتاتيجي 
ــى  ــا عل ــركة بتكرميه ــود الش ــت جه ــد توج ــة. وق ــة اخملتلف ــاريعنا اجملتمعي أو مش
براجمهــا التنمويــة الشــاملة والتزامهــا برعايــة بنــاء كادر وطنــي مؤهــل ومتفــاين 
لهــذه الصناعــة، حيــث فــازت شــركة ناقــالت بجائــزة “دعــم التدريــب والتطويــر” يف 
االجتمــاع الســنوي لتوطــني الوظائــف يف قطــاع الطاقــة والصناعــة للعــام الثالــث 

علــى التــوايل.

ــة  ــذه املرحل ــهده يف ه ــذي تش ــاح ال ــرية النج ــتمرار وت ــة باس ــالت متفائل ــركة ناق إن إدارة ش
ــة االمــد التــي تعتمدهــا الشــركة وصــواًل إىل  بفضــل األســس الراســخة واالســرتاتيجيات طويل
حتقيــق أقصــى مراتــب النمــو وافضــل العوائــد املاليــة ملســاهمينا. فاملســتقبل يحمــل 
الكثــري مــن اآلمــال الكبــرية لشــركة ناقــالت ومســاهميها وجملــس إدارتهــا وإدارتهــا التنفيذيــة 

ــع العاملــني لديهــا. وجمي

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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سجلت الشركة صايف ربح بقيمة 1,002.٩ مليون ريال قطري، وهو األعلى منذ تأسيس الشركة مما   
يعكس دورها الرئيسي  يف السوق العاملي لنقل الغاز الطبيعي املسال.

بلغ إجمايل موجودات شركة ناقالت 32.٤ مليار ريال قطري كما يف 31 ديسمر 201٩ مقارنة مع 6.2٩    
مليار ريال قطري كما يف 31 ديسمر 2018. بلغت املوجودات املتداولة، مبا يف ذلك النقد واألرصدة 

لدى البنوك 3.5 مليار ريال قطري كما يف 31 ديسمر 201٩. بلغت املوجودات غري املتداولة، والتي تتكون 
بشكل رئيسي من اإلستثمارات يف سفن الغاز الطبيعي املسال، واملمتلكات واملعدات وغريها من 

املوجودات األخرى 28.٩  مليار ريال قطري كما يف 31 ديسمر 201٩.  بلغ إجمايل موجودات شركة ناقالت، 
مبا يف ذلك حصتها من موجودات املشاريع املشرتكة ٤٤.٩ مليار ريال قطري. باإلضافة إىل ذلك تقوم 

"ناقالت" عر املشاريع املشرتكة باملسؤولية التشغيلية واإلدارية يف حوض "إرحمه بن جابر اجلالهمه" 
لبناء وإصالح السفن يف مدينة رأس لفان الصناعية والذي بلغت تكلفة تشييده ما يصل قيمته إىل 

10.6 مليار ريال قطري، ومت متويله عن طريق قطر للبرتول، وبالتايل يبلغ إجمايل قيمة املوجودات املدارة 
بواسطة ناقالت 55.5 مليار ريال قطري.

بلغ إجمايل القروض 21.2 مليار ريال قطري كما يف 31 ديسمر 201٩ مقارنة مع 1٩.8 مليار ريال قطري كما   
يف 31 ديسمر 2018. مت جتميع أعمال شركة مشروع مشرتك  مبا يف ذلك قرض قائم مببلغ 1.7 مليار 

ريال قطري بعد اإلستحواذ على حصة الشريك يف املشروع املشرتك، كما مت احلصول على قرض 
بقيمة 0.5 مليار ريال قطري لإلستثمار يف فرص أعمال جديدة، بينما مت سداد 0.8 مليار ريال قطري من 

رصيد القروض خالل العام 201٩. 

بلغ إجمايل قيمة حقوق امللكية قبل احتياطي التحوط واألسهم غري املسيطرة ٩.٤  مليار ريال قطري يف   
31 ديسمر 201٩ مقارنة مع ٩  مليار ريال قطري كما يف 31 ديسمر 2018.
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صنفت وكاالت التصنيف االئتماين الرئيسية الثالثة يف العامل ، 
وهي ستاندارد آند بورز، وموديز، وفيتش، شركة ناقالت 

تصنيفا متميزا من حيث الديون الرئيسية والثانوية 
وصنفتها كديون قوية لالستثمار. مت تصنيف الديون 

الرئيسية لشركة “ناقالت إنك“ عند A+ من قبل 
وكالة“ستاندرد آند بورز“ وهذا التصنيف أقل بدرجة من 

تصنيف دولة قطر. كما  مت أيضًا تصنيف  الديون الرئيسية 
لشركة“ناقالت إنك“ منقبل وكالة “موديز“ بدرجة واحدة 

.A1 أقل من تصنيف دولة قطر على درجة

وقد أبرزت خمتلف التقارير الصادرة عن وكاالت التصنيف 
االئتماين بأن نقاط القوة الرئيسية لشركة ناقالت والتي 

تكتسب أهمية حيوية بالنسبة السرتاتيجية قطر 
للغاز الطبيعي املسال تتمثل يف امتالك الشركة ألكر

أسطول لنقل الغاز الطبيعي املسال يف العامل. إن األرباح 
الثابتة لشركة ناقالت ُتعزى للعقود املرمة طويلة األجل 
مع أكر منتجي الغاز الطبيعي املسال يف دولة قطر ،  

وسجل الشركة التشغيلي املوثوق به وعملياتها 
اخملتلفةالتي تعزز من مكانة شركة ناقالت يف عامل 

الصناعة البحرية. 

الديون الرئيسية لشركة "ناقالت إنك"

الديون الثانوية لشركة "ناقالت إنك"

 األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلهالك
الديون )مليون ريال قطري(د

 قيمة الربح الموزع للسهم الواحد بالريال قطري   )ألغراض المقارنة، تم
 تعديل القيمة االسمية للسهم عن السنوات 2016 إلى 2018 ليصبح بقيمة

"ريال قطري واحد" بعد تجزئة األسهم بتاريخ 7 يوليو 2019(د

         * إرتفعت نسبة الديون إىل حقوق امللكية 
بسبب الزيادة يف   القروض بغرض 
احلصول على فرص أعمال جديدة 
وإضافة قرض من خالل االستحواذ 

على حصة الشريك يف شركة مشروع 
مشرتك.

 العائد على السهم  )بتاريخ 7 يوليواإليرادات )مليون ريال قطري(د
 2019، أصبحت القيمة اإلسمية

للسهم "ريال قطري واحد"(د

نسبة السيولة النقدية الحالية نسبة الديون إلى حقوق الملكية 

*   شركة مالحة هي الهوية اجلديدة للشركتني املدموجتني
      )املالحة القطرية والقطرية للنقل البحري(

** جمموعة وقود: قطر للوقود، وقود الدولية، وقود لفحص املركبات

      فاحص،وقود للخدمات البحرية و أرض اخلليج العقارية 
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أهم اإلنجازات الرئيسية لعام ٢٠١٩

قامت شركة ناقالت بتأسيس 
شركة مشرتكة جديدة حتت 

مسمى "الشركة القطرية لتصنيع 
الهياكل QFAB"  وذلك بالتعاون 
مع شركة "ماكديرموت" الدولية.

قامت شركة ناقالت بتأسيس شركة 
مشرتكة جديدة حتت مسمى 

"غلوبال شيبينغ ليمتد"، وذلك 
بالتعاون مع شركة"ماران اليونانية”. 

حصلت شركة ناقالت على درجة 
“اخلمس جنوم” يف عملية التدقيق 

من جملس السالمة الريطاين كما فازت 
بجائزة سيف الشرف الدولية املرموقة 

للعام الثاين على التوايل.

وقعت شركة ناقالت مذكرة تفاهم 
مع وزارة الصحة العامة لتنفيذ 
جمموعة من الرامج الصحية.

احتفلت 5 سفن مملوكة 
بالكامل لشركة ناقالت بتسليم 

الشحنة رقم 100 من شحنات 
الغاز الطبيعي املسال.

وقعت ناقالت اتفاقية استحواذ على 
امللكية الكاملة ألربع سفن لنقل 

الغاز الطبيعي املسال من طراز كيو 
فليكس من شركة "إنرتناشونال 

سيوايز" إىل ناقالت.

حصلت شركة ناقالت على "جائزة 
التقطري الكريستالية" للعام الثاين على 

التوايل يف فئة "دعم التدريب والتطوير" 
يف االجتماع السنوي للتقطري يف 

قطاع الطاقة والصناعة.

فازت شركة ناقالت بجائزة 
"الشركة الواعدة" خالل فعاليات 
حفل توزيع جوائز لينكد إن السنوي 

لعام 201٩. 

سلمت شركة ناقالت كيبيل لألعمال 
البحرية احملدودة بنجاح مشروع 
تصنيع هياكل حقل بوحلنني التابع 

لشركة قطر للبرتول.

حقق حوض "ارحمة بن جابر 
اجلالهمة" لبناء وإصالح السفن 
التابع لشركة ناقالت إجنازًا هامًا 
بإكماله بنجاح 1000 مشروع منذ 

تأسيسه يف عام 2010.

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
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VSU

سفينة 
للغاز الطبيعي المسال

سفن 
لغاز البترول المسال

وحدة عائمة لتخزين وإعادة
الغاز المسال لحالته الطبيعية

FSRU

ا�سطول
ناقالت

حوض بناء 
و إصالح
السفن

الخدمات٤
البحرية

٦٩

١

شركة ناق ات هي شركة نقل بحري قطرية تأسست يف عام 200٤ ، ومتثل حلقة النقل األساسية يف سلسلة إمداد الغاز الطبيعي املسال لدولة قطر. يعتر أسطول 
شركة ناقالت هو األكر من نوعه يف العامل، حيث يضم 6٩ من سفن الغاز الطبيعي املسال. وباإلضافة إىل ذلك، تدير ناقالت وتشّغل أربع  )٤( سفن لنقل غاز البرتول 
املسال، عن طريق شركة ناقالت للشحن قطر احملدودة، مع وجود 1٤ سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسال، فضاًل عن إضافة أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز 

.)FSRU( املسال حلالته الطبيعية

تشّغل شركة ناقالت مرافق بناء السفن وإصالحها يف حوض )إرحمه بن جابراجلالهمه( لبناء وإصالح السفن يف مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، من خالل 
مشروعني مشرتكني إسرتاتيجيني هما: شركة نقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة، وشركة ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة والشركة القطرية لتصنيع 

الهياكل. تقدم شركة ناقالت أيضًا خدمات وكالة املالحية، من خالل شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة، جلميع موانئ دولة قطر. ويقدم املشروع املشرتك، شركة 
ناقالت سفيتزير ويسمولر، خدمات الدعم والسحب والقطر البحرية يف ميناء راس لفان، ومنطقة النشاط البحري لدولة قطر.

لمحة عن الشركة

نقاط القوة الرئيسية

دورا اسرتاتيجي ضمن سلسة نقل 
الغاز الطبيعي املسال من قطر اىل 

العامل.

توسع عاملي آلسطول نقل  الغاز 
الطبيعي املسال وغاز البرتول 

املسال

اتفاقيات تأجري مستقرة وطويلة 
األجل مع شركاء ذوي سمعة عاملية

شركة النقل البحري األعلى من 
حيث التصنيف االئتماين على 

مستوى العامل

حجم األسطول٧٤
) * 4 سفن جديدة(

مدرجة في
البورصة القطرية

منذ ٢٠٠٥

أسطول نقل الغاز
الطبيعي المسال
األكبر في العالم

السفن التي تم االستحواذ عليها في 2019

السفن الجديدة تحت الطلب

اإلصالح، والتحويل، والصيانة والتصنيع

بناء و إصالح السفن البحرية 
والهياكل الرية والبحرية

بناء سفن يصل طولها إىل 170 مرت

صناعة السفن من الصلب واالملنيوم 
والبالستيك املقّوى باأللياف

تصنيع الهياكل الرية والبحرية

خدمات  الدعم البحري

تشغيل أسطول من السفن  مبا 
فيها زوارق السحب واإلرشاد

توفري خدمات الوكالة واخلدمات اللوجستية

توفري خدمات شركة ناقالت للوكاالت
املالحية احملدودة يف املوانئ القطرية

والدولية من خالل الوكاالت الفرعية

خدمات املؤن، والتخزين
وتنسيق لعملية الصيانة

٨٤

٤
سفــــن

 ١ #
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الخطة اإلستراتيجية
تســعى شــركة ناقــالت إىل حتقيــق أداء متفــوق ومتميــز يف كافــة عملياتهــا التشــغيلية، وذلــك مــن أجــل حتقيــق رؤيتهــا ألن تكــون الشــركة الرائــدة عاملّيــًا يف جمــال نقــل الطاقــة 

واخلدمــات البحريــة. وترتكــز إســرتاتيجية ناقــالت كشــركة عامليــة متخصصــة يف النقــل البحــري علــى حموريــن أساســيني للنجــاح، وهمــا: 

•  حتقيق مركز الريادة يف إطار توفري شحن الطاقة النظيفة بأعلى معايري األمان  والكفاءة التشغيلية
•  تقدمي منتجات وخدمات مميزة وفق أعلى معايري اخلدمة واجلودة للحفاظ على  مركزها املايل القوي.

وســيضمن هــذا التوجــه أن حتافــظ الشــركة علــى مركــز الريــادة ضمــن بيئــة مرنــة وتنافســية وبرغــم حتديــات الســوق الراهنــة وبيئــة التشــغيل املتغــرية علــى الــدوام. وعليــه فــإن 
الركائــز األساســية التــي تعتمدهــا الشــركة يف حتقيــق هــذا التوجــه هــي:

التنمية المستدامة التفوق التشغيليحلول مشاركة العمالء 

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

للعمل الدؤوب لتقدمي اخلدمات املتميزة.

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

خدمات متميزة للعمالء. ويتمحور حول مبدأ خلق 
ثقافة التحفيز من خالل بّث روح القيم املؤسسية 

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

اخلدمية. 

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

فعلية للعالمة التجارية.

إن مكانة شركة ناقالت مل تكن لتتحقق دون النجاحات الفردية واجلماعية لكادر العمل. لقد حرصت الشركة دوًما على توظيف وتطوير الكفاءات املتميزة القادرة على تنفيذ 
األعمال باحرتافية عالية، مما يكسبها احرتام اجلمهور واملساهمني والعمالء، وبالتايل فإن هذا الكادر ميثل رأس املال احلقيقي للشركة. سوف تستمر وظائف الدعم 

املؤسسي يف ناقالت يف تقدمي خدماتها وجهودها ملساندة عمليات الشركة األساسية وفق أعلى مستويات الكفاءة. 

•  إن قطاع خدمات النقل البحري هو قطاع عايل 
التنافسية يتسم بالتغيري الدائم  ويتطلب املرونة 

العالية للمضي قدمًا يف املنافسة واالستمرارية. ويف 
ذات اإلطار، فإن طبيعة هذا القطاع تتطلب من شركة 
ناقالت أن تتحلى مبستويات عالية من اإلبداع واالبتكار، 

واملرونًة والكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة للحفاظ 
على أقصى معايري السالمة واملوثوقية واجلودة. 

•  لذا فإن ناقالت حترص على متابعة مستجدات 
السوق ومواكبتها، وإجراء املتابعة والتقييم، وكذلك 

التطوير املستمر لعملياتها.

•  على الرغم من جناح ناقالت يف نيل حصة كبرية يف 
سوق نقل الغاز الطبيعي املسال حمليًا وعاملًيا، إال 

أنها ال تزال تسعى دومًا إىل حتقيق املزيد من النجاحات 
يف قطاع الصناعة البحرية. 

•  تسعى الشركة إىل إجناز هذا الهدف من خالل تقدمي 
جمموعة متكاملة من اخلدمات لالحتفاظ بامليزة 

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

تعزيز األداء التنظيمي 

زيادة الربحية

زيادة حصتنا السوقية

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

حتسني قيمة العالمة التجارية

حلول مشاركة العمالءالتفوق التشغيلي التنمية المستدامة

"تسليم الشحنات بشكل متكامل 
و موثوق و توفير وسائل نقل 

متكاملة للطاقة وتقديم حلول 
بحرية مختلفة"

 "توفير خدمة آمنة وموثوقة
وفاعلة من حيث التكلفة"

"إضافة قيمة إلثراء تجربة العميل"

تعزيز صورة ومكانة العالمة حتسني كفاءة التكلفة
التجارية يف السوق

تبسيط العمليات التشغيلية األساسية
تأسيس ثقافة العمل اجلماعي

تعزيز نظم األداء من خالل املراقبة 
والتقييم الفاعل 

إستغالل الفرص التجارية املربحة

بناء قدرات قراءة السوق اإلستباقية 
لتطوير إسرتاتيجية منو للمستقبل

تعزيز األداء التنظيمي

بناء إسرتاتيجية تقوم على تطوير 
الصناعة البحرية

اإلهتمام برتشيد التكاليف و أنشطة 
اإلعمال، و رضى العمالء غايتنا

اإلستقطاب واإلحتفاظ  باملوظفني 
املؤهلني والسعي لتطوير الكوادر

الحصيلة المتوقعة

العميل

العمل الداخلي
للشركة

العوامل المساعدة

التشجيعالنزاهةاالحترامالسامةالقيم الشغف

الــــرؤيـــــة
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مسيرة ناقات      

•   مت تأسيس شركة ناقالت يف عام 200٤
•   مت يف عام 2005 طرح أسهم ناقالت للتداول يف بورصة قطر 

•   تسلمت شركة ناقالت يف عام 2005 أول سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسال 
•   مت تأسيس شركة "ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة" يف 2005

•   تأسست شركة "ناقالت سفيتزروايزمولر" يف عام 2006، وحصلت على عقد خدمة مدته
      22 عاًما من شركة قطر للبرتول للقيام بأعمال القطر واإلرساء مبيناء رأس لفان

•   أبرمت شركة ناقلبات يف عام 2006 عقدًا إلدارة جمموعة سفن عددها 25 سفينة لنقل 
      الغاز الطبيعي املسال، وهي مملوكة بالكامل مع شركة "شل انرتناشيونال للتجارة 

      والشحن احملدودة”
•   منحت شركة ناقالت عقًدا ملدة 25 سنة من قبل شركة "قطر غاز" حلوايل 2٤ سفينة لنقل 

      الغاز الطبيعي املسال 

 ٢٠٠٤ • ٢٠٠٧

•   استالم شركة ناقالت عدد ٤2 سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسال وعدد ٤ سفن لنقل غاز البرتول املسال 
•   استالم أول سفينة "موزا" من طراز "كيوماكس"

•   إنشاء شركة "ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة" يف عام 2008
•   إنشاء شركة "ناقالت دامن شيبياردز  قطر احملدودة" يف عام 2010

•   حفل تدشني حوض "ارحمة بن جابر اجلالهمة" لبناء وإصالح السفن يف 2010
•   أكملت شركة"ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة" يف عام 2011 أول مشروع صيانة يف احلوض اجلاف

 ٢٠٠٨ • ٢٠١١

•   تأسيس شركة"ناقالت للشحن قطر احملدودة" يف 2012 وتوليها إدارة أربع سفن 
      خمصصة لنقل غاز البرتول املسال يف عام 201٤

•   انضمام أول جمموعة من طالب برنامج"تدريب طالب البحرية"إىل شركة ناقالت 
•   شركة"ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة" تفوز بجائزة "أفضل حوض بحري

      خلدمات صيانة السفن" لعامي 2012 و 2013 على التوايل
•   فوز شركة"ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة" بجائزة السالمة واألمن يف عام 201٤

 ٢٠١٢ • ٢٠١٤

•   توسعت شركة “ناقالت“ يف مشاريعها املشرتكة مع شركة “ماران فينتشرز” 
      اليونانية بإضافة سفينتني جديدتني لنقل للغاز الطبيعي املسال يف عام 2015 وسفينتني 

      إضافيتني يف عام 2018
•   مت بنجاح يف عام 2015 تركيب نظام حقن الغاز املوجه الكرتونيا  وهو األول من نوعه

•   حازت ناقالت على أكرث من 20 جائزة دولية مرموقة بني عامي 2016 و 2018 للتميز يف 
      السالمة والعمليات التجارية والتقطري واملسؤولية االجتماعية للشركات وإدارة سلسلة 

      التوريد وتكنولوجيا املعلومات
•   وقعت شركة ناقالت يف عام 2016 اتفاقية مع شركة “شل انرتناشيونال احملدودة“ 

      لنقل إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفن أسطولها لتتم إدارتها داخليا يف      
      الشركة

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

•   وقعت شركة ناقالت مذكرة تفاهم مع شركة “هوغ“ الرنويجية للغاز الطبيعي املسال 
      الستكشاف فرص التعاون يف جمال مشاريع الوحدات العائمة الستقبال وتخزين وإعادة      

)FSRU( الغاز املسال حلالته الطبيعية      
•   شركة ناقالت توقع اتفاقية مع شركة “ أكسلريت إنريجي“ األمريكية للطاقة يف عام 

      2018 يتم مبوجبها االستحواذ على حصة األغلبية يف مشروع شراء وحدة عائمة الستقبال 
      وتخزين وإعادة الغاز املسال حلالته الطبيعية

 2018 :٤5001 ISO شركة “ناقالت“ أصبحت أول شركة قطرية حاصلة على شهادة األيزو   •
      يف عام 2018

 ٢٠١٥• ٢٠١٨
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السامة والصحة والبيئة والجودة

TRCF LTIF

تلتزم ناقالت ومشاريعها املشرتكة برؤية قطر الوطنية 2030 ، والتي بدورها تظهر الرؤية املستقبلية للدولة لتحديد االجتاهات العامة للتنمية 
املستدامة. تقوم شركة ناقالت بتنفيذ العديد من برامج السالمة والتطوير الداخلي، بهدف ضمان إنشاء بيئة آمنة ملوظفيها، يف حني يهدف 

إطار املسؤولية اجملتمعية للشركة إىل إثراء اجملتمع واحلفاظ على البيئة الطبيعية.

السالمة 
تضع شركة ناقالت السالمة والصحة والبيئة واجلودة على رأس أولوياتها لضمان العمل بطريقة آمنه وموثوقة وفعالة خلدمة اجملتمع واحملافظة على البيئة الطبيعية 

 حيث تظل أساسيات تقدمي عمليات آمنة وموثوق بها هي األولوية األوىل بالنسبة للشركة. 

وتؤمن شركة ناقالت بإمكانية منع جميع احلوادث واإلصابات ولذلك تسعى جاهدة لتهيئة بيئة خالية من احلوادث واإلصابات يف أوقات العمل واملنزل. ومن خالل االستثمار 
الضخم يف موظفيها وعملياتها ومعداتها، يستمر أداء السالمة يف الشركة يف التحسن والتطور يومًا بعد يوم بل وأدى إىل نتائج أفضل من الشركات األخرى.

استمرت شركة "ناقالت" يف حملتها "بيئة عمل خالية من احلوادث 
واإلصابات"، وهي عبارة عن برنامج خمصص التباع ارشادات السالمة 

الالزمة،بغرض تفادي احلوادث احملتملة أثناء العمل. كما أنه ميثل مقدمة 
ملهارات التدخل الفعال لضمان عمليات آمنة وموثوقة وفعالة خالية من 

احلوادث واإلصابات.

•   واصلت ناقالت تقدمي مبادرات التدريب الداخلي للموظفني على إجراءات
      السالمة والصحة والبيئة واجلودة، كما أطلقت ورشتي عمل  جديدتني 

      بعنوان "التدريب على اإلخالء يف حاالت الطوارئ" و"التدريب على القيادة 
      اآلمنة" 

 2015 :٩001 ISO جنحت "ناقالت" يف جتديد احلصول على  معايري األيزو )األيزو
.)2018 :٤5001 ISO 1٤001: 2015 واأليزو ISO واأليزو

•   دورات برنامج ناقالت لتعزيز القدرات الداخلية 
       قدمت الشركة جمموعة من الدورات التدريبية اخملتلفة والتي تعزز من

 SAP كفاءة املوظفني. شملت الدورات جماالت خمتلفة منها نظام       
    وحتفيز احللول املبتكرة وبرامج توعية اآلمن السراين.

 
•   مسح ناقالت االستقصائي حول السالمة ٢٠19

      أطلقت "ناقالت" مسحها االستقصائي الثالث حول السالمة لعام 201٩ 
      لتقييم إدراك املوظفني الجراءات السالمة يف الشركة ومقارنتها 

      مع نتائج العام املاضي. 
 

الجودة نظام اإلدارة المتكاملبرنامج " بيئة عمل خالية من الحوادث واإلصابات"

أداء السالمة 
إن أداء ناقالت القوي يف جمال السالمة يؤكد التزام الشركة وجميع موظفيها بتحقيق بيئة عمل خالية من احلوادث واإلصابات.

حققت شركة ناقالت نسبة 0.38 كمعدل حوادث 
مستوجبة لإلبالغ على أساس سنوي و0.86 

كمعدل إصابات هادرة لوقت العمل وكال املعدلني 
أقل بكثري من املتوسط، مقارنة ببقية الشركات 

األخرى يف قطاع الصناعة البحرية.

واصلت شركة ناقالت للوكاالت املالحية سجلها 
اخلايل من أي إصابات هادرة لوقت العمل ملدة 1٤ 

عامًا منذ إنشائها.

اجنزت شركة ناقالت سفيتزيروايزمولر أكرث من 
8 مليون ساعة عمل من دون تسجيل أي إصابات 

هادرة لوقت العمل يف عام 201٩

٠.٣٨١٤
٠.٨٦

بدون إصابات هادرة لوقت العملالحوادث المستوجبة لإلباغ على أساس سنوي
سنــة

إصابات هادرة لوقت العمل على أساس سنوي

٨.٧+
 ساعة عمل دون إصابات 

مليون

حققت السفن اململوكة بالكامل لشركة ناقالت 
معدل تكرار إصابات هادرة لوقت العمل بلغ 0.87 

وإجمايل معدل حوادث مستوجبة لإلبالغ بواقع  
1.08، وكالهما من أفضل املعدالت يف قطاع 

الصناعة البحرية

سفينة١٥

 سفن الغاز الطبيعي المسال 
المملوكة بالكامل

٠.٨٧TRCF LTIF

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

العمل بلغ0.30 وإجمايل معدل حوادث مستوجبة 
لإلبالغ 0.51، وكالهما من أفضل املعدالت يف 

قطاع الصناعة البحرية.

سفينة٤٠

 سفن الغاز الطبيعي المسال 
ذات الملكية المشتركة

٠.٣٠٠.٥١ ١.٠٨

٠

٠.٥

١

١.٥

٠

٠.١٠

٠.٢٠

٠.٣٠

٠.٥٠

٠.٤٠

٠.٦٠

٠.٥٣
٠.٤٦

٠.٥١

٠.٢٣

٠.٤٨

٠.٠٧

٠.٤٥

٠.٣٨

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

١.٤١

٠.٨٢

١.٤١

٠.٦٨

١.٣٤

٠.٨٠

١.٢٧

٠.٨٦

المعدل العالمي

معدل ناقات

معدل إصابات هادرة لوقت العمل على أساس سنوي

٠

٠.٢٥

٠.٥٠

٠.٧٥

١.٢٥

١.٠٠

١.٥٠

سفن الغاز الطبيعي المسال 
ذات الملكية المشتركة

سفن الغاز الطبيعي المسال 
المملوكة بالكامل

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

0

0.30

٠.٨٧

١.٠٨

٠.٣٠

٠.٥١
٠.٤٢

٠.٠٠

LTIFTRCF

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

أداء السالمة لشركة ناقالت و شركات مشاريعها املشرتكة

معدل الحوادث المستوجبة لإلباغ على أساس سنوي 

TRCF LTIF

حقق أسطول سفن نقل الغاز الطبيعي املسال 
وسفن نقل غاز البرتول املسال التي تدار داخليًا 

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

0.00 وإجمايل تكرار حوادث مستوجبة لإلبالغ بواقع 
0.٤2، وكالهما من أفضل املعدالت يف قطاع 

الصناعة البحرية.

سفينة١٨
سفينة لنقل الغاز ١٤

سفن مخصصة لنقل ٤الطبيعي المسال
غاز البترول المسال

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

٠.٠٠٠.٤٢
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السامة والصحة والبيئة والجودة
االحتفاء بالتميز في إدارة الصحة والسالمة والبيئة

المبادرات الصحية 

العنصر البشري وتنمية القدرات:

الخدمة المجتمعية 

المبادرات البيئية 

 حازت ناقالت على
جائزة "سيف الشرف" 

من جملس السالمة 
الريطاين للسنة الثانية 

على التوايل

حصلت ناقالت على 
تقييم "اخلمس جنوم" 

من جملس السالمة 
 الريطاين للعام الثاين

على التوايل

يشتمل التزامنا باالستدامة على العديد من العناصر الرئيسية، ومن بني أبرز تلك النقاط لهذا العام ما يلي:

التعاون مع وزارة الصحة العامة:
 •   تنفيذ حملة للتطعيم لزيادة ألهمية الصحة الوقائية جلميع املوظفني يف مقر

      الشركة ويف حوض "إرحمة بن جابر اجلالهمة" لبناء وإصالح السفن وأهمية   
       الوقاية.

•   برنامج الصحة يف آماكن العمل - الرتويج لنمط حياة نشط وصحي عر تنفيذ  
      العديد من األنشطة مثل حملة اإلقالع عن التدخني وحملة الوعي بالصحة  

      النفسية.
•   تنفيذ أنشطة صحية على مدار العام، مع تقدمي العديد من األنشطة الرياضية  

      للموظفني لتشجيعهم على البقاء بصحة جيدة.

•   أكملت جميع السفن التي تدار من قبل شركة "ناقالت للشحن قطر احملدودة" 
       NSQL  عملية تصنيف جلميع املواد اخلطرة على منت السفن وذلك ضمن 

      خطط الشركة لالمتثال لبنود اتفاقية املنظمة البحرية الدولية يف )هونغ كونغ(
•  خفضت السفن التي تدار فنيًا من قبل شركة "ناقالت للشحن قطر احملدودة" 

      إنتاج النفايات بنسبة 2,٤% يف عام 201٩ مقارنة بعام 2018.
•  مت تركيب نظام معاجلة مياه التوازن على مايقارب ثلث أسطول شركة "ناقالت 

      للشحن قطر احملدودة".
•  أجرت شركات املشاريع املشرتكة "ناقالت سفيتزر ويسمولر" و "الشركة 

       القطرية لتصنيع الهياكل" العديد من املبادرات البيئية وذلك لدعم اليوم العاملي 
       للتخلص من النفايات واليوم العاملي للمحيطات.

•  قام موظفوا شركة ناقالت وشركات مشاريعها املشرتكة بالعديد من مبادرات 
      التشجري ومنها ما مت يف حوض "ارحمة بن جابر اجلالهمة" لبناء وإصالح السفن 

      يف مدينة راس لفان الصناعية يف قطر. 
 

تســعى شــركة ناقــالت باســتمرار إىل التطويــر الذاتــي واملهنــي ملوظفيهــا، وذلــك مــن أجــل املســاهمة الفاعلــة يف الوصــول إىل أهدافهــا اإلســرتاتيجية والتشــغيلية. ولتحقيــق 
ــر املهنــي، ومنهــا  ــات التطوي ــة لتحقيــق متطلب ــة  واملهنيــة املتنوعــة واملبتكــرة، حيــث تقــوم بإعطــاء األولوي ــد مــن الرامــج التعليمي ــة فــإن الشــركة تقــدم العدي هــذه الغاي
تطويــر املهــارات التقنيــة، وفــن التعامــل مــع اآلخريــن، وبنــاء القــدرات اإلداريــة والقياديــة. إن جهــود الشــركة مســتمرة لتعزيــز ثقافــة التعلــم املســتمر مــن أجــل اســتقطاب 
القــوى العاملــة ذات املهــارات العاليــة واحملافظــة عليهــا، إضافــة إىل رعايــة وصقــل املواهــب الشــابة، كل ذلــك كان جــزءا مــن أهــم مــا مييــز مســرية إجنــازات الشــركة خــالل 

العــام 201٩ .

كما قامت الشركة بتصميم برنامج لتطوير القادة عايل املستوى. حيث صمم هذا الرنامج الستيعاب ثالثة مستويات خمتلفة من القادة يف الشركة: وهم القادة التنفيذيني 
والقيادات الواعدة من جميع اإلدارات. سيتم إطالق هذا الرنامج على مراحل ابتداًء من عام 2020.  ومت آيضا االنتهاء من برنامج االحالل الوظيفي جلميع املناصب يف 

الشركة. 

 رفع الوعي بأمراض السرطان بالشراكة مع الجمعيةالشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميعالتبرع بالدم
القطرية للسرطان

شاركت ناقالت مؤسسة التعليم فوق اجلميع التابعة 
ملؤسسة قطر QF  حملتها بهدف 

جمع الترعات وتقدمي املساعدة التعليمية 
لألطفال ذوي الدخل احملدود الذين يعيشون

يف قطر. 

ساهمت شركة ناقالت يف رعاية مؤمتر سرطان 
الغدة الدرقية الذي انعقد يف شهر أبريل والذي ساهم يف 

زيادة الوعي باخلدمات املتاحة بدولة قطر وطرق 
الفحص الذاتي للغدة الدرقية واالستشارات الطبية 

للعناية الدورية. 

بالشراكة مع بنك الدم التابع ملؤسسة حمد 
الطبية، نظمت شركة ناقالت حملة للترع بالدم 

ملوظفيها يف مقر الشركة الرئيسي يف برج
الشموح، وملوظفي الشركات األخرى يف احلوض

اجلاف يف مدينة رأس لفان الصناعية.

"أوىل أولوياتنا هي صحة وسالمة القوى العاملة بالشركة، عالوة على حماية البيئة"

أبرز اإلنجازات في 2019:

٪٣٦.٥
 معدل التقطري

فازت ناقالت بجائزة التقطري يف قطاع الطاقة 
والصناعة جلهودها يف"دعم التدريب والتطوير"

إطالق برنامج “بداية” إللهام املوظفني وحثهم 
على تبادل األفكار حول جتاربهم املهنية والبدايات 

اجلديدة التي شكلت جناحهم املهني

 تخرج٢ طالب قطريني من برنامج تدريب الطلبة برنامج “بداية”
البحريني التابع لشركة ناقالت وعملهم على منت 

سفن الشركة بدرجة ضباط بحريني

أكمل 3 طالب قطريون اجلزء األكادميي من 
برناجمهم للتخرج حيث حصلوا على البكالوريوس 

من كلية عمان البحرية الدولية والتحقو إلكمال 
اجلزء العملي على منت السفن. 

تقدمي 1٨٥ دورة تدريبية إىل ٩٩% من موظفي الشركة 
مبعدل 76٤ ساعة تدريبية فصلية.

استقبلت الشركة ٨ طالب جامعيني كخريجني من خمتلف 
اجلامعات يف الدولةلفرتة تدريب مهنية حتاكي مشاريع التخرج.

متدربين خريجين ٨

تقدمي حوايل 4٢ دورة تدريبية من خالل منصة 
الشركة للتعلم االلكرتوين. 

ساعة تعليمية
871

تدشني مركز التدريب والتطوير يف حوض ارحمة 
بن جابر اجلالهمة لبناء واصالح السفن يف مدينة 

راس لفان الصناعية لهدف الرتكيز على توفري 
الدورات التدريبية والتطويرية التقنية واإلدارية 

للموظفني والعاملني يف احلوض اجلاف.
 

 مركز التدريب والتطوير
 في حوض ارحمة بن

جابر الجالهمة
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إدارة المخاطر المؤسسية
تأســس برنامــج ناقــالت إلدارة اخملاطــر املؤسســية )ERM( مــن أجــل تبنــي وتســهيل املمارســات الرائــدة، 
والتــي تشــتمل علــى حتديــد وتقييــم وإدارة اخملاطــر القائمــة، أو احملتملــة. كمــا يهــدف تطبيــق مثــل هــذه 
املمارســات إىل تعزيــز ثقــة املســاهمني يف شــركة ناقــالت، ومســاعدة إدارة الشــركة علــى إتخــاذ القــرارات 
املدروســة، واملبنيــة علــى املعلومــات واملعطيــات الشــاملة. وكجــزء مــن عمليــة التطويــر املســتمر إلدارة 
اخملاطــر املؤسســية اخلــاص بالشــركة، قامــت إدارة “ناقــالت” بوضــع برنامــج جــرى تصميمــه بشــكل يعمــل 
علــى التكامــل بــني التخطيــط اإلســرتاتيجي مــن جهــة وعمليــات إدارة خماطــر املؤسســات مــن جهــة أخــرى وذلــك 
للتأكــد مــن أن املبــادرات اإلســرتاتيجية تخضــع بشــكل مباشــر لدراســات معمقــة يف تقييــم اخملاطــر احملتملــة 
ومعاجلتهــا قبــل حدوثهــا. ويدعــم فاعليــة هــذا الرنامــج إطــار حمــدد يضمــن اســتمرارية عملــه بشــكل متواصــل 
ــه اجملموعــة الكاملــة مــن اخملاطــر احملتملــة والفــرص الســانحة. كمــا يضمــن أيضــًا مراعــاة  يلتقــط مــن خالل
اخملاطــر علــى مســتوى فئــات متعــددة بشــكل منتظــم وتقــدمي تقاريــر عنهــا إىل اإلدارة مــن أجــل تقييــم اخملاطــر 

واتخــاذ القــرارات املناســبة بشــأنها.

إدارة استمرارية األعمال
يعنــى نظــام إدارة اســتمرارية األعمــال يف شــركة ناقــالت بــإدارة احلــوادث وتفــادي وقــوع األزمــات والكــوارث، 
وضمــان اســتمرارية األعمــال والعمليــات بحــد أدنــى مــن االضطرابــات احملتملــة. إن امتالكنــا لفهــم معّمــق لقطــاع 
ــا علــى إدارة اخملاطــر التشــغيلية ويســهم بشــكل مباشــر  ــة يعــزز مــن قدرتن الطاقــة والنقــل والصناعــة البحري
يف جاهزيتنــا ألي طــارىء. يقــود نظــام إدارة اســتمرارية األعمــال املتبــع يف “ناقــالت” إىل جتــاوز الرؤيــة التقليديــة 
إلدارة اســتمرارية األعمــال التــي تعتمــد إّمــا علــى اإلســتدالل مــن خــالل تقنيــة املعلومــات أو علــى االســتدالل مــن 
خــالل إدارة عمليــات األســاطيل. علــى العكــس، فــإن نظــام إدارة اســتمرارية األعمــال املتبــع ســيعمل علــى مواكبة 

برنامــج إدارة اخملاطــر لنهــج الشــركة االســرتاتيجي وفــق مــا يلــي:

•  تطوير نهجنا بحيث ترتبط إدارة استمرارية األعمال ارتباطًا وثيقًا بعملياتنا التجارية وتتكامل مع 
      عملية إدارة اخملاطر املؤسسية.

•  اتخاذ منظور أكرث شمولية إلدارة استمرارية األعمال اخلاصة بالشركة مبا يف ذلك األقسام اخملتلفة 
      لدى “ناقالت” من جهة وإدارة عمليات األسطول من جهة أخرى.

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

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

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

أمن المعلومات
تعتر شهادة األيزو 27001 واحدة من أهم الشهادات املعرتف بها عامليًا. وقد حافظت شركة ناقالت على 
شهادة ISO 27001:2013 املقدمة من شركة لويدز لضمان اجلودة، األمر الذي يؤكد على جهودنا املتعلقة 

بإدارة خماطر أمن املعلومات وتنفيذ الضوابط املناسبة.

االمتثال بالمعايير
تلتزم شركة ناقالت باالمتثال للقواعد والقوانني واللوائح املعمول بها عامليًا لضمان تنفيذ أنشطة أعمالنا. 

وبالتايل، قامت الشركة يف عام 201٩ بتعزيز االمتثال باملعايري من خالل توفري اإلشراف الشامل على متطلبات 
االمتثال من قبل جميع اإلدارات من أجل تنفيذ التدابري املطلوبة لتحديد متطلبات االمتثال احلالية أو املتوقعة.
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إدارة المخاطرحوكمة الشركة 
مت تعزيز نهج حوكمة اخملاطر يف شركة ناقالت بشكل مستمر من خالل تبني املمارسات الرائدة املتعلقة بإدارة اخملاطر املؤسسية وإدارة أمن املعلومات وضمان 

إدارة استمرارية األعمال يف األحوال الطارئة. إن وجود أساسيات حوكمة قوية يف “ناقالت” مكنت الشركة من التعامل مع اخملاطر احملتملة يف خمتلف مرافق الشركة، 
والتي بدورها عززت من ثقة املساهمني يف إدارة الشركة لعملياتها املتكاملة.

شهادة أمن
المعلومـات

تعتر شهادة األيزو 27001 واحدة من أهم 
الشهادات املعرتف بها عامليًا على صعيد 
معايري أمن املعلومات. وقد حصلت شركة 

ناقالت على شهادة األيزو 2013:27001 املقدمة 
من شركة لويدز لضمان اجلودة، األمر الذي 
يؤكد على جهودنا املتواصلة إلدارة خماطر 
أمن املعلومات وتنفيذ الضوابط املناسبة.

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

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

إن القيمــة االقتصاديــة التــي يتــم إكتســابها مــن خالل الشــركات واملشــاريع املنظمة 
تخــدم اجملتمعــات احملليــة  أيضــًا  بــل  األســهم،  تفيــد فقــط مالكــي  ال  والناجحــة 
املســؤولية  أنشــطة  عــر  اجملتمعيــة  والتنميــة  العمــل  فــرص  خلــق  خــالل  مــن 
ــن  ــدة م ــني اإلدارة اجلي ــة ب ــا للعالق ــن إدراكن ــًا م ــركات. وانطالق ــك الش ــة لتل اجملتمعي
ــى  ــزام بأعل ــالت” إىل اإللت ــعى “ناق ــرى، تس ــة أخ ــن جه ــليم م ــايل الس ــة واألداء امل جه
ــر  ــة قط ــة لهيئ ــادئ التوجيهي ــع املب ــق م ــي تتواف ــك الت ــًا تل ــة خصوص ــري احلوكم معاي
لألســواق املاليــة اخلــاص بنظــام حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة يف الســوق 

الرئيســية.

يف  31 ديسمر 201٩، ارتفع عدد األسهم اململوكة للمستثمرين من املؤسسات بواقع  ٤،2٤6،٤٤2،067   مقارنة مع  ٤،151،7٤٩،٤00  يف  عام  2018 

قاعدة المساهمين
يف 31 ديسمر  201٩، بلغ إجمايل عدد املساهمني  ٤٤،357 كما بلغت النسبة املئوية 

لألسهم التي ميلكها  املساهمون القطريون )كمساهمني، سواء  كانوا مواطنني 
أو  كيانات مدرجة يف قطر( أي ما يعادل  85.35%  من رأس مال الشركة.

المساهمون
بشركة ناقالت

أجانب

قطريون

 ١٤.٦٥٪ 

٨٥.٣٥٪

تحرك سعر السهم 
يف السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمر 201٩، ارتفع سعر سهم ناقالت بنسبة  33.3 % 

سهم ناقالت مقابل مؤشر بورصة قطر ٪ ٣٣.٣ 
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ــة  ــى املصلح ــة عل ــان احملافظ ــًا لضم ــالت” دورًا حموري ــس إدارة “ناق ــب جمل يلع
االســرتاتيجية للشــركة. وقــد مت تصميــم نظــام احلوكمــة يف “ناقــالت” بهــدف 
هــذا  ومــن  وأعمالهــا.  بالشــركة  ثقتهــم  وتعزيــز  املســتثمرين  حقــوق  حمايــة 
املنطلــق، فــإن الشــركة تســعى بشــكل دؤوب إىل بــذل كل اجلهــود الالزمــة لرفــع 

مســتوى الوعــي حــول احلوكمــة داخــل الشــركة.
 

تؤمــن إدارة شــركة ناقــالت بــأن تطبيــق احلوكمــة يعــد عنصــرًا أساســيًا لضمــان توفر 
ــركةأي  ــب الش ــي إىل جتني ــة تفض ــفافية والنزاه ــم بالش ــاءة وتتس ــة بن ــة إداري عملي

تأثــري ســلبي علــى املســتثمرين.

مت إعــداد ونشــر تقريــر احلوكمــة بالتوافــق مــع املبــادئ التوجيهيــة لهيئــة قطــر 
الشــركات املســاهمة املدرجــة يف  بنظــام حوكمــة  لألســواق املاليــة اخلــاص 
الســوق الرئيســية، وميكنكــم قــراءة التقريرعلــى موقــع الشــركة علــى اإلنرتنــت:   

www.nakilat.com
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دولة

شــحنات الغاز الطبيعي المسال التي تم 
تسليمها في عام 2019

من الغاز الطبيعي المسال تم شحنه
وتسليمه في 2019 

مليون طن+٥٩

من القدرة العالمية
 لشحن الغاز الطبيعي المسال

ميناء حول العالم

٢٥

٧٤

٪ 12.2

 الدول والمواقع التي تصلها سفن ناقاتالنقل البحري واألسطول

التوسع واالستعداد التشغيلي لألسطول:
تؤكد شركة ناقالت على التزامها الراسخ والقوي لضمان االمتثال بأعلى معايري 

اجلودة للعمالء  وتقدمي خدمات موثوقة قليلة التكلفة. وقد جتلى تركيزنا 
التشغيلي الرئيسي خالل عام 201٩  يف االنتهاء بأمان وجناح من عدد كبري من 

عمليات املعاينة اخلاصة الثانية للسفن يف احلوض اجلاف حيث مت معاينة جميع 
السفن التي تديرها الشركة والبالغ عددها 18 سفينة بشكل آمن وبتكلفة معقولة 

ودون تأثري على مواعيد الشحن والتسليم لعمالئنا حول العامل.

ويف مطلع هذا العام، قامت شركة ناقالت بالتوسع يف أسطول الغاز الطبيعي 
املسال اخلاص بها بإضافة أربع سفن جديدة لنفل الغاز الطبيعي املسال 

واجملهزة بأحدث نظام تقني، وذلك من خالل مشروع مشرتك جديد 
مع شركة "ماران فينتشرز". وسوف تتوىل مبوجبه ناقالت اإلدارة التجارية والفنية

 للسفن اجلديدة على أن يتم  التسليم بني عامي 2020 و2021.

 ويف خطوة لدعم التوسع والنمو االسرتاتيجي  املستمر للشركة، جنحت ناقالت
 يف االستحواذ على امللكية الكاملة ألربع سفن  من طراز "كيوفليكس" لنقل 

الغاز الطبيعي املسال بعد شرائها حصة شركة  "انرتناشيونال سيوايز" يف هذه
 السفن. وتأتي عملية االستحواذ على امللكية الكاملة لهذه السفن األربع بنسبة

 100% كجزء من اسرتاتيجية "ناقالت" طويلة األجل الغتنام الفرص االستثمارية
 االسرتاتيجية اجملزية. 

تؤكد هذه الصفقة على قوة املركز املايل للشركة والتزام الشركة بزيادة القيمة 
ملساهميها إىل احلد األقصى. وعلى مدار العام 201٩، عززت الشركة من قدراتها 

الداخلية من خالل حتديث األنظمة وتعزيز إمكانيات رأس املال البشري وتطوير 
الكفاءات واكتساب اخلرة والدراية التقنية استعدادًا للمرحلة التالية من عملية 

انتقال اإلدارة التشغيلية لسفن نقل الغاز الطبيعي املسال من "شل 
انرتناشيونال احملدودة" إىل ناقالت، فضاًل عن انتقال اإلدارة الفنية والتقنية للوحدة

العائمــة لتخزيــن وإعــادة الغــاز املسال حلالتــه الطبيعيــة FSRU باإلضافة إىل 
أربع سفن جديدة لنقل الغاز الطبيعي املسال مبجرد تسليمها ابتداء من عام 

.2020

الدول التي تستقبل الغاز الطبيعي 
المسال عن طريق سفن ناقالت 

سفينة٧٤

سفينة لنقل الغاز ١٤
الطبيعي المسال

 سفن مخصصة لنقل٤
غاز البترول المسال

 تدير شركة " ناقات للشحن قطر المحدودة " 
أكبر أسطول للغاز

في العالم 
سفن متطورة تكنولوجيًا   

صديقة للبيئة   

كفاءة يف التكليف  

أغلب السفن مؤجرة باتفاقيات تأجري طويلة األجل  

سفينة٦٩
لنقل الغاز الطبيعي المسال

سفن٤
لنقل غاز البترول المسال

١FSRU
وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال 

لحالته الطبيعية

مالحظة: معدل القدرة العاملية لشحن الغاز 
الطبيعي املسال ال يشمل الوحدة العائمة 

لتخزين وإعادة الغاز املسال حلالته الطبيعية
 

األرجنتني
بنغالديش

بلجيكا
الرازيل
الصني
فرنسا
اليونان
الهند

إيطاليا
اليابان
األردن

الكويت
ليتوانيا

املكسيك
هولندا

باكستان
بولندا

الرتغال
سنغافورة

كوريا اجلنوبية
إسبانيا

تايوان
تايالند

تركيا
اململكة املتحدة

 



التقرير السنوي ٢٠١٩ التقرير السنوي ٢٠١٩

2627

الشركة القطرية لتصنيع الهياكل
تأسست الشركة القطرية لتصنيع الهياكل عام 201٩، وهي شركة مشرتكة بني 

شركة ناقالت وشركة ماكديرموت. وانطالًقا من موقعها االسرتاتيجي يف حوض 
"ارحمة بن جابر اجلالهمة" لبناء وإصالح السفن يف مدينة راس لفان الصناعية، 

تقدم الشركة القطرية لتصنيع الهياكل جمموعة شاملة ومتكاملة من خدمات 
تصنيع وجتميع الهياكل واملنشآت البحرية والرية. وقد حاز هذا املرفق احليوي 

على عدد من شهادات األيزو من وكالة االعتماد العاملية "بريو فرييتاس" كشهادة 
األيزو ٩001 :2015 )إدارة اجلودة( واأليزو 1٤001 :2015 )اإلدارة البيئية( واأليزو ٤5001 : 200٩ 

)إدارة السالمة والصحة املهنية( واأليزو 2٩001 : 2010 )إدارة اجلودة يف صناعة النفط 
VSUوالغاز(.

NSW

الخدمات البحريةحوض ارحمة بن جابر الجاهمة لبناء وإصاح السفن

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

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

شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية المحدودة
تأسســت شــركة ناقــالت كيبــل لألعمال البحريــة احملدودة يف عــام 2008 ، ومتتلــك 

شــركة ناقالت حصــة 7٩ %مــن هــذه الشــركة، يف حني متتلك شركة "كيــه إس 
لالســتثمارات احملدودة" نســبة 20% وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة 

"كيبل أوفشور أند مارين"،  كمــا متتلك قطــر للبرتول نســبة 1%. ميتد هـذا املرفق 
الواسـع علـى مساحة 50.8 هكتاًرا، ويقـدم عمليـات إصالح وحتويل وصيانــة الســفن 

واخلدمات البحرية املتنوعة.  وميتلك هذا املرفق القدرة على تصنيع الهياكل البحرية 
والرية مثل منصات احلفر وحفارات التنقيــب ورافعــات القــوارب وأجهــزة احلفر 

داخــل القــاع البحــري، واملكونات ذات الصلة. وقد حازت شركة ناقــالت كيبــل لألعمال 
البحريــة احملدودة  علــى شــهادة الثقــة املعتمدة مــن معهــد البتـرول األمريكي عن 

املواصفات يف الربع األول ولشهادة األيزو ISO ٩001: 2015 لنظام إدارة اجلودة، كما 
اعتمدت من سجل لويدز لشهادة األيزو ISO 1٤001: 2015  وشهادة األيزو ٤5001:2018، 

عالوة على شـهادة اجلمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكيني لتدقيق أوعية 
الضغط عالوة على احلصول على أختام اجلمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكيني  

U و U2 و S وPP واخلتم R من اجمللس الوطني األمريكي ملفتشي أوعية الضغط 
 ."API 2B" وشهادة مواصفات تصنيع هياكل الصلب األنبوبية

شــركة ناقالت دامــن شــيبياردز قطــر
تأسســت شــركة ناقالت دامــن شــيبياردز قطــر عــام 2010 ،ومتلــك شــركة ناقالت 

حصــة 70 %مــن هــذه الشــركة، يف حني متلك جمموعــة دامــن لبنــاء الســفن 
الهولنديـة نسـبة 30%. ميتـد هذا املرفـق اخملصص لبنـاء السـفن علـى مسـاحة 18 
هكتـاًرا، وهو جمهز جيًدا لبناء القوارب املصنوعة من الصلب واأللومنيوم والبالستيك 

املقوى باأللياف وذلــك بطــول يصــل إىل 170 مرًتا. ومتتاز مرافق الشركة بالقـدرة علـى 
إنتـاج جمموعة كبية مـن السـفن التجاريـة )مثـل القاطــرات وقــوارب اإلمداد البحرية 

وسفن الشحن(، وكذلــك تصنيــع الســفن البحريــة واليخــوت الفارهــة. وميكن أيضــًا 
لشــركة ناقالت دامــن شــيبياردز قطــر القيـام بأعمـال إجـراء جتديد اليخـوت الفاخـرة 
والسـفن البحريـة. وقـد مت اعتمـاد هـذا املرفق مـن قبـل "لويـدز ريجيسـر" لضمـان 

.2018 :٤5001 ISO 1٤001: 2015 و ISO ٩001: 2015 و ISO :اجلودة بشهادات األيزو مثل

أبرز اإلنجازات في العام 2019 
•  إجناز أكرث من ٩60 عملية إصالح وصيانة جملموعة متنوعة من السفن مثل سفن نقل

      الغاز الطبيعي املسال وسفن نقل غاز البرتول املسال وسفن البرتول اخلام 
      والسفن الصغرية مبختلف أحجامها

•  إجناز عملية إصالح سفينة نقل الغاز الطبيعي املسال رقم 200  منذ تأسيس الشركة
•  إجناز أكرث من 110 مشروعًا خمتلفًا من املشاريع الرية والبحرية وتصنيع مكائن 
      الصناعات البحرية، مبا يف ذلك اإلجناز األبرز هذا العامل بتسليم مشروع تصنيع 

      هياكل حقل بوحلنني التابع لشركة قطر للبرتول

أبرز اإلنجازات في العام 2019 
•  تسـليم زورقني للقطر وإالرساء من طراز "ستان 230٩ " إىل ميناء حمد 

•  تقدمي ضمان كامل لسفينتني من سفن دعم الغوص السريع
•  إمتام عمليات اإلصالح واالختبارات الفنية بنجاح لعدد ٩ سفن 

أبرز اإلنجازات في العام 2019 
•  مت بنجاح تنفيذ حوايل من 13,500  عملية لزوراق السحب والقطر البحري للسفن

      يف ميناء راس لفان، أي بزيادة قدرها 1.5% مقارنة بعام 2018 
•  حصلت الشركة على شهادات األيزو اإلصدارات من ٩001 )إدارة اجلودة( و 1٤001

      )اإلدارة البيئية( و ٤5001 )إدارة السالمة والصحة املهنية(
 

أبرز اإلنجازات في العام 2019 
•  أصبحت شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة أول وكالة شحن حملية تقدم 

      اخلدمات اللوجستية للسفن على نطاق دويل وذلك انطالقًا من من ميناء راس لفان
•   تقدمي مايزيد عن  3500 خدمة لوجستية للسفن للموانئ واحملطات داخل دولة قطر

•   تقدمي مايزيد عن 1.100 خدمة لوجستية للسفن دوليًا وذلك يف أول عام منذ بدء الشركة       
      تقدمي  خدماتها عامليًا

أبرز اإلنجازات في العام 2019 
•  استفادت أكرث من 200 سـفينة من أنواع وأحجام خمتلفة من اخلدمات التي تقدمها 
      وحدة خدمات دعم السـفن يف مدينة راس لفان الصناعية مبا فيها سفن شركات 

      املشاريع املشرتكة التابعة لناقالت وشركات أخرى خمتلفة
•  مت تقدمي اخلدمات بنجاح  جملموعة من املشاريع البحرية اخملتلفة يف مدينة راس 

      لفان الصناعية 
•  82% من السفن اململوكة لشركة ناقالت وشركات مشاريعها املشرتكة 

      والشركات األخرى التي خضعت للصيانة يف "حوض ارحمة بن جابر اجلالهمة" 
      استفادت من خدمات وحدة دعم السفن لتلبية احتياجاتها يف حاالت الطوارئ

شـركة ناقالت سـفيتزروايزمولر
شـــركة "ناقالت ســـفيتزروايزمولر" هــي مشــروع مشــرك مت تأسيســه عــام 

2006، حيـث متتلك ناقالت نسـبة 70 % يف حيـن تعـود نسـبة 30 % لصالـح جمموعة 
ســفيتزر الشــرق األوسط احملدودة، وهــي شــركة تابعــة جملموعة "ســفيتزر 

العامليــة للقطــر" اململوكة بالكامــل مــن قبــل جمموعة الشحن الدمناركية )أيــه 
بــي مولــر مريســك(. وتديــر الشــركة أسطوًلا مكوًنا من 26 ســفينة، تضــم 25 

ســفينة مملوكــة بالكامــل لشــركة "ناقالت ســـفيتزروايزمولر". ويضم األسطول 
زوارق القطر،  وقــوارب اإلرشاد البحــري، وزوارق اإلسناد والــزوارق اخملصصة 

للطواقــم البحريــة، وغريها مــن زوارق خدمــات املوانئ ومقرها ميناء راس لفان، 
فضاًل عن العمل يف احلقول البحرية قبالة جزيرة حلول. وتقدم الشركة جمموعة 

من اخلدمات التي تشمل قطر السفن واملرافقة والرسو والدعم التجريبي 
وخدمــات معاجلــة خطــوط املناولة  على األرصفة والساحل، إىل جانب ســفن 

االستجابة للطــوارئ، وزوارق دعــم الصيانــة البحريــة.

شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة
شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة هي شركة قطرية مملوكة بنسبة ٩5 % 

لشركة ناقالت بينما متلك شركة قطر للبرتول نسبة 5 %. وتعمل الشركة مبوجب 
ترخيص الشحن والوكالة املمنوح لها من قطر للبرتول كوكيل حصري للموانئ يف 

رأس لفان ومسيعيد حتى عام 2016، مبا يشمل جميع السفن التي تقوم تطلب 
اخلدمة أو تعمل يف ميناء راس لفان إىل جانب السفن الهيدروكربونية يف ميناء 

 مسيعيد.

وتواصل شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة تقدمي خدمات الوكالة يف موانئ 
رأس لفان مسيعيد باعتبارها وكالة شحن معتمدة من شركة قطر للبرتول منذ عام 

2016. كما مت اعتماد الشركة مع شركة إدارة موانئ قطر )موانئ( لتقدمي خدمات 
 الوكالة جلميع املوانئ احمللية اخلاضعة إلدارتها.

وباعتبارها وكالة الشحن املرخصة من وزارة املواصالت واالتصاالت، قامت الشركة 
بتوسيع نطاق خدمات الوكالة التي تقدمها يف عام 2016 لتشمل جميع املوانئ 

واحملطات داخل دولة قطر عالوة على دعم صناعات النفط والغاز البحرية.
تعمل شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة بالنيابة عن أصحاب السفن 

وشركات الشحن ومشغلي السفن واملستأجرين واملصنعني احملليني والوكاالت 
األخرى وعمالء الشحن ومقدمي اخلدمات كما تقدم خدمات وكالة املوانئ لهم.

يف عام 201٩، بدأت تعمل شركة ناقالت للوكاالت املالحية يف تقدمي خدمات الوكالة 
للمحاور العاملية بالشراكة مع وكاالت الشحن الدولية الشهرية وذات السمعة 
الطيبة، لتصبح أول وكالة حملية تقدم خدمات احملاور العاملية من رأس لفان.

خدمات دعم السفن
توفر وحدة دعم السفن التابعة لشركة ناقالت جمموعة كاملة من خدمات الرسو 
ومرافق التخزين وخدمات الدعم اللوجستي واخلدمات ذات الصلة جلميع السفن 

العاملة يف املياه القطرية على مدار 2٤ ساعة طيلة أيام األسبوع. وبفضل وجود 
فريق من املوظفني ذوي اخلرة والكفاءة إىل جانب وجود شبكة عاملية من املوردين، 
تسـتطيع وحـدة دعـم السـفن توفيـر جمموعة واسعة من املواد ومستلزمات املواد 

االستهالكية ودعم االتصال والتواصل خلدمات اإلصالح والصيانة يف رأس لفان.
تتعامل وحدة دعم السفن مع جميع عمليات االسترياد والتصدير بالتواصل مع 

الهيئات اجلمركية القطرية واجلهات احلكومية القطرية األخرى من خالل عملية 
"قطع غيار السفن العابرة" الفريدة لتسهيل عمليات حركة املواد الداخلة واخلارجة 

 )PSA( من الدولة. وتتحكم وحدة دعم السفن أيًضا يف اتفاقية املشاركة باإلنتاج
أو املعروفة باتفاقيــات العقــود البديلــة حيث يســتطيع جميــع املشاركني يف 

جمموعة ناقالت وشــركائها االسـتفادة مـن االسـتخدام الفـوري مـن خمازن قطـع 
الغيـار لضمـان سـري عمليـات األسـطول دون انقطــاع.
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق(
 الدوحة - قطر

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٩ 
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

المحتويات
تقرير التأكيد المستقل المحدود                                                     ٣٠
تقييم اإلدارة حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية           ٣٥
٣٨  تقرير مدقق الحسابات المستقل   

البيانات المالية الموحدة
 46 بيان المركز المالي الموحد             
 4٨ بيان الدخل الموحد     
 49 بيان الدخل الشامل الموحد    
 ٥٠ بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  
 ٥1 بيان التدفقات النقدية الموحد    
 ٥2 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   

النتائج المالية
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تقرير التأكيد المستقل المحدود
إلى السادة المساهمين في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقات( )ش.م.ع.ق(

تقرير التأكيد المستقل المحدود )تابع(
إلى السادة المساهمين في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقات( )ش.م.ع.ق(

1 
 

  لوقعملا  لقتسملا  دیكأتلا  ریرقت

  

  ))ق..ع..م..ش((  ))تالقان((  ةدودحملا  زاغلا  لقنل  رطق  ةكرش  يف  نیمھاسملا  ةداسلا  ىلإ

  ةیلاملا  ریراقتلا  ىلع  ةیلخادلا  ةباقرلا  طباوض  لوح  ریرقت

 ةئیھ نع رداصلا )"ماظنلا"( ةیسیئرلا قوسلا يف ةجردملا ةینوناقلا تانایكلاو تاكرشلا ةمكوح ماظن نم ٢٤ ةداملل اقفو

 )ق.ع.م.ش( )تالقان( ةدودحملا زاغلا لقنل رطق ةكرش ةرادإ سلجم لبق نم انفیلكت مت )"رطق ةئیھ"( ةیلاملا قاوسألل رطق

 تایلمعل ةرادإلا سلجم فصو ىلع لوقعم دیكأت ةمھمب مایقلل )"ةعومجملا" ـب ةعمتجم اھیلإ راشی( ةعباتلا اھتاكرشو
 ةباقرلا"( ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةعومجملل ةیلخادلا ةباقرلا ذیفنتو میمصت ةمءالم ىدم مییقتو ةیلخادلا ةباقرلا طباوضو
  .)"نایبلا"( ٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف امك )"ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا

  ةرادإلا  سلجم  تایلوؤسم

 ةدراولا تامولعملا نعو ةیرھوجلا ءاطخألا نم يلاخ نایبلا نأب ةلداع ةروصب حیرصتلا ةیلوؤسم ةرادإلا سلجم لمحتی
 .ھیف

 :يلی ام ، ةعومجملل قفرملا نایبلا نمضتی

 ؛ةیلیغشتلا اھتیلعافو ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ذیفنتو میمصت ةمءالم ىدمل ةرادإلا سلجم مییقت -

 ةیلیغشتلا فیلاكتلاو تاداریإلا تایلمعل ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا طباوضو تایلمع فصو -
 ةیلاملا ریراقتلاو ماعلا ذاتسألا رتفدو بتاورلاو ةیرشبلا دراوملاو تادعملاو تاكلتمملاو نوزخملاو ةنیزخلاو
 ؛حاصفإلا ىلع ةباقرلاو تامولعملا ایجولونكت ىلع ةماعلا ةباقرلاو ةعومجملا ىوتسم ىلع ةباقرلاو

 ؛ةروكذملا ةباقرلا فادھأ قیقحتل ةیباقرلا طباوضلا صحف و  ذیفنتو میمصت -

 لشفلا تالاح عنمل ةعوضوملا تاءارجإلاو اھتجلاعم ةیفیكو ةباقرلا يف لشفلا تالاحو تاوجفلا دیدحت -
 .ةباقرلا تاوجف ةجلاعم وأ ةروكذملا

  .ةباقرلا يف روصقلا ھجوأ دیدحتو ةرادإلا تارابتخا ءادأو طیطخت -

2 
 

 رییاعملا ىلإ ادانتسا ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا طباوض ىلع ظافحلاو عضو نع لوؤسم ةرادإلا سلجم نإ
 و ياودیرت ةنجلل ةیعارلا تامظنملا ةنجل نع رداصلا )٢٠١٣( ةیلخادلا ةباقرلل لماكتملا لمعلا راطإ يف ةررقملا
،)"ةیعارلا تامظنملا ةنجل لمع راطإ" وأ "ةیعارلا تامظنملا ةنجل"( COSO ـب فورعملا

  ))عبات((  لوقعملا  لقتسملا  دیكأتلا  ریرقت

3 
 

 ضرعلاو دادعإلاب ةلصلا تاذ ةیلخادلا ةباقرلا طباوض ىلع ظافحلاو رابتخاو ذیفنتو ةغایص ةیلوؤسملا هذھ نمضتت
 ةباقرلا فادھأ عضو نمضتت اھنأ امك .أطخ وأ شغ نع ةجتان تناك ءاوس ةیرھوجلا ءاطخألا نم يلاخلا نایبلل لداعلا
 ،ةروكذملا ةباقرلا فادھأ قیقحتل اھرابتخاو اھذیفنتو ةباقرلا طباوض ةغایصو ةنجللا لمع راطإ عم ىشامتی امب
 امیف ةیفاك تالجس ىلع ظافحلاو ،فورظلا لظ يف ةلوقعملا تاریدقتلاو ماكحألا عضوو ،اھقیبطتو تاسایسلا رایتخاو
 .ةعومجملل ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا طباوض ةمءالم ىدمب قلعتی

 نعو بسانملا بیردتلل نایبلا دادعإ يف نیكراشملا نیفظوملاو ةرادإلا يقلت نم دكأتلا نع لوؤسم ةرادإلا سلجم نإ
  .ةماھلا لامعألا تادحو عیمج لمشت ریراقتلا يف تارییغت يأ ناو ،ةبسانم ةروصب ةمظنألا ثیدحت

  .ھتطشنأ ىلع ةقبطملا حئاوللاو نیناوقلا عیمجب مازتلالا نع اضیأ لوؤسم ةرادإلا سلجم نأ امك

  انتایلوؤسم

 دیكأت ةجیتن نمضتی ھنع ریرقت رادصإو ةعومجملا ھتدعأ يذلا ةیلخادلا ةباقرلا لمع راطإ نایب صحف يھ انتایلوؤسم
 مقر دیكأتلا تایلمعل يلودلا رایعملل اقفو انتمھم ءادأب انمق .اھیلع لوصحلا مت يتلا تاتابثإلا ىلإ ادانتسا لوقعم لقتسم

 يلودلا سلجملا نع رداصلا ،"ةیخیراتلا ةیلاملا تامولعملا ةعجارم وأ قیقدت تایلمع فالخب دیكأتلا تایلمع" ،٣٠٠٠
 ناك اذإ ام لوح ٍلوقعم ٍدیكأت ىلع لوصحلل اھءادأو تاءارجإلل طیطختلا رایعملا اذھ بلطتی .دیكأتلاو قیقدتلا رییاعمل

 .ھیف ةدراولا ةباقرلا فادھأل ًاقفو ،ةیرھوجلا بناوجلا عیمج نم ،ةلداع ةروصب ضورعم نایبلا

 تاسایسلا ًانمضتم ةدوجلا طبضل لماش ماظنب ظفتحن ھیلع ءانبو ،1 مقر ةدوجلا طباوضل يلودلا رایعملا قبطن امك
 ةیمیظنتلاو ةینوناقلا تابلطتملاو ةینھملا رییاعملاو ةیقالخألا تابلطتملاب مازتلالا صوصخب ةقثوملا تاءارجإلاو
 .اھب لومعملا

 يقالخألا كولسلا دعاوق نم )ب(و )أ( نیأزجلا يف ىرخألا ةیقالخألا تابلطتملاو ةیلالقتسالا تابلطتمب انمزتلا دقو
 ةینبملا ،نیبساحملل ةیلودلا يقالخألا كولسلا رییاعم سلجم نع رداصلا ،ةیلالقتسالا نمضتی يذلا ،نیینھملا نیبساحملل

 .ينھملا كولسلاو ةیرسلاو ةبجاولا ةیانعلاو ةینھملا ةءافكلاو ةیعوضوملاو ةھازنلل ةیساسألا ئدابملا ساسأ ىلع

 تناك ءاوس نایبلا يف ةیرھوجلا ءاطخألا رطاخم مییقت نمضتی يذلا ينھملا انمكح ىلع ةراتخملا تاءارجإلا دمتعت
 .أطخ وأ شغ نع ةجتان

 ىدمو ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةعومجملا اھقبطت يتلا ةیلخادلا ةباقرلا طباوض ةمءالم ىدم مییقت اضیأ انتمھم تنمضت
 ىلإ ةفاضإلاب .ةمھملا فورظ ءوض يف نایبلا ضرعو دادعإ دنع ةعومجملا اھتعضو يتلا ةباقرلا فادھأ ةمءالم
 لكشب تذفنو ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةقبطملا ةیلخادلا طباوضلا تممص اذإ امو ، نایبلل ماعلا ضرعلا مییقتب موقن ،كلذ
 دیكأتلا ةجرد نإ .ةیعارلا تامظنملا ةنجل لمع راطإ ىلإ ًادانتسا ٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ بسانم
 .قلطملا دیكأتلا نم لقأ لوقعملا

  ))عبات((  لوقعملا  لقتسملا  دیكأتلا  ریرقت
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 ضرعلاو دادعإلاب ةلصلا تاذ ةیلخادلا ةباقرلا طباوض ىلع ظافحلاو رابتخاو ذیفنتو ةغایص ةیلوؤسملا هذھ نمضتت
 ةباقرلا فادھأ عضو نمضتت اھنأ امك .أطخ وأ شغ نع ةجتان تناك ءاوس ةیرھوجلا ءاطخألا نم يلاخلا نایبلل لداعلا
 ،ةروكذملا ةباقرلا فادھأ قیقحتل اھرابتخاو اھذیفنتو ةباقرلا طباوض ةغایصو ةنجللا لمع راطإ عم ىشامتی امب
 امیف ةیفاك تالجس ىلع ظافحلاو ،فورظلا لظ يف ةلوقعملا تاریدقتلاو ماكحألا عضوو ،اھقیبطتو تاسایسلا رایتخاو
 .ةعومجملل ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا طباوض ةمءالم ىدمب قلعتی

 نعو بسانملا بیردتلل نایبلا دادعإ يف نیكراشملا نیفظوملاو ةرادإلا يقلت نم دكأتلا نع لوؤسم ةرادإلا سلجم نإ
  .ةماھلا لامعألا تادحو عیمج لمشت ریراقتلا يف تارییغت يأ ناو ،ةبسانم ةروصب ةمظنألا ثیدحت

  .ھتطشنأ ىلع ةقبطملا حئاوللاو نیناوقلا عیمجب مازتلالا نع اضیأ لوؤسم ةرادإلا سلجم نأ امك

  انتایلوؤسم

 دیكأت ةجیتن نمضتی ھنع ریرقت رادصإو ةعومجملا ھتدعأ يذلا ةیلخادلا ةباقرلا لمع راطإ نایب صحف يھ انتایلوؤسم
 مقر دیكأتلا تایلمعل يلودلا رایعملل اقفو انتمھم ءادأب انمق .اھیلع لوصحلا مت يتلا تاتابثإلا ىلإ ادانتسا لوقعم لقتسم

 يلودلا سلجملا نع رداصلا ،"ةیخیراتلا ةیلاملا تامولعملا ةعجارم وأ قیقدت تایلمع فالخب دیكأتلا تایلمع" ،٣٠٠٠
 ناك اذإ ام لوح ٍلوقعم ٍدیكأت ىلع لوصحلل اھءادأو تاءارجإلل طیطختلا رایعملا اذھ بلطتی .دیكأتلاو قیقدتلا رییاعمل

 .ھیف ةدراولا ةباقرلا فادھأل ًاقفو ،ةیرھوجلا بناوجلا عیمج نم ،ةلداع ةروصب ضورعم نایبلا

 تاسایسلا ًانمضتم ةدوجلا طبضل لماش ماظنب ظفتحن ھیلع ءانبو ،1 مقر ةدوجلا طباوضل يلودلا رایعملا قبطن امك
 ةیمیظنتلاو ةینوناقلا تابلطتملاو ةینھملا رییاعملاو ةیقالخألا تابلطتملاب مازتلالا صوصخب ةقثوملا تاءارجإلاو
 .اھب لومعملا

 يقالخألا كولسلا دعاوق نم )ب(و )أ( نیأزجلا يف ىرخألا ةیقالخألا تابلطتملاو ةیلالقتسالا تابلطتمب انمزتلا دقو
 ةینبملا ،نیبساحملل ةیلودلا يقالخألا كولسلا رییاعم سلجم نع رداصلا ،ةیلالقتسالا نمضتی يذلا ،نیینھملا نیبساحملل

 .ينھملا كولسلاو ةیرسلاو ةبجاولا ةیانعلاو ةینھملا ةءافكلاو ةیعوضوملاو ةھازنلل ةیساسألا ئدابملا ساسأ ىلع

 تناك ءاوس نایبلا يف ةیرھوجلا ءاطخألا رطاخم مییقت نمضتی يذلا ينھملا انمكح ىلع ةراتخملا تاءارجإلا دمتعت
 .أطخ وأ شغ نع ةجتان

 ىدمو ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةعومجملا اھقبطت يتلا ةیلخادلا ةباقرلا طباوض ةمءالم ىدم مییقت اضیأ انتمھم تنمضت
 ىلإ ةفاضإلاب .ةمھملا فورظ ءوض يف نایبلا ضرعو دادعإ دنع ةعومجملا اھتعضو يتلا ةباقرلا فادھأ ةمءالم
 لكشب تذفنو ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةقبطملا ةیلخادلا طباوضلا تممص اذإ امو ، نایبلل ماعلا ضرعلا مییقتب موقن ،كلذ
 دیكأتلا ةجرد نإ .ةیعارلا تامظنملا ةنجل لمع راطإ ىلإ ًادانتسا ٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ بسانم
 .قلطملا دیكأتلا نم لقأ لوقعملا
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تقرير التأكيد المستقل المحدود )تابع(
إلى السادة المساهمين في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقات( )ش.م.ع.ق(

تقرير التأكيد المستقل المحدود )تابع(
إلى السادة المساهمين في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقات( )ش.م.ع.ق(

  ))عبات((  لوقعملا  لقتسملا  دیكأتلا  ریرقت
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 :يلاتلا ،رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع ،نایبلا ةعجارم يف ةعبتملا تاءارجإلا نمضتت

 .ةرادإلا اھترجأ يتلا قاطنلا دیدحت ةیلمعو رطاخملا مییقت مھفل ةعومجملا ةرادإ نم تاراسفتسا ءارجإ •

 ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا ىوتسم ىلع ةیبسنلا ةیمھألا مادختساب قاطنلا نمض عقت يتلا تالاجملا صحف •
 ،ةعومجملل

 :يلاتلا ةیافك مییقت •

 رطاخملا ةفوفصم يف اھیلإ راشملا طباوضلاو ةلصلا تاذ رطاخملاو ةیلمعلا ىوتسم ىلع ةباقرلا تادنتسم -
 ؛ةباقرلاو

 رطاخملا ةفوفصم يف اھیلإ راشملا طباوضلاو ةلصلا تاذ رطاخملاو ةأشنملا ىوتسم ىلع ةباقرلا تادنتسم -
 ؛ةباقرلاو

 ؛ةباقرلاو رطاخملا ةفوفصم يف اھیلإ راشملا تامولعملا ةینقت طباوضو رطاخم -

  .ةباقرلاو رطاخملا ةفوفصم يف اھیلإ راشملا حاصفإلا طباوض -

 .اھذیفنت رابتخاو ةیلخادلا ةباقرلا طباوض ةغایص يف ةرادإلا اھتعبتا يتلا ةیجھنملا مھف •

 ریس تاوطخل ةلقتسم ةنیاعم ءارجإو ةرادإلا ھتلمكأ يذلا ذیفنتلاو میمصتلاو تاءارجإلا ریس تاوطخ ةنیاعم •
 ؛ةرورضلا دنع ،ةنیعلا ساسأ ىلع ، تاءارجإلا

 ؛ةیلخادلا ةباقرلا يف ةرادإلا اھتددح فعض ةطقن يأ ةیمھأ مییقت •

 ؛ةعبتملا تاءارجإلا قیرط نع فشتُكت ةیفاضإ تاوجف يأ ةیمھأ مییقت •

 اھادمو اھتعیبطب ةصاخلا تارابتخالا ةیلوقعم ىدم مییقتل ةیلیغشتلا ةیلعافلا رابتخال ةرادإلا ططخ صحف •
 ؛ةحیحصلا ةروصلاب رابتخالا تایلوؤسم دانسإ مت اذإ امو ،اھتیقوتو

 ةیسیئرلا طباوضلل ةیلیغشتلا ةیلعافلا رابتخا يرجأ اذإ ام مییقتل ةرادإلاب ةصاخلا رابتخالا تادنتسم صحف •
 و ؛ةرادإلا اھتعضو يتلا رابتخالا ةطخلً اقفو ةرادإلا ةطساوب

 .ةیلیغشتلا ةیلعافلا ىلع ةرادإلا اھترجا يتلا تارابتخالا نم دكأتلل ةیسیئرلا طباوضلا ىلع تارابتخا ءارجإ ةداعإ •
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 ھب ةصاخلا ةیساسألا تالجسلا وأ نایبلا نم ققحت وأ ةعجارم وأ قیقدت تاءارجإ ةیأب ،ةمھملا هذھ نم ءزجك ،مقن مل
  .اھنم نایبلا جارختسا مت يتلا ىرخألا رداصملا وأ

 دحلا ىلإ مھلامعا انعجارو نیینعملا ةیرھوجلا ةعومجملا تانوكم تاباسح يققدم نم تاراسفتسا انیرجأ كلذكو
 .اھیلإ لصوتن يتلا ةجیتنلا نع نودیحولا نولوؤسملا نوكنس .ھنع ةجیتن نیوكتل يرورضلا

  ىرخأ  تامولعم

 لصحن مل .رخآ ریرقت يأ وأ ةعومجملل يونسلا ریرقتلا يف جردتس يتلا تامولعملا نم ىرخألا تامولعملا نوكتت
 خیرات دعب انل ھتحاتإ عقوتی  يذلاو رخآ ریرقت يأ وأ يونسلا ریرقتلا يف جردت نأ بجی يتلا ىرخألا تامولعملا ىلع
 يأ وأ يونسلا ریرقتلل انتءارق دنع .يونسلا ریرقتلا يف ھلوح لوقعملا اندیكأت ریرقتو نایبلا جاردإ متیس .ریرقتلا اذھ
 رمألا غالبإب نوبلاطم نحنف ،ھیلع انعالطا دنع يونسلا ریرقتلا يف يرھوج أطخ دوجو ىلإ انلصوت اذإ ،رخآ ریرقت
 .ةرادإلا سلجمل

  ھیلع  دویقلاو  نایبلا  صئاصخ

 عیمج نع ،اھتعیبط ببسب ،ةعومجملل ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةقبطملا ةیلخادلا ةباقرلا طباوض فشكت وأ عنمت ال دق
 ًاقلطم ًادیكأت مدقت نأ نكمی ال اھنإف كلذل ةجیتنو ،ریراقتلا میدقت وأ ةجلاعملا تالماعم يف وھسلا تالاح وأ ءاطخألا
 .ةباقرلا فادھأ ءافیتسا متیس ھنأب

 فورظلا يف رییغت ثدح اذإ ةیلبقتسم تارتفل ًابسانم هذیفنتو ةیلخادلا ةباقرلا ماظن ةغایصل يخیراتلا مییقتلا نوكی ال دق
  .تاءارجإلاو تاسایسلاب مازتلالا ةجرد يف عجارت وأ

 ھجوأ نم ھجو لك نمضتی ال دق مث نمو ،نیمدختسملا نم ةعساو ةعومجمل ةماعلا تاجایتحالاب ءافولل نایبلا دادعإ مت
 .ھب ةصاخلا ةئیبلا يف ةماھ يدرف مدختسم لك اھربتعی دق يتلا تامولعملا

  قاطنلا

 طباوض میمصت مییقت وأ سایق اھیلإ ًادانتسا يرجی يتلاو اھیف ةددحملا ةباقرلا فادھأ يھ ةمھملا هذھ يف عبتملا قاطنلا
 راطإ يف ةدراولا رییاعملا ىلإ ًادانتسا ًایلخاد ةباقرلا فادھأ ةعومجملا تعضو .ةیلیغشتلا اھتیلعافو اھذیفنتو ةباقرلا

 .ةنجللا لمع

    جئاتنلا

 .اھب ًانھرو ریرقتلا اذھ يف ةّنیبُملا رومألا ساسأ ىلع اھیلإ انلصوت يتلا ةجیتنلا تلكشت

 .اھیلإ انلصوت يتلا ةجیتنلل ساسأ نیوكتل ٍبسانمو ٍفاك ھیلع انلصح يذلا لیلدلا نأ ىرن
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 نأ ةلداع ةروصب ضرعی ةرادإلا سلجم نایب نأ ىرن ،اھانیرجأ يتلا لوقعملا دیكأتلا تاءارجإ جئاتن ىلع ًءانبو
 ٣١ يف امك لّاعف لكشب لمعتو ةحیحص ةروصب تقبُطو تممُص ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةعومجملل ةیلخادلا ةباقرلا
 .٢٠١٩ ربمسید

 

  ریرقتلا  مادختسا  ىلع  دویقلا

 فالخب انیلع قوقح بیترت يف بغری فرط يأ بناج نم ھیلع دامتعالا وأ مادختسالل ًابسانم انریرقت ربتعی الأ يغبنی
 ةكرشلا يف نیمھاسملا ریغ فرط يأ .قایس يأ يفو ضرغ يأل ةیلاملا قاوسألل رطق ةئیھو ةكرشلا يف نیمھاسملا

 موقی ،)ھنم ءزج يأ ىلع وأ( ھیلع دامتعالا راتخیو ،ھنم ةخسن وأ انریرقت ىلع لصحی ةیلاملا قاوسألل رطق ةئیھو
 رخآ فرط يأ هاجت انلمع نع مازتلا يأ ضفرنو ةیلوؤسم يأ لمحتن وأ لبقن الو .ةیصخشلا ھتیلوؤسم ىلع كلذب
 انلصوت يتلا جئاتنلا وأ ،لوقعملا دیكأتلا ریرقت نع وأ ،ةیلاملا قاوسألل رطق ةئیھو ةكرشلا يف نیمھاسملا فالخب
 .اھیلإ

 حصُفی وأ ھیلإ راُشی وأ خسُنی نل ھنأ ساسأ ىلع ةیلاملا قاوسألل رطق ةئیھلو ةكرشلا يف نیمھاسملل انریرقت انردصأ
 .ةقبسملا ةیطخلا انتقفاوم ىلع لوصحلا نود ،ًایئزج وأ )ةكرشلل ةیلخادلا ضارغألاب قلعتی ام ادع امیف( ًایلك ھنع
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 ٢٥١ مقر تاباسحلا يبقارم لجس
  :ةیلاملا قاوسألل رطق ةئیھ نم صیخرتب
 ١٢٠١٥٣ مقر ةصخر ،يجراخ ققدم

 

 

 

 

 

تقرير التأكيد المستقل المحدود )تابع(
إلى السادة المساهمين في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقات( )ش.م.ع.ق(

تقييم اإلدارة حول 
الرقابة الداخلية على التقارير المالية

  

 

  22002200  ریاربف  1122            

 يج ما يب يك

  ثلاثلا يرئادلا 25 مقر ةقطنم

 ةحودلا ،4473 :ب.ص

 رطق ةلود

 

  ماركلا  ةداسلا  ىلإ

    لوح  ةرادإلا  مییقت

  ةیلاملا  ریراقتلا  ىلع  ةیلخادلا  ةباقرلا

  

  ماع  میدقت

 ،)"ةعومجملا" ـب ةعمتجم اھیلإ راشیو( ةعباتلا اھتاكرشو )ق.ع.م.ش( )"تالقان"( ةدودحملا زاغلا لقنل رطق ةكرش ةرادإ سلجم نإ
 رطق ةئیھ تابلطتملً اقفو اھیلع ظافحلاو (ICOFR) ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلل ةمئالم طباوض ءاشنإ نع لوؤسم
 ریراقتلا ةءافك نأشب ةلوقعم تانامض رفوتل ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلاب ةصاخلا انتاءارجإ میمصت مت دقو .ةیلاملا قاوسألل
 دادعإل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةیجراخ تاھجل ریراقتلا میدقت ضارغأل ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا دادعإ ةیلمعو ةیلاملا
 .ءاطخألا يدافتل ةممصملا حاصفالا تاءارجإو طباوض ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا لمشتو .ةیلاملا ریراقتلا

  ةیلاملا  ریراقتلا  رطاخم

 ریغ ءاطخأ دوجولً ارظن لداع لكشب ةضورعم ریغ ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا نوكت نأ يف ةیلاملا ریراقتلل ةیسیئرلا رطاخملا لثمتت
 تاحاضیإلا وأ ةیلاملا مئاوقلا تاباسح نع لداعلا ضرعلا بایغ أشنی .اھل ددحملا تقولا يف اھرشن مدع وأ ةدمعتم وأ ةدمعتم
 ةیلاملا تانایبلا يف ةدراولا ءاطخألا ربتعتو .ةیرھوج )فذح تالاح وأ( ءاطخأ ىلع رثكأ وأ باسح يوتحی امدنع اھل ةممتملا
 تانایبلا يمدختسم بناج نم ةیداصتقالا تارارقلا ذاختا ةیلمع ىلع ،ةعمتجم وأ ةدرفنم ،رثؤت نأ لمتحملا نم ناك اذإ ةیرھوج
 .ةدحوملا ةیلاملا

 

 

  

 

 ،ةلوقعم تادیكأت میدقت فدھب ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخاد ةباقر ةموظنم ءاشنإب ةعومجملا تماق ،ةیلاملا ریراقتلا رطاخم نم دحللو
 ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ذیفنتو میمصت مییقتب انمق امك  .ةیرھوجلا ءاطخألا نم ةیلاملا تانایبلا ولخ نأشب ،ةقلطم ریغ اھنكلو
 تامظنملا ةنجل نع رداصلا )٢٠١٣( ةیلخادلا ةباقرلاب صاخلا لماكتملا راطإلا ىلع ًءانب اھتیلاعف ىدم مییقتو ةعومجملا ىدل ةیلاملا
 .اھتءافك مییقتو ةباقرلا ةمظنأ میمصت ةیلمع لیھستل ةددحم فادھأ ءاشنإب ةنجللا يصوتو .(COSO) ياودیرت داحتإل ةیعارلا
 :ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ءاشنإ دنع ةیلاملا تانایبلا نأشب ةیلاتلا فادھألا ةرادإلا تنبت ،كلذلً ةجیتن

 .تالماعم تثدح دقو موصخو لوصأ دجوت – ثودحلا / دوجولا -

 .ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا يف تاباسحلا ةدصرأ جاردإ متو تالماعملا عیمج لیجست مت – لامتكالا -

 .ةمئالملا غلابملاب ةیلاملا ریراقتلا يف تالماعملاو موصخلاو لوصألا لیجست مت – سایقلا / مییقتلا -

 .موصخو لوصأك مئالم لكشب تامازتلالاو قوقحلا لیجست مت – ةیكلملاو تامازتلالاو قوقحلا -

 .ةمئالم ةروصب اھضرعو اھنع حاصفالاو ةیلاملا ریراقتلا فینصت – حاصفالاو ضرعلا -

 ھترادإ نسح ىدم نع رظنلا فرصب ، ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا كلذ يف امب ، ةیلخادلا ةباقرلل ماظن يأ نإف ، كلذ عم
 طباوض عنمت ال دق ،وحنلا اذھ ىلع .ةباقرلا ماظن فادھأ قیقحتل ، ًاقلطم سیل نكلو ،ًالوقعم ًانامض طقف رفوی نأ نكمی ، ھلیغشتو
 بجی ،كلذ ىلع ةوالع .لایتحالاو ءاطخألا عیمج ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلاب ةصاخلا ةمظنألا وأ تاءارجإلاو فشكلا
 .اھفیلاكتب ةنراقم طباوضلا عفانم يف رظنلا بجیو ،دراوملا ىلع دویق دوجو ةقیقح مكحتلا ماظن میمصت سكعی نأ

  ةیلخادلا  ةباقرلا  ماظن  قیسنت

  ةیلاملا  ریراقتلا  ىلع  ةیلخادلا  ةباقرلا  ماظنب  ةطبترملا  فئاظولا

 تاینبلا فئاظوو لامعألا تادحو عیمج لبق نم ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ماظن يف ةممصملا طباوضلا مادختسا متی
 ةیلخادلا ةباقرلا ةیلمع نإف ،كلذلً ةجیتن .ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا اھیلإ دنتست يتلا تالجسلاو رتافدلا ةیقوثوم ةعجارم عم ةیتحتلا
 .ةعومجملا لخاد ةددعتم تادحو نم نیفظوم عمجت ةیلاملا ریراقتلا ىلع

  ةیلاملا  ریراقتلا  ءاطخأ  رطاخم  لیلقت  طباوض

 رطاخم صیلقت ىلإ فدھت يتلا ةیلخادلا تاءارجإلاو طباوضلا نم ریبك ددع ىلع ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ماظن لمتشی
 :ىلع لمتشت يتلاو لیغشتلا تایلمع يف ةجمدم طباوضلا هذھ نوكتو .ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا يف ءاطخألا

 ،ماھملا طباوض لصف وأ ةبوتكملا تاءارجإلاو تاسایسلا ىلع فارشإلا ةیلمعك اھتعیبط يف ةمئادلاو ةلصاوتملا تایلمعلا -

 ،ةیونسلا ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا دادعإ ةیلمع نم ءزجك اھؤارجإ متی يتلا كلتك يرود ساسأ ىلع متت يتلا تایلمعلا -

 ،اھتعیبطب ةیفاشكتسالا وأ ةیئاقولا تایلمعلا -
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 ٣١ يف امك لّاعف لكشب لمعتو ةحیحص ةروصب تقبُطو تممُص ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةعومجملل ةیلخادلا ةباقرلا
 .٢٠١٩ ربمسید

 

  ریرقتلا  مادختسا  ىلع  دویقلا

 فالخب انیلع قوقح بیترت يف بغری فرط يأ بناج نم ھیلع دامتعالا وأ مادختسالل ًابسانم انریرقت ربتعی الأ يغبنی
 ةكرشلا يف نیمھاسملا ریغ فرط يأ .قایس يأ يفو ضرغ يأل ةیلاملا قاوسألل رطق ةئیھو ةكرشلا يف نیمھاسملا

 موقی ،)ھنم ءزج يأ ىلع وأ( ھیلع دامتعالا راتخیو ،ھنم ةخسن وأ انریرقت ىلع لصحی ةیلاملا قاوسألل رطق ةئیھو
 رخآ فرط يأ هاجت انلمع نع مازتلا يأ ضفرنو ةیلوؤسم يأ لمحتن وأ لبقن الو .ةیصخشلا ھتیلوؤسم ىلع كلذب
 انلصوت يتلا جئاتنلا وأ ،لوقعملا دیكأتلا ریرقت نع وأ ،ةیلاملا قاوسألل رطق ةئیھو ةكرشلا يف نیمھاسملا فالخب
 .اھیلإ

 حصُفی وأ ھیلإ راُشی وأ خسُنی نل ھنأ ساسأ ىلع ةیلاملا قاوسألل رطق ةئیھلو ةكرشلا يف نیمھاسملل انریرقت انردصأ
 .ةقبسملا ةیطخلا انتقفاوم ىلع لوصحلا نود ،ًایئزج وأ )ةكرشلل ةیلخادلا ضارغألاب قلعتی ام ادع امیف( ًایلك ھنع
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 ةحودلا
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 مایناماربوسالاب لابوج
 يج مإ يب يك
 ٢٥١ مقر تاباسحلا يبقارم لجس
  :ةیلاملا قاوسألل رطق ةئیھ نم صیخرتب
 ١٢٠١٥٣ مقر ةصخر ،يجراخ ققدم
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 ،ةلوقعم تادیكأت میدقت فدھب ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخاد ةباقر ةموظنم ءاشنإب ةعومجملا تماق ،ةیلاملا ریراقتلا رطاخم نم دحللو
 ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ذیفنتو میمصت مییقتب انمق امك  .ةیرھوجلا ءاطخألا نم ةیلاملا تانایبلا ولخ نأشب ،ةقلطم ریغ اھنكلو
 تامظنملا ةنجل نع رداصلا )٢٠١٣( ةیلخادلا ةباقرلاب صاخلا لماكتملا راطإلا ىلع ًءانب اھتیلاعف ىدم مییقتو ةعومجملا ىدل ةیلاملا
 .اھتءافك مییقتو ةباقرلا ةمظنأ میمصت ةیلمع لیھستل ةددحم فادھأ ءاشنإب ةنجللا يصوتو .(COSO) ياودیرت داحتإل ةیعارلا
 :ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ءاشنإ دنع ةیلاملا تانایبلا نأشب ةیلاتلا فادھألا ةرادإلا تنبت ،كلذلً ةجیتن

 .تالماعم تثدح دقو موصخو لوصأ دجوت – ثودحلا / دوجولا -

 .ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا يف تاباسحلا ةدصرأ جاردإ متو تالماعملا عیمج لیجست مت – لامتكالا -

 .ةمئالملا غلابملاب ةیلاملا ریراقتلا يف تالماعملاو موصخلاو لوصألا لیجست مت – سایقلا / مییقتلا -

 .موصخو لوصأك مئالم لكشب تامازتلالاو قوقحلا لیجست مت – ةیكلملاو تامازتلالاو قوقحلا -

 .ةمئالم ةروصب اھضرعو اھنع حاصفالاو ةیلاملا ریراقتلا فینصت – حاصفالاو ضرعلا -

 ھترادإ نسح ىدم نع رظنلا فرصب ، ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا كلذ يف امب ، ةیلخادلا ةباقرلل ماظن يأ نإف ، كلذ عم
 طباوض عنمت ال دق ،وحنلا اذھ ىلع .ةباقرلا ماظن فادھأ قیقحتل ، ًاقلطم سیل نكلو ،ًالوقعم ًانامض طقف رفوی نأ نكمی ، ھلیغشتو
 بجی ،كلذ ىلع ةوالع .لایتحالاو ءاطخألا عیمج ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلاب ةصاخلا ةمظنألا وأ تاءارجإلاو فشكلا
 .اھفیلاكتب ةنراقم طباوضلا عفانم يف رظنلا بجیو ،دراوملا ىلع دویق دوجو ةقیقح مكحتلا ماظن میمصت سكعی نأ

  ةیلخادلا  ةباقرلا  ماظن  قیسنت

  ةیلاملا  ریراقتلا  ىلع  ةیلخادلا  ةباقرلا  ماظنب  ةطبترملا  فئاظولا

 تاینبلا فئاظوو لامعألا تادحو عیمج لبق نم ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ماظن يف ةممصملا طباوضلا مادختسا متی
 ةیلخادلا ةباقرلا ةیلمع نإف ،كلذلً ةجیتن .ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا اھیلإ دنتست يتلا تالجسلاو رتافدلا ةیقوثوم ةعجارم عم ةیتحتلا
 .ةعومجملا لخاد ةددعتم تادحو نم نیفظوم عمجت ةیلاملا ریراقتلا ىلع

  ةیلاملا  ریراقتلا  ءاطخأ  رطاخم  لیلقت  طباوض

 رطاخم صیلقت ىلإ فدھت يتلا ةیلخادلا تاءارجإلاو طباوضلا نم ریبك ددع ىلع ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ماظن لمتشی
 :ىلع لمتشت يتلاو لیغشتلا تایلمع يف ةجمدم طباوضلا هذھ نوكتو .ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا يف ءاطخألا

 ،ماھملا طباوض لصف وأ ةبوتكملا تاءارجإلاو تاسایسلا ىلع فارشإلا ةیلمعك اھتعیبط يف ةمئادلاو ةلصاوتملا تایلمعلا -

 ،ةیونسلا ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا دادعإ ةیلمع نم ءزجك اھؤارجإ متی يتلا كلتك يرود ساسأ ىلع متت يتلا تایلمعلا -

 ،اھتعیبطب ةیفاشكتسالا وأ ةیئاقولا تایلمعلا -

  

 

 رشابملا ریغ ریثأتلا تاذ طباوضلا لمتشت .اھتاذ دحب ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا ىلع رشابم ریغ وأ رشابم ریثأت اھل يتلا تایلمعلا -
 ىلإ لوصولا تایحالصك تامولعملا ایجولونكتب ةصاخ ةماع طباوضو ةدحولا ىوتسم ىلع طباوض ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا ىلع
 لكشب معدت ةقباطم ةیلمع ،رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع ،رشابملا ریثأتلا تاذ طباوضلا نوكت دق امنیب ،مادختسالا طباوضو ةمظنألا
 و ،يلاملا زكرملا ةمئاق دونب دحأ رشابم

 طباوض لثم ماظنلا تایلمع يف ةنمضملا مكحتلا فئاظو يھ ةیلآلا طباوضلا .ةیودی وأ/و ةیلآ تانوكم ىلع يوتحت طباوض -
 اھریدی يتلا كلت يھ ةیودیلا ةیلخادلا طباوضلا .تالخدملا ةقدو لامتكا ىدم نم ققحتلل ينیبلا صحفلا تایلمعو ماھملا نیب لصفلا
 .تالماعملا ىلع ةقفاوملا ءاطعإك دارفألا نم ةعومجم وأ درف

  ةیلیغشتلا  اھتیلاعفو  ةیلخادلا  ةباقرلا  ةئیب  ذیفنتو  میمصت  ةیلعاف  سایق

 ىدمو ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ماظنل ةباقرلا ةئیب ذیفنتو میمصت ةقد ىدم دیدحتل يمسر مییقت ءارجإب ةعومجملا تماق
 :رابتعالا نیعب ذخألا عم ٢٠١٩ ةیلاملا ةنسلل ةیلیغشتلا ھتیلاعف

 ينعملا يلاملا نایبلا دنب ةیلباقو ةیمھأ ىدم لثم ىرخأ لماوع ةاعارم عم ،ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا دونب يف ءاطخأ دوجو رطاخم -
 و ،أطخ ثادحإ يف

 رطاخمو دیقعتلاو يلآلا ىلإ يودیلا ماظنلا نم لوحتلا ةجرد لثم ىرخأ لماوع ةاعارم عم ،لشفلل ةددحملا طباوضلا ةیلباق -
 .ةبولطملا ریدقتلا ةجرد و نیفظوملا ةءافكو ةرادإلا يطخت

 ةباقرلا ماظن قیبطتو میمصت ناك اذإ ام مییقتل ةرادإلا اھجاتحت يتلا ةلدألا مجحو تیقوتو ةعیبط ،اھعومجم يف ،لماوعلا هذھ ددحت
 نیفظوملل ةیمویلا تایلوؤسملا يف ةنمضتملا تاءارجإلا نم ھسفن لیلدلا جارختسا متیو .ال مأً الاعف ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا
 ةدراولا تامولعملا لكشتو .ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ماظن مییقت ضارغألً اصیصخ اھقیبطت متی يتلا تاءارجإلا نم وأ
 ةیفاضإ ةیباقر لكاشم دوجول ةرادإلا ھبنت نأ امإ ةلدألا هذھ لثم نألً ارظن مییقتلا رصانع نمً اماھً ارصنعً اضیأ ىرخأ رداصم نم
 .تاظحالملا دّكؤت وأ

 ةیلیغشتلا فیلاكتلاو تاداریإلا لثم تایلمعلا فلتخم يف ةباقرلا ةمظنأل ةیلیغشتلا ةیلاعفلاو قیبطتلاو میمصتلا ةعجارم مییقتلا نمضتی
 مییقتلا نمضتی امك .ةیلاملا ریراقتلاو ماعلا ذاتسألا رتفدو بتاورلاو ةیرشبلا دراوملاو تادعملاو تاكلتمملاو نوزخملاو ةنیزخلاو
 ةفاضإلاب تامولعملا ایجولونكت ىلع ةماعلا ةباقرلاو ةعومجملا ىوتسم ىلع ةباقرلا ةمظنأ قیبطتو میمصت ةعجارم ةیلمع اضیأ
 .حاصفإلا ىلع ةباقرلا ىلإ

 

 دوجو ظحالت مل ةرادإلا نإف ةیلیغشتلا اھتیلاعفو ةیلاملا ری راقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأ قیبطتو میمصتل مییقتلا ةیلمعل ةجیتنكو
 لاعف لكشب ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأ لیغشتو قیبطتو میمصت مت ھنأ ةرادإلا تجتنتسإ دقف ،ھیلع ًءانبو ،ةیرھوج فعض نطاوم يأ
 . ٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف امك

  

  

 

 رشابملا ریغ ریثأتلا تاذ طباوضلا لمتشت .اھتاذ دحب ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا ىلع رشابم ریغ وأ رشابم ریثأت اھل يتلا تایلمعلا -
 ىلإ لوصولا تایحالصك تامولعملا ایجولونكتب ةصاخ ةماع طباوضو ةدحولا ىوتسم ىلع طباوض ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا ىلع
 لكشب معدت ةقباطم ةیلمع ،رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع ،رشابملا ریثأتلا تاذ طباوضلا نوكت دق امنیب ،مادختسالا طباوضو ةمظنألا
 و ،يلاملا زكرملا ةمئاق دونب دحأ رشابم
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 اھریدی يتلا كلت يھ ةیودیلا ةیلخادلا طباوضلا .تالخدملا ةقدو لامتكا ىدم نم ققحتلل ينیبلا صحفلا تایلمعو ماھملا نیب لصفلا
 .تالماعملا ىلع ةقفاوملا ءاطعإك دارفألا نم ةعومجم وأ درف

  ةیلیغشتلا  اھتیلاعفو  ةیلخادلا  ةباقرلا  ةئیب  ذیفنتو  میمصت  ةیلعاف  سایق

 ىدمو ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ماظنل ةباقرلا ةئیب ذیفنتو میمصت ةقد ىدم دیدحتل يمسر مییقت ءارجإب ةعومجملا تماق
 :رابتعالا نیعب ذخألا عم ٢٠١٩ ةیلاملا ةنسلل ةیلیغشتلا ھتیلاعف

 ينعملا يلاملا نایبلا دنب ةیلباقو ةیمھأ ىدم لثم ىرخأ لماوع ةاعارم عم ،ةدحوملا ةیلاملا تانایبلا دونب يف ءاطخأ دوجو رطاخم -
 و ،أطخ ثادحإ يف

 رطاخمو دیقعتلاو يلآلا ىلإ يودیلا ماظنلا نم لوحتلا ةجرد لثم ىرخأ لماوع ةاعارم عم ،لشفلل ةددحملا طباوضلا ةیلباق -
 .ةبولطملا ریدقتلا ةجرد و نیفظوملا ةءافكو ةرادإلا يطخت

 ةباقرلا ماظن قیبطتو میمصت ناك اذإ ام مییقتل ةرادإلا اھجاتحت يتلا ةلدألا مجحو تیقوتو ةعیبط ،اھعومجم يف ،لماوعلا هذھ ددحت
 نیفظوملل ةیمویلا تایلوؤسملا يف ةنمضتملا تاءارجإلا نم ھسفن لیلدلا جارختسا متیو .ال مأً الاعف ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا
 ةدراولا تامولعملا لكشتو .ةیلاملا ریراقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ماظن مییقت ضارغألً اصیصخ اھقیبطت متی يتلا تاءارجإلا نم وأ
 ةیفاضإ ةیباقر لكاشم دوجول ةرادإلا ھبنت نأ امإ ةلدألا هذھ لثم نألً ارظن مییقتلا رصانع نمً اماھً ارصنعً اضیأ ىرخأ رداصم نم
 .تاظحالملا دّكؤت وأ

 ةیلیغشتلا فیلاكتلاو تاداریإلا لثم تایلمعلا فلتخم يف ةباقرلا ةمظنأل ةیلیغشتلا ةیلاعفلاو قیبطتلاو میمصتلا ةعجارم مییقتلا نمضتی
 مییقتلا نمضتی امك .ةیلاملا ریراقتلاو ماعلا ذاتسألا رتفدو بتاورلاو ةیرشبلا دراوملاو تادعملاو تاكلتمملاو نوزخملاو ةنیزخلاو
 ةفاضإلاب تامولعملا ایجولونكت ىلع ةماعلا ةباقرلاو ةعومجملا ىوتسم ىلع ةباقرلا ةمظنأ قیبطتو میمصت ةعجارم ةیلمع اضیأ
 .حاصفإلا ىلع ةباقرلا ىلإ

 

 دوجو ظحالت مل ةرادإلا نإف ةیلیغشتلا اھتیلاعفو ةیلاملا ری راقتلا ىلع ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأ قیبطتو میمصتل مییقتلا ةیلمعل ةجیتنكو
 لاعف لكشب ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأ لیغشتو قیبطتو میمصت مت ھنأ ةرادإلا تجتنتسإ دقف ،ھیلع ًءانبو ،ةیرھوج فعض نطاوم يأ
 . ٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف امك
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 الرأي

التابعة لها  والشركات )"ناقالت"(( .ق.علقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ش.م
والبيانات  2019ديسمبر  31"المجموعة"(، والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في ويشار إليها مجتمعة بـ )

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

برأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما 
ً للمعايير وأدائها الما 2019ديسمبر  31في  لي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقا

 الدولية للتقارير المالية.

 أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير في الجزء 
في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد  الموحدة دققين عن تدقيق البيانات الماليةبمسؤوليات المالخاص 

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

السلوك األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها 
 كافية ومناسبة لتكوين أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

 أمور التدقيق األساسية

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

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

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

 )تابع( البيانات المالية الموحدةتقرير حول تدقيق 

 )تابع( أمور التدقيق األساسية

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر  وصف أمور التدقيق األساسية

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

 :نظرا ألنلقد ركزنا على هذا الجانب 

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

مطلوبات مالية  نشوءتسببت معامالت التحوط هذه في 
ألف لاير قطري  2.476.694مشتقة بمبلغ 

(. 2018في سنة  ألف لاير قطري 1.943.170)
من إجمالي مطلوبات  %9.7يمثل هذا المبلغ 

المجموعة، وبالتالي جزء كبير من بيان المركز المالي 
 الموحد.

في يجب أن يتم بالقيمة العادلة تقييم أدوات التحوط  •
تكوين ل ،تاريخ كل تقرير. يتضمن تقييم أدوات التحوط

درجة كبيرة من  إستنتاج أن التحوط ال يزال فعاالً،
، ومن ثم نعتبرها أمر من أمور التدقيق التعقيد والتقدير

 األساسية.

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

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

 المعايير المحاسبية ذات الصلة،إلى متطلبات 

للمساعدة في النظر لدينا  التقييم متخصصي إشراك •
وتقييم مدى في التقييمات التي أجرتها المجموعة 

 ،مالئمة منهجية فعالية التحوط

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

في البيانات المالية الموحدة،  فصاحاتاإلتقييم كفاية  •
بما في ذلك إفصاحات االفتراضات واألحكام 

 .الرئيسية والحساسية



التقرير السنوي ٢٠١٩ التقرير السنوي ٢٠١٩

4041

 

3 

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

 )تابع( تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 )تابع( أمور التدقيق األساسية

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر  وصف أمور التدقيق األساسية

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

 :نظرا ألنلقد ركزنا على هذا الجانب 

كما في  القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات المجموعة •
ألف  24.143.700 كانت بمبلغ 2019ديسمبر  31

في  ألف لاير قطري 21.840.006لاير قطري )
ها للسنة ذي الصلة ب( واحتسب إهالك 2018سنة 
ألف  757.653ألف لاير قطري ) 882.644بمبلغ 

( على التوالي. تمثل هذه 2018في  لاير قطري
من إجمالي موجودات  %88و  %74.6المبالغ 

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

 الموحد.
اإلدارة تجري مراجعة سنوية لعمر السفن بما في ذلك  •

تقدير القيم الباقية لغرض مصروف اإلهالك وذلك 
بالرجوع إلى الحقائق والظروف المتاحة. يتضمن هذا 
درجة كبيرة من أحكام وتقديرات اإلدارة، ومن ثم 

 من أمور التدقيق األساسية. نعتبرها أمر

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

الضوابط الرئيسية المفروضة  اختبار صياغة وتنفيذ •
 ،والقيم الباقيةر اإلنتاجية اتقدير األعمحول عمليات 

تقييم مدى معقولية تأكيدات إدارة المجموعة  •
وتقديراتها فيما يتعلق باألعمار اإلنتاجية المقدرة 

بناًء على معلوماتنا وخبرتنا في هذا  والقيم الباقية
 و ،القطاع

اختبار تقييم المجموعة للمؤشرات الداخلية  •
والخارجية المحتملة النخفاض القيمة فيما يتعلق 
بالسفن، مثل التقادم وانخفاض القيمة السوقية 

التشغيلية وغيرها استنادا إلى معرفتنا والخسائر 
 .وخبرتنا بالصناعة وفهمنا التفاقيات استئجار السفن
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 )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 )"ناقالت"( ق(ع.شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ش.م.

 )تابع( تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 )تابع( أمور التدقيق األساسية

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر  وصف أمور التدقيق األساسية

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

 :نظرا ألنلقد ركزنا على هذا الجانب 

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

لالستثمارات في المشاريع المشتركة القيمة الدفترية  •
 المشتركةلحصة الشركة من النتائج في المشاريع او

موجودات  من إجمالي %55.6و %13.5 تمثل
المجموعة وصافي الربح على التوالي. وبالتالي جزء 

 الدخلكبير من بيان المركز المالي الموحد وبيان 
 الموحد.

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

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

 للمجموعة،

للمشاريع الحصول على الجدول المحاسبي  •
ما إذا كانت حصص مد المشتركة للمجموعة لتأك

اآلخر المجموعة في األرباح والدخل الشامل 
وصافي الموجودات تمت المحاسبة عنها وفقا 
لحصص المجموعة المشاركة في المشاريع 

 و المشتركة،

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

 متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.

 

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



التقرير السنوي ٢٠١٩ التقرير السنوي ٢٠١٩

4243

 

5 

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

 )تابع( تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 )تابع( أمور التدقيق األساسية

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر  وصف أمور التدقيق األساسية

أو إس جي  شركةالمحاسبة عن االستحواذ المرحلي ل
 حول البيانات المالية الموحدة 5راجع إيضاح  -ناقالت 

 :نظرا ألنلقد ركزنا على هذا الجانب 

استحوذت المجموعة على  2019أكتوبر  6بتاريخ  •
 ماريتايم ناقالت شركةالباقية من أسهم  %49.9نسبة 

( نظير أو إس جي ناقالت شركة)المعروفة سابقا ب
لاير قطري. تم االستحواذ  ألف 447,908مقابل يبلغ 

مراحل وقد قامت اإلدارة  علىعلى أو إس جي 
كاستحواذ مرحلي وفقا للمعيار الصفقة بالمحاسبة عن 

 "تجميع األعمال". 3الدولي للتقارير المالية رقم 

المحاسبة عن هذه المعاملة معقدة بسبب األحكام  •
المقابل  ةوبة لتحديد قيمالمطلوالتقديرات الهامة 

المقتناة  موجوداتالمحول وتحديد قياس القيم العادلة لل
 .المفترضةوااللتزامات 

بسبب حجم وتعقيد االستحواذ اعتبرنا هذا األمر على  •
 . أساسيأنه أمر تدقيق 

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

اختبار التقييمات التي استخرجتها المجموعة  •
وااللتزامات  موجوداتوالمنهج المستخدم لتحديد ال

المقتناة، على وجه الخصوص، المناهج التي تم 
تبنيها واالفتراضات الرئيسية المطبقة على 
المدخالت الرئيسية مثل معدل النمو ومعدل التضخم 

عن رأس المال وغيرها لومتوسط التكلفة المرجحة 
طريق مقارنتها مع معلومات السوق ومتوسط 
القطاع وتقييمنا المستند لمعرفتنا بالعميل 

 .بالصناعةو

فحص حسابات اإلدارة للربح الناتج من إلغاء  •
االعتراف بالمساهمة المحتفظ بها سابقا في مشروع 
مشترك عند االقتناء المرحلي وشراء المساومة عند 

 و ،االستحواذ على األسهم الباقية

البيانات المالية متضمنة تقييم كفاية إفصاحات  •
اإلفصاحات عن االفتراضات واألحكام والحساسيات 

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

 )تابع( تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 معلومات أخرى

 مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى. تشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي
من المتوقع ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الصادر عنا عليها.  )"التقرير السنوي"( للشركة

 إفادتنا باألجزاء الباقية من التقرير السنوي بعد تاريخ التقرير.

 التأكيد عليها.نتيجة نبدي أي شكل من أشكال ولن ال إننا ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، و

عندما تصبح متاحة  المعلومات األخرى المحددة أعاله لبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءةل انفيما يتعلق بتدقيق
نات المالية الموحدة لقيام بذلك، سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيال، ولنا

 أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء التدقيق، أو إذا اتضح خالفاً لذلك، أنها يشوبها أخطاء جوهرية.

استنادا إلى العمل الذي قمنا بأدائه حول المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير المدققين إلى ، إذا توصلنا
. ليس لدينا ما نبلغ عنه في ةطلب منا اإلبالغ عن هذه الحقيقتيفأنه لهذه المعلومات األخرى،  نتيجة أن هناك أخطاء جوهرية

 .الشأنهذا 

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

وعن الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية معلومات 
 جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

على االستمرار وفقا لمبدأ  عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة
االستمرارية، واإلفصاح، حسب مقتضى الحال، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ 

 غير القياماالستمرارية ما لم يخطط مجلس اإلدارة إما لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي 
 بذلك.

 ؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدةمس

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

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

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

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

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

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

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

 )تابع( تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 )تابع( البيانات المالية الموحدةمسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق 

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

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

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

وفقا لمبدأ االستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون  اجموعة على مواصلة أعمالهالم
تعديل  بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو

إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي. إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم  رأينا
الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في 

 االستمرارية. أن تقوم المجموعة بالتوقف عن مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ

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

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

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

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

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

 ممكنا.

من األمور التي تم تقديمها لمجلس اإلدارة، تحديد تلك المسائل التي كانت لها األهمية القصوى في تدقيق البيانات المالية 
وحدة للسنة الحالية، ومن ثم أمور التدقيق األساسية. ونصف هذه األمور في تقرير مدقق الحسابات ما لم يمنع قانون أو الم

الئحة من االفصاح العلني عن هذا األمر أو عندما نقرر، وفي حاالت نادرة جدا، أنه يجب عدم الكشف عن أمر ما في 
عنه قد يتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة للكشف عنه في تقريرنا نظرا ألن اآلثار السلبية لعدم الكشف 

 التقرير.

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

 

8 

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

 )تابع( تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 والتنظيمية األخرىتقرير عن المتطلبات القانونية 

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

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

مكن أن يكون لها أثر جوهري سلبي على بيان أو لبنود النظام األساسي للشركة وأية تعديالت عليه خالل السنة ي 2015
 .2019ديسمبر  31المركز المالي الموحد للشركة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في 

 

 

 

 

 جوبال باالسوبرامانيام 2020فبراير  17
 (251القطري رقم ) راقبي الحساباتسجل م                                                                      لدوحةا

 كي بي إم جي  دولة قطر
 ترخيص هيئة قطر لألسواق المالية:  
 (120153رقم )رخصة  –مدقق خارجي                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقات( )ش.م.ع.ق(
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  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. اجزءً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
9 

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

  قطر –الدوحة 
  بيان المركز المالي الموحد 

  2019ديسمبر  31كما في 
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 
 ديسمبر 31 

2019  
 ديسمبر 31

2018 
      الموجودات

      
      :الموجودات غير المتداولة

 21.840.006  24,143,700  4 ممتلكات ومعدات  
 4.613.158  4,378,222  5 استثمارات في شركات المشاريع المشتركة

 105.242  229,235  6 قروض لشركات مشاريع مشتركة 
 144.462  113,037  7 ماليةاستثمارات 

 26.702.868  28,864,194   مجموع الموجودات غير المتداولة 
      

      الموجودات المتداولة:
 24.374  31,958   المخزون

 278.301  1,006,316  8 ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
 2.463.028  2,397,036  9 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 95.532  79,171  )ب(17 المشاريع المشتركةمطلوب من شركات ال
 2.861.235  3,514,481   مجموع الموجودات المتداولة

 29.564.103  32,378,675   مجموع الموجودات 
 
 
 

 

  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. اجزءً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
9 

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

  قطر –الدوحة 
  بيان المركز المالي الموحد 

  2019ديسمبر  31كما في 
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 
 ديسمبر 31 

2019  
 ديسمبر 31

2018 
      الموجودات

      
      :الموجودات غير المتداولة

 21.840.006  24,143,700  4 ممتلكات ومعدات  
 4.613.158  4,378,222  5 استثمارات في شركات المشاريع المشتركة

 105.242  229,235  6 قروض لشركات مشاريع مشتركة 
 144.462  113,037  7 ماليةاستثمارات 

 26.702.868  28,864,194   مجموع الموجودات غير المتداولة 
      

      الموجودات المتداولة:
 24.374  31,958   المخزون

 278.301  1,006,316  8 ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
 2.463.028  2,397,036  9 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 95.532  79,171  )ب(17 المشاريع المشتركةمطلوب من شركات ال
 2.861.235  3,514,481   مجموع الموجودات المتداولة

 29.564.103  32,378,675   مجموع الموجودات 
 
 
 

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

بيان المركز المالي الموحد
 )المبالغ باأللف ريال قطري( كما  في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩ 

 

  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. اجزءً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
10 

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

  قطر -الدوحة 
  )تابع(بيان المركز المالي الموحد 

  2019ديسمبر  31كما في 
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 
ديسمبر  31 

2019 
ديسمبر  31 

2018 
      حقوق الملكية والمطلوبات

      :حقوق الملكية
 5.538.717  5,538,778  10 رأس المال 

 861.196  961,389  11 احتياطي قانوني
 33.049  1,624   احتياطي القيمة العادلة

 554.026  554,026  10/1 توزيعات أرباح نقدية مقترحة
 2.033.638  2,388,245   أرباح مدورة

 9.020.626  9,444,062   حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط واألسهم غير المسيطرة
 (2.087.704)  (2,592,852)   12 احتياطي تحّوط

 6.932.922  6,851,210   األسهم غير المسيطرةحقوق الملكية بعد احتياطي التحّوط وقبل 
 5.205  6,246   غير المسيطرة األسهم

      
      :المطلوبات غير المتداولة

 18.866.902  20,080,012  13 قروض 
 1.642.951  2,298,198  14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

 -  101,227   مطلوبات التأجير
 27.514  29,722   نهاية الخدمة للموظفين فأةمكامخصص 

 88.269  127,744  15/1 مطلوبات أخرى
 20.625.636  22,636,903   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      
      :المطلوبات المتداولة

 927.575  1,162,135  13 قروض
 300.219  178,496  14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

 -  23,770   مطلوبات التأجير
 763.503  1,511,415  15 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 9.043  8,500  )ب(17 مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
 2.000.340  2,884,316   مجموع المطلوبات المتداولة

 29.564.103  32,378,675   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس  2020 فبراير 17بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموحدة هذه البيانات المالية على  تمت الموافقة
 :من قبل

 
 
 

 السليطي ههللا فضال عبد  أحمد سيف السليطي   محمد بن صالح السادة د.
 الرئيس التنفيذي   اإلدارةرئيس مجلس نائب    رئيس مجلس اإلدارة

 

 

  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. اجزءً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
10 

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

  قطر -الدوحة 
  )تابع(بيان المركز المالي الموحد 

  2019ديسمبر  31كما في 
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 
ديسمبر  31 

2019 
ديسمبر  31 

2018 
      حقوق الملكية والمطلوبات

      :حقوق الملكية
 5.538.717  5,538,778  10 رأس المال 

 861.196  961,389  11 احتياطي قانوني
 33.049  1,624   احتياطي القيمة العادلة

 554.026  554,026  10/1 توزيعات أرباح نقدية مقترحة
 2.033.638  2,388,245   أرباح مدورة

 9.020.626  9,444,062   حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط واألسهم غير المسيطرة
 (2.087.704)  (2,592,852)   12 احتياطي تحّوط

 6.932.922  6,851,210   األسهم غير المسيطرةحقوق الملكية بعد احتياطي التحّوط وقبل 
 5.205  6,246   غير المسيطرة األسهم

      
      :المطلوبات غير المتداولة

 18.866.902  20,080,012  13 قروض 
 1.642.951  2,298,198  14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

 -  101,227   مطلوبات التأجير
 27.514  29,722   نهاية الخدمة للموظفين فأةمكامخصص 

 88.269  127,744  15/1 مطلوبات أخرى
 20.625.636  22,636,903   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      
      :المطلوبات المتداولة

 927.575  1,162,135  13 قروض
 300.219  178,496  14 القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

 -  23,770   مطلوبات التأجير
 763.503  1,511,415  15 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 9.043  8,500  )ب(17 مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
 2.000.340  2,884,316   مجموع المطلوبات المتداولة

 29.564.103  32,378,675   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس  2020 فبراير 17بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموحدة هذه البيانات المالية على  تمت الموافقة
 :من قبل

 
 
 

 السليطي ههللا فضال عبد  أحمد سيف السليطي   محمد بن صالح السادة د.
 الرئيس التنفيذي   اإلدارةرئيس مجلس نائب    رئيس مجلس اإلدارة

 

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

بيان المركز المالي الموحد )تابع(
 )المبالغ باأللف ريال قطري( كما  في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩ 
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  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. اجزءً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
11 

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

  قطر -الدوحة 
  الموحد دخلبيان ال

  2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2019  

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2018 
      :اإليرادات

 3.063.097  3,165,797   إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
 396.442  558,229  5 حصة من نتائج شركات المشاريع المشتركة

 53.949  55,339   إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت
 11.345  16,247  )أ(17  المشتركةشركات المشاريع إيرادات فوائد من قروض ل

 75.876  66,785   إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
 34.363  21,445   إيرادات أخرى

 3.635.072  3,883,842   مجموع اإليرادات
      

      :المصاريف
 (678.612)  (697,122)  25 مصاريف تشغيلية 

 (134.059)  (129,787)  26 إدارية و  عموميةمصاريف 
 (757.653)  (882,644)  4 إهالك ممتلكات ومعدات

 (1.172.559)  (1,171,314)   مصاريف التمويل
 (2.742.883)  (2,880,867)   مجموع المصاريف

      
 892.189  1,002,975   ربح السنة

      
      موزع على:

 891.143  1,001,934   مالكي الشركة 
 1.046  1.041   غير مسيطرةأسهم 

 892.189  1,002,975   المجموع 

 0.16  0.18  19 )باللاير القطري( والمعدل على السهمالعائد األساسي 
 
 
 

 

  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. اجزءً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
11 

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

  قطر -الدوحة 
  الموحد دخلبيان ال

  2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح 

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2019  

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2018 
      :اإليرادات

 3.063.097  3,165,797   إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
 396.442  558,229  5 حصة من نتائج شركات المشاريع المشتركة

 53.949  55,339   إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكاالت
 11.345  16,247  )أ(17  المشتركةشركات المشاريع إيرادات فوائد من قروض ل

 75.876  66,785   إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
 34.363  21,445   إيرادات أخرى

 3.635.072  3,883,842   مجموع اإليرادات
      

      :المصاريف
 (678.612)  (697,122)  25 مصاريف تشغيلية 

 (134.059)  (129,787)  26 إدارية و  عموميةمصاريف 
 (757.653)  (882,644)  4 إهالك ممتلكات ومعدات

 (1.172.559)  (1,171,314)   مصاريف التمويل
 (2.742.883)  (2,880,867)   مجموع المصاريف

      
 892.189  1,002,975   ربح السنة

      
      موزع على:

 891.143  1,001,934   مالكي الشركة 
 1.046  1.041   غير مسيطرةأسهم 

 892.189  1,002,975   المجموع 

 0.16  0.18  19 )باللاير القطري( والمعدل على السهمالعائد األساسي 
 
 
 

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

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩ 

 

  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. اجزءً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
12 

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

  قطر -الدوحة 
  الموحددخل الشامل بيان ال

  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 
 

 إيضاح 

للسنة المنتهية  
ديسمبر  31في 

2019  

للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

2018 
      

 892.189  1,002,975   ربح السنة 
      

      آلخر / )الخسارة(الدخل الشامل ا
      :ان الدخلالتي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيالبنود 

      
بالقيمة العادلة  –مالية الستثمارات في القيمة العادلة  التغيرات

 7 من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

(31.425)  35.232 
      

      البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل
      

 535.053  (375.144)   التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحّوط التدفقات النقدية
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط 

  التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
 

(51.533)  142.291 
 1.604.765  544.873   إجمالي الدخل الشامل للسنة

      
      إجمالي الدخل الشامل للسنة موزع على:

 1.603.719  543,832   مالكي الشركة
 1.046  1.041   أسهم غير مسيطرة

 1.604.765  544.873   المجموع 

 

  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. اجزءً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
12 

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

  قطر -الدوحة 
  الموحددخل الشامل بيان ال

  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 
 

 إيضاح 

للسنة المنتهية  
ديسمبر  31في 

2019  

للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

2018 
      

 892.189  1,002,975   ربح السنة 
      

      آلخر / )الخسارة(الدخل الشامل ا
      :ان الدخلالتي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيالبنود 

      
بالقيمة العادلة  –مالية الستثمارات في القيمة العادلة  التغيرات

 7 من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

(31.425)  35.232 
      

      البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل
      

 535.053  (375.144)   التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحّوط التدفقات النقدية
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط 

  التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
 

(51.533)  142.291 
 1.604.765  544.873   إجمالي الدخل الشامل للسنة

      
      إجمالي الدخل الشامل للسنة موزع على:

 1.603.719  543,832   مالكي الشركة
 1.046  1.041   أسهم غير مسيطرة

 1.604.765  544.873   المجموع 

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

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩   )المبالغ باأللف ريال قطري(  )المبالغ باأللف ريال قطري( 
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ت المرفقة من 
ضاحا

تشكل اإلي
1 

إلى 
29

 
جزءً 
 ا

ت المالية الموحدة.
ال يتجزأ من هذه البيانا

  
13

 

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

 
 

الدوحة 
- 

قطر
 

 
بيان ال

تغيرات في حقوق الملكية
 

الموحد
 

 
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2019

 
 

لاير قطري(
ف 

)المبالغ باألل
 

 
 

 
 

س المال
رأ

 
احتياطي

 
قانوني

 
احتياطي
 

العادلةالقيمة 
 

توزيعات أرباح 
نقدية مقترحة

 
أرباح مدورة

 

حقوق الملكية قبل 
احتياطي

 
التحّوط 

واألسهم 
غير 

المسيطرة
 

احتياطي
 

تحّوط
 

أسهم 
مسيطرةغير 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صيد كما في 

الر
1 

يناير 
2018

 
5.538.717

 
772.082

 
(

2.183
) 

554.026
 

1.823.992
 

8.686.634
 

(
2.765.048

) 
4.216

 
تعديل عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

9 
- 

- 
- 

- 
(

16.078
) 

(
16.078

) 
- 

(
57

) 
صيد المعدل كما في 

الر
1 

يناير 
2018

 
5.538.717

 
772.082

 
(

2.183
) 

554.026
 

1.807.914
 

8.670.556
 

(
2.765.048

) 
4.159

 
ربح سنة 

2018
 

- 
- 

- 
- 

891.143
 

891.143
 

- 
1.046

 
الدخل الشامل اآلخر لسنة 

2018
: 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
ت مالية 

ت في القيمة العادلة الستثمارا
التغيرا

– 
بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

- 
- 

35.232
 

- 
- 

35.232
 

- 
- 

- 
ت النقدية

ت تحوط التدفقا
ت في القيمة العادلة لمشتقا

التغيرا
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

535.053
 

- 
- 

ت تحّوط 
ت القيمة العادلة لمشتقا

صة المجموعة في تغيرا
ح

ت النقدية في المشاريع المشتركة
التدفقا

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
142.291

 
- 

إجمالي الدخل الشامل لسنة 
2018

 
- 

- 
35.232

 
- 

891.143
 

926.375
 

677.344
 

1.046
 

المحول إلى االحتياطي القانوني
 

- 
89.114

 
- 

- 
(

89.114
) 

- 
- 

- 
ضية 

صندوق دعم األنشطة االجتماعية والريا
مساهمة في 

2018
 

ضاح 
)إي

16
) 

- 
- 

- 
- 

(
22.279

) 
(

22.279
) 

- 
- 

ت أرباح معلنة لسنة 
توزيعا

2017
 

ضاح 
)إي

10
/1

) 
- 

- 
- 

(
554.026

) 
- 

(
554.026

) 
- 

- 
ت أرباح نقدية مقترحة لسنة 

توزيعا
2018
 

ضاح 
)إي

10
/1

) 
- 

- 
- 

554.026
 

(
554.026

) 
- 

- 
- 

صيد كما في 
الر

31
 

ديسمبر 
2018

 
5.538.717

 
861.196

 
33.049

 
554.026

 
2.033.638

 
9.020.626

 
(

2.087.704
) 

5.205
 

ربح سنة 
2019

 
- 

- 
- 

- 
1,001,934

 
1,001,934

 
- 

1,041
 

الدخل الشامل اآلخر لسنة 
2019

: 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

ت مالية 
ت في القيمة العادلة الستثمارا

التغيرا
– 

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
- 

- 
(

31,425
) 

- 
- 

(
31,425

) 
- 

- 
- 

ت النقدية
ت تحوط التدفقا

ت في القيمة العادلة لمشتقا
التغيرا

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(

375,144
) 

- 
- 

صة 
ح

ت تحّوط 
ت القيمة العادلة لمشتقا

المجموعة في تغيرا
ت النقدية في المشاريع المشتركة

التدفقا
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(
51,533

) 
- 

إجمالي الدخل الشامل لسنة 
2019

 
- 

- 
(

31,425
) 

- 
1,001,934

 
970,509

 
(

426,677
) 

1.041
 

المحول إلى االحتياطي القانوني
 

- 
100,193

 
- 

- 
(

100,193
) 

- 
- 

- 
ضية 

صندوق دعم األنشطة االجتماعية والريا
مساهمة في 

2019
 

ضاح 
)إي

16
) 

- 
- 

- 
- 

(
25,048

) 
(

25,048
) 

- 
- 

استحواذ من خالل تجميع أعمال
 

- 
- 

- 
- 

31,940
 

31,940
 

(
78,471

) 
- 

ت أرباح معلنة لسنة 
توزيعا

2018
 

ضاح 
)إي

10
/1

) 
- 

- 
- 

(
554,026

) 
- 

(
554,026

) 
- 

- 
ت أرباح نقدية مقترحة لسنة 

توزيعا
2019
 

ضاح 
)إي

10
/1

) 
- 

- 
- 

554,026
 

(554,026)
 

- 
- 

- 
س مال

صدار أسهم رأ
ت من إ

صال
متح

 
61

 
- 

- 
- 

- 
61

 
- 

- 
صيد كما في 

الر
31

 
ديسمبر 

2019
 

5,538,778
 

961,389
 

1,624
 

554,026
 

2,388,245
 

9,444,062
 

(
2,592,852

) 
6.246

 

ق( 
ش.م.ع.

ت( )
طر لنقل الغاز المحدودة )ناقال

شركة ق
الدوحة - قطر

ي حقوق الملكية الموحد
ت ف

بيان التغيرا
سمبر ٢٠١٩  

ي 3١ دي
سنة المنتهية ف

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

الدوحة - قطر
بيان التدفقات النقدية الموحد

 )المبالغ باأللف ريال قطري( للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٩

ي( 
ف ريال قطر

غ باألل
 )المبال

 

 من هذه البيانات المالية الموحدة ال يتجزأ  اجزءً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
14 

  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ش.م.ع.ق( )ناقالت( 
  قطر –الدوحة 
  الموحد فقات النقديةدتبيان ال

  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  )المبالغ باأللف لاير قطري(

 

 إيضاح  
للسنة المنتهية في   

 2019ديسمبر   31
    للسنة المنتهية في  

 2018ديسمبر  31
      : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 892.189  1,002,975   ربح السنة 
      تعديالت:

 757.653  882,644  4 إهالك ممتلكات ومعدات 
 1.172.559  1,171,314   مصاريف تمويل 
 -  26,494   16لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم وفقاً لتصنيف اإليجار  

 (396.442)  ( 558,229)  5 حصة من نتائج شركات مشاريع مشتركة 
 (11.345)  ( 16,247)  )أ( 17 إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة 

 (75.876)  ( 66,785)   فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية 
 (34.363)  ( 21,445)   إيرادات أخرى 

 -  957   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة  
 6.861  6,284   نهاية الخدمة للموظفين أةمكافمخصص 

   2,427,962  2.311.236 
      التغيرات في رأس المال العامل: 

 (569)  ( 7,584)   المخزون 
 62.919  ( 724,408)   وأرصدة مدينة أخرى ذمم تجارية  

 51.211  627,744   ذمم دائنة ومصاريف مستحقة 
 (31.018)  39,475   مطلوبات أخرى 

 (59.198)  25,009   مطلوب من شركات المشاريع المشتركة ال
 (37.675)  ( 543)   المستحق إلى شركات المشاريع المشتركة 

 2.296.906  2,387,655   النقد الناتج من التشغيل
 (1.171.664)  ( 1,132,912)   مصاريف تمويل مدفوعة 

 (8.090)  ( 4,076)     مدفوعة للموظفين نهاية الخدمة  أةمكاف
 1.117.152  1,250,667   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

      
      : التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (922)  ( 154,200)   بالصافي  –  لشركات المشاريع المشتركةقروض 
 (67.397)  ( 437)  5 ة جديدةع مشترك ي رامش ات شرك  استثمار في

 109.930  172,081  5 توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة 
 (205.322)  ( 289,917)  4 ممتلكات ومعدات   االستحواذ على

 -  ( 447,908)   تابعة من خالل تجميع األعمال االستحواذ على شركة 
 118.871  91,265   مقبوضة  إيرادات استثمار

ً  90ودائع ألجل تستحق بعد   (166.151)  299,668   يوما
 (210.991)  ( 329,448)   األنشطة االستثمارية  المستخدم فيصافي النقد 

      
      : التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 -  61   متحصالت من إصدار أسهم في رأس المال 
 (541.472)  ( 545,083)   توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

 (23.444)  ( 22,322)   توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل 
 -  ( 22,531)   المدفوع من مطلوب اإليجار 

 -  ( 3,059)   جديد تكاليف متكبدة عن تمويل 
 -  546,229   متحصالت قروض 

 (832.243)  ( 872,952)   د قروض دالس ات المدفوع
 (1.397.159)  ( 919,657)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

 (490.998)  1,562   في النقد وما يعادله  ( صالنق الزيادة / )صافي  
 1.542.211  1,051,213   السنة النقد وما يعادله في بداية 

 1.051.213  1,052,775  1/ 9 النقد وما يعادله في نهاية السنة 
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  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ش.م.ع.ق( )ناقالت(
  قطر -الدوحة 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  )المبالغ باأللف لاير قطري(
 

15 

 تأسيس الشركة ونشاطها 1
( كشركة مساهمة عامة )"ناقالت" أو "الشركة" شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ش.م.ع.ق( )ناقالت(تم تأسيس 

 االقتصادالصادر عن وزارة ( 28566وسّجلت تحت السجل التجاري رقم ) 2004يونيو  9بتاريخ في دولة قطر 
 .2005إبريل  7 بتاريخ بورصة قطر في. بدأ تداول أسهم الشركة والتجارة

ناقالت عابرة على مباشر ال ستحواذاالمن خالل إما في مجال نقل الغاز ة هو العمل الهدف األساسي للشركإن 
 .مع أطراف أخرى في شركات مشاريع مشتركة االستثمارمحيطات أو لل

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

 .االقتصاديةوتتعرض لنفس المخاطر  االقتصاديةالبيئة 
 ير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية للتقار 2
 رالمعاييالتعديالت والتحسينات السارية حديثا على  2/1

يورد الجدول أدناه التغييرات الحديثة على المعايير الدولية للتقارير المالية )"المعايير الدولية" أو "المعايير"( 
 :2019يناير  1في فترة التقارير السنوية التي تبدأ في  شركةالمطلوب تطبيقها من جانب ال

 "اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية بشأن "الشكوك حول المعالجات الضريبية" 23التفسير رقم  •
"األدوات المالية" مزايا المدفوعات مقدما ذات التعويض  – 9المالية رقم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير  •

 السلبي
" والمشروعات المشتركة الزميلةاالستثمارات في الشركات " – 28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 والمشروعات المشتركة الزميلةعن المساهمات طويلة األجل في الشركات 
 تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها"منافع الموظفين" حول  – 19حاسبة الدولي رقم تعديالت على معيار الم •
مختلف المعايير الدولية للتقارير المالية استنادا إلى التحسينات السنوية على المعايير الدولية تعديالت على  •

  2017-2015للتقارير المالية دورة 
( في 16)ويشار إليه فيما بعد بالمعيار "اإليجارات"  16طبقت المجموعة مبدئيا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يير الجديدة والتعديالت على والتفسيرات للمعايير المذكورة أعاله أي أثر جوهري على . ليس للمعا2019يناير  1
 البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

 على البيانات المالية الموحدة للمجموعة موضحة أدناه: 16آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 تعريف اإليجار ()أ

نموذج شامل لتحديد ترتيبات اإليجار ومعالجتها في البيانات المالية  16يوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 17معيار المحاسبة الدولي رقم  16لكل من المؤجرين والمستأجرين. يلغي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"تحديد ما إذا كان ترتيب محدد يحتوي على  4تفسيرات معايير المحاسبة الدولية رقم "اإليجارات" وتفسير لجنة 
الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات القائمة  -"اإليجارات التشغيلية  15إيجار"، وتفسير لجنة التفسيرات القائمة رقم 

 "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني من أشكال اإليجار. 27رقم 
اختارت المجموعة تطبيق األسلوب العملي لإلعفاء من  16عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

فقط على  16. طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم إيجاراتالتقييم الذي تكون فيه المعامالت بمثابة 
رات. العقود التي لم يتم تحديد أنها إيجارات بموجب معيار المحاسبة العقود التي تم تحديدها سابقا على أنها إيجا

لذا فقد تم تطبيق المعيار الدولي لم يعاد تقييمها.  4تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم و 17الدولي رقم 
 .2019يناير  1د فقط على العقود التي تم الدخول فيها أو تغييرها في أو بع 16للتقارير المالية رقم 
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 )تابع(  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2

 )تابع( المعاييرالتعديالت والتحسينات السارية حديثا على  2/1
 كمستأجر )ب(

)للسكن( عقارات مباني مكاتب ومعدات مكتبية وتقوم المجموعة باستئجار العديد من الموجودات، متضمنة 
في السابق صنفت المجموعة اإليجارات على أنها إيجارات تشغيلية أو تمويلية استنادا إلى تقييمها لما إذا  .وسيارات

األساسي للمجموعة. بموجب المعيار  موجودالكان اإليجار قد حول على نحو كبير جميع مخاطر وحوافز ملكية 
تم تسجيل ، أي  يجارومطلوبات اإلستخدام إلحق ابموجودات تعترف المجموعة  16الدولي للتقارير المالية رقم 

 اإليجارات في بيان المركز المالي. هذه

 رات فقد:وبالنسبة لجميع اإليجا 16عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 الموجوداتحق االستخدام والتي تمثل حقها في استخدام  بموجوداتالمجموعة في بيان المركز المالي  تاعترف •
حق االستخدام. في السابق  موجوداتاإليجار التي تمثل التزامها بسداد دفعات اإليجار مقابل  مطلوباتواألساسية 

إلى الحد الذي يوجد فيه فرق في التوقيت بين مدفوعات  بالموجودات والمطلوباتكانت المجموعة تعترف فقط 
 اإليجار التشغيلي الفعلية والمصروف المعترف به.

ى والتي األخرالموجودات طبقت المجموعة استثناء االعتراف على اإليجارات قصيرة األجر. بالنسبة إليجارات 
حق االستخدام بموجود اعترفت المجموعة  17كان يتم تصنيفها كتشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

في  17اإليجار. اإليجارات المصنفة على أنها إيجارات تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ومطلوبات 
ة لمدفوعات اإليجار الباقية، مخصومة بمعدل اإلقراض اإليجار تقاس بالقيمة الحاليمطلوبات وقت االنتقال كانت 

اإليجار، معدال مطلوب حق االستخدام بمبلغ يعادل موجودات . تقاس 2019يناير  1اإلضافي للمجموعة كما في 
 طبقت المجموعة هذا المنهج على جميع اإليجارات األخرى.  - بمبلغ أي مدفوعات إيجار مدفوعة مقدما أو مستحقة

كانت تتم اإليجار. في السابق  مطلوباتحق االستخدام والفائدة على  موجوداعترفت في بيان الدخل بإهالك  •
بطريقة القسط الثابت  فقط مصروفالالمحاسبة عن هذه اإليجارات كإيجارات تشغيلية وكانت المجموعة تعترف ب

 على مدى فترة اإليجار؛ و

ن إجمالي مبلغ النقد المدفوع إلى مبلغ أصلي )معروض ضمن أنشطة قامت بالفصل في بيان التدفقات النقدية بي •
التمويل( وفائدة )معروضة ضمن أنشطة التشغيل(. في السابق كان يتم عرض جميع مدفوعات اإليجار عن 

 اإليجارات التشغيلية كجزء من التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل.

طبقت المجموعة األسلوب العملي لإلعفاء من تعريف اإليجار عند  16بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 االنتقال وهذا يعني:

والتي لم يتم تحديدها على إنها إيجارات وفقا لمعيار  2019يناير  1جميع العقود التي يتم الدخول فيها قبل  •
يمها. لذا فإن تعريف اإليجار لم يعاد تقي 4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية رقم  17المحاسبة الدولي رقم 

تم تطبيقه فقط على العقود التي تم الدخول فيها أو تغييرها في  16بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .2019يناير  1أو بعد 

شهرا أو اإليجارات المتعلقة  12أي إيجارات لها فترة إيجار غير منتهية في تاريخ التطبيق المبدئي وهي تقل عن  •
 بالبنود منخفضة القيمة عندها اختارت المجموعة استخدام اإلعفاء من اإليجارات قصيرة األجل؛ و

 حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي تم استبعادها. موجود التكاليف المبدئية المباشرة التي تنشأ من قياس  •

 كمؤجر ()ج

بالنسبة لإليجارات  16ال يطلب من المجموعة إجراء أية تعديالت عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
التي تكون فيها مؤجًرا. مع ذلك، قامت المجموعة بالمحاسبة عن إيجاراتها وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 إيجار من الباطن.موجودات ى المجموعة أي ليس لدبدًءا من التطبيق المبدئي.  16
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 اآلثار على السياسات المحاسبية )د(

 :2019ديسمبر  31المنتهية في اآلثار على البيانات المالية للمجموعة للسنة 

على بيان المركز المالي للمجموعة كما  16يلخص الجدول التالي آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
وبيان دخلها للسنة المنتهية في ذلك الوقت لكل بند من البنود المتأثرة. ليس هناك أثر جوهري  2019ديسمبر  31في 

 :2019ديسمبر  31التدفقات النقدية للمجموعة للسنة المنتهية في على بيان 

 ألف لاير قطري :بيان المركز المالي
   :موجوداتال

 121.033 حق االستخدام موجودات
  
  :مطلوباتال

 124.997 اإليجار مطلوبات
  

 ألف لاير قطري :بيان الدخل
  المصروفات

 22.006 هالك ممتلكات ومعداتإ
 4.488 تمويلالمصروفات 

  
 26.494 ربح السنة

  

 بعد ولكنها متاحة للتطبيق المبكرصبح سارية المفعول لم تالمعايير والتعديالت الجديدة التي  2/2

في فترة  شركةالتي يطلب تطبيقها من جانب الالمعايير الدولية للتقارير المالية يلخص الجدول أدناه التغييرات على 
  :2020يناير  1 بعد في أو أالتقارير السنوية التي تبد

يناير  1تسري للسنة التي تبدأ في 
2020 

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير  •
 المالية

"تجميع  3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تعديالت على •
 األعمال" عن تعريف األعمال.

"عرض البيانات  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •
"السياسات المحاسبية،  8المالية" و معيار المحاسبة الدولي رقم 

 التغيير في التقديرات المحاسبية واألخطاء" حول تعريف األهمية.
يناير  1لسنة التي تبدأ في تسري ل

2021 
 "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

تم تأجيل تاريخ سريان المفعول ألجل  
 غير محدد / متاحة للتطبيق االختياري

"البيانات  10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
"االستثمارات  28المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

والمشروعات المشتركة" حول بيع أو  الزميلةفي الشركات 
أو  الزميلة شركةالمساهمة في الموجودات بين المستثمر وال

 المشروع المشترك. 

ال تتوقع اإلدارة أن يكون لتطبيق المعايير الجديدة والمعايير المعدلة والتفسيرات على المعايير أعاله أثر كبير على 
 البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( 
الدوحة - قطر
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 السياسات المحاسبية الهامةو س اإلعداداأس 3

 اإلعدادس اأس 3/1

 بيان التطبيق أ()

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

 س القياساأس )ب(

ومشتقات  الماليةالمرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات الموحدة البيانات المالية هذه تم إعداد 
 التحّوط للتدفقات النقدية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.

عاملة لنقل االلتزام في م ذي يتم دفعهأو ال موجوداتي يتم استالمه عند بيع أحد الذال سعرال يالقيمة العادلة ه
بشكل  يمكن قياسه سعرلك الذمنتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان 

 مباشر أو عن طريق استخدام تقنية أخرى في التقييم.

 العملة الوظيفية وعملة العرض )ج(

القطري، وهي العملة الوظيفية للشركة. تم تقريب كافة المعلومات المالية  اللايرتم عرض البيانات المالية الموحدة ب
 القطري إلى أقرب ألف ريـال قطري، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. اللايرالمعروضة ب

 التقديرات واألحكام استخدام    )د(

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

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

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

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

 .الموحدة

  السياسات المحاسبية الهامة 3/2

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

  أساس توحيد البيانات المالية )أ(

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة والشركات التي تسيطر عليها )شركاتها التابعة( 
وحصتها في الحركة على حقوق ملكية شركات المشاريع المشتركة والتي يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة". 

 للتفاصيل. 18و 5اإليضاحين رقمي راجع 

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامةو س اإلعداداأس 3
 ة )تابع(السياسات المحاسبية الهام 3/2

 )تابع( أساس توحيد البيانات المالية )أ(

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

  مستثمر فيهاالشركات الكم في للشركة القدرة على التح •
 .مستثمر فيهاالشركات النتيجة لتأثيرها على  عائدات متنوعة أوالً فيلحق ا لها معرضة أو أن تكون الشركة •
 .العوائدعلى  لتأثيرل نفوذها استخدام علىللشركة القدرة  •

 وينسب. المسيطرةالحصص غير إلى الشركة و مالكيلاألخرى  الدخل الشاملوعناصر  ينسب الربح أو الخسارة
لو كانت  حتى الحصص غير المسيطرة،إلى الشركة و ألصحاب للشركات التابعة خرإجمالي الدخل الشامل اآل

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

يتم إلغاء جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية  تلك المستخدمة من قبل الشركات األخرى في المجموعة.
واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالتعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية 

 الموحدة.
   استثمارات في شركات مشاريع مشتركة [2]

شركات المشروع المشترك هي ترتيبات تعاقدية تخضع لسيطرة مشتركة بين عدة أطراف ولهم الحق في صافي 
الموجودات للمشروع المشترك. السيطرة المشتركة هي المشاركة التعاقدية والتي يتطلب فيها عملية اتخاذ القرارات 

 الموافقة باإلجماع من جميع األطراف في شأن األنشطة ذات الصلة.

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

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

 المشترك،المجموعة في شركات المشروع  ستثماراحصة طويلة األجل والتي في الشكل تمثل جزء من صافي 
أو سداد  يأو تعاقد يقانون التزامالمزيد من الخسائر إال إذا كان هناك حصتها بب االعترافعن كة تتوقف رفإن الش

 لالستثمارالضرورة، يتم فحص القيمة الدفترية  المشتركة. عند روعالمش ةشركمترتب على المجموعة نيابة عن 
( "تدني قيمة الموجودات" 36لمعرفة ما إذا كان هناك تدني في القيمة بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم )

 والقيمة العادلة االستخدام)وهي األعلى بين القيمة في  لالستردادكوحدة واحدة من خالل مقارنة القيمة القابلة 
 صاً تكلفة البيع( بالقيمة الدفترية.ناق

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

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

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

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

متلكات والمعدات. يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى المنافع االقتصادية المستقبلية للبند ذي الصلة من الم
الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال  في بندبأي عتراف إليتم إلغاء ا في بيان الدخل الموحد عند تكبدها.

يكون هناك توقع بتوفر منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة 
تتم مراجعة القيم  في بيان الدخل الموحد في السنة التي يتم إلغاء االعتراف فيها. موجودمن إلغاء االعتراف عن ال

فترية للممتلكات والمعدات لتحديد خسائر االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغييرات في الظروف الد
قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزيد القيمة  موجودعلى أن القيمة الدفترية لل

 إلى قيمته القابلة لالسترداد. موجودفيض قيمة العن قيمته القابلة لالسترداد، يتم تخ موجودالدفترية لل
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القيمة المتبقية  احتسابتتم رسملة تكاليف الحوض الجاف على السفن ويتم إطفاؤها على فترة خمس سنوات. يتم 
 السفن. قيمة وزنمن السفن على أساس 

يتم احتساب اإلهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات الصلة على النحو 
 التالي:
 %2,5 سفن

 %33,33 أجهزة كمبيوتر
 %20 معدات مصنع

 %15 تجهيزات مكتبية
 %20 اتصاالتأجهزة 

 %15 أثاث وتجهيزات
 %20 سيارات

 %20حتى  موجودات أخرى
 %20 جافةالحواض األ خدمات تكاليف

  
 موجودات اإليجار المالئمة وغير المالئمة

تشتمل أحكام اإليجار المالئمة وغير المالئمة على إيجارات أعلى وأقل من السوق. عند االستحواذ على السفن مع 
إيجارات مرافقة لها وعندما يكون معدل اإليجار أعلى أو أقل من معدالت اإليجار بالسوق يتم تخصيص قيمة 

ك ممكنا، باستخدام تقييم من طرف ثالث للسفن مع عادلة لهذه اإليجارات. يتم تحديد القيمة العادلة، متى كان ذل
إيجار في وقت االستحواذ. في حالة عدم توفر ذلك تحتسب القيمة العادلة على أنها القيمة الحالية للفرق بين وبدون 

 المبلغ التعاقدي الذي سيتم استالمه على مدى فترة اإليجار وتقدير اإلدارة لإليجار السوقي الحالي آنذاك بالنسبة
 المسجل يتم إطفاؤه على مدى الفترة الباقية من اإليجار.المطلوب أو  موجودلسفينة مساوية في وقت االستحواذ. ال

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

 مؤهلة موجوداتشراء أو بناء أو إنتاج إلى مباشرة تي تنسب بصورة ال االقتراضتم رسملة تكاليف تاألموال. 
تكلفة  إلىتم إضافتها ت ، حيثاالستخداموالتي تستغرق فترة طويلة من الزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات 

 االستثماراتتخفض إيرادات الفوائد المحققة من  .لالستخدامجاهز  موجودإلى حين يصبح ال الموجوداتهذه 
 .ةرسملمؤهلة للال االقتراضكاليف ، من تالمؤهلة موجوداتصرفها على ال، والتي سيتم موال القروضبأالمؤقتة 

 .الموحد الدخلفي بيان خرى األ االقتراضتكاليف جميع  يجمالإب االعترافيتم 
 األدوات المالية )د(

 االعتراف والقياس المبدئي
المالية والمطلوبات المالية يتم االعتراف مبدئيا بالذمم التجارية المدينة عندما تنشأ. يتم إثبات جميع الموجودات 

 األخرى في البداية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
يتم قياس موجود مالي، ما لم يكن ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير، أو مطلوب مالي مبدئيا بالقيمة 

تكاليف المعامالت التي  - خالل الربح أو الخسارةلعنصر غير مدرج بالقيمة العادلة من  - العادلة باإلضافة إلى
 يمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ عليها. يتم قياس ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير بسعر المعاملة.

 الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة
وقروض لشركات المشاريع المشتركة وذمم تجارية  ماليةتتضمن الموجودات المالية غير المشتقة استثمارات 

وأرصدة مدينة أخرى والمطلوب من شركات مشاريع مشتركة ونقد وأرصدة لدى البنوك. تشتمل المطلوبات 
 المالية غير المشتقة على ذمم دائنة ومستحقات وقروض والمستحق ألطراف ذات عالقة والمطلوبات األخرى.
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 التصنيف والقياس الالحق 
 ودات ماليةموج

 ة:ماليال موجودالعند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف 

 غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: كانتالشروط التالية و تإذا استوف بالتكلفة المطفأة •
o و ،لجمع التدفقات النقدية التعاقديةأعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات نموذج في  كان محتفظ بها 
o  الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي ليست إال مدفوعات

 صلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.للمبلغ األ
غير مصنفة بالقيمة العادلة كانت الشروط التالية و تإذا استوف -من خالل الدخل الشامل اآلخر  بالقيمة العادلة •

 من خالل الربح أو الخسارة:
o و الموجودات المالية،تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أعمال يهدف إلى نموذج في  كان محتفظ بها 
o للمبلغ األصلي والفائدة فقط مدفوعات هي تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي  التعاقدية هاروطش

 على المبلغ األصلي القائم.
 لتكلفةباباعتبارها تقاس مصنفة جميع الموجودات المالية غير ال –من خالل الربح أو الخسارة  بالقيمة العادلة •

 لدخل الشامل اآلخر كما هو موضح أعاله.لعادلة من خالل ااو القيمة المطفأة أ
اجب المتطلبات الولموجود مالي إما يستوفي  ال رجعة فيه بتصنيفعند االعتراف المبدئي، قد تقوم المجموعة 

من عدم كان القيام بذلك يزيل أو يقلل إذا  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،قياسها بالتكلفة المطفأة أو 
 .على خالف ذلكالذي قد ينشأ  يتطابق المحاسبال

غير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة تاالعتراف األولي ما لم على أساس  صنيف الموجودات المالية الحقاال يتم ت
أول في اليوم األول من  تأثرةالمالمالية  موجوداتتصنيف جميع الإعادة ة يتم المالية، وفي هذه الحال الموجودات

 بعد التغيير في نموذج األعمال. تقريرفترة مشمولة ب
بالتكلفة المطفأة. النقد لدى البنوك و آخرى ةمدينوأرصدة التجارية الذمم  موعة عند االعتراف المبدئيصنفت المج
 مالية أخرى.موجودات أي بمجموعة ال تحتفظ ال
 :تقييم نموذج األعمال -المالية  الموجودات

بشكل مالي على مستوى محفظة ألن هذا يعكس بموجود  يحتفظ فيهتقييم هدف نموذج األعمال الذي تقوم المجموعة ب
 :التي تؤخذ في االعتبار تتضمنالمعلومات لإلدارة. المعلومات  قديمتطريقة التي تدار بها األعمال وأفضل ال

ما إذا كانت تشمل وهي تلك السياسات في الممارسة العملية.  وتطبيقة للمحفظة السياسات واألهداف المعلن -
 موجودات؛نقدية من خالل بيع تدفقات تحقيق  أو تعاقدية تدفقات نقدية جنياستراتيجية اإلدارة تركز على 

 :دارة المجموعةإل تقديم التقاريرتقييم أداء المحافظ و يةكيف    -
( األعمالالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا نموذج  -

 ؛وكيفية إدارة تلك المخاطر
المالية في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات حول  الموجوداتوتيرة وحجم وتوقيت مبيعات  -

 نشاط المبيعات في المستقبل.
ال تعتبر مبيعات لهذا  غير مؤهلة إللغاء االعترافمعامالت في  اخرىالمالية ألطراف  الموجوداتنقل عمليات إن 

 .بالموجودات لمجموعة المستمراعتراف ابما يتفق مع وذلك الغرض، 
 عليهليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية  -المالية  الموجودات

ف عند االعتراف المبدئي. يتم تعري القيمة العادلة للموجود الماليأنه " بأصل الدين، يتم تعريف "ألغراض هذا التقييم
خالل فترة معينة القائم المبلغ األصلي بوالمخاطر االئتمانية المرتبطة  مالقيمة الزمنية للعن المقابل بأنها " ائدة"الف

إلقراض والتكاليف )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك لمن الزمن وغيرها من المخاطر األساسية 
، عليه أصل الدين والفائدة سوى مدفوعات عن ليستلتعاقدية تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية ا عندربح. الهامش 

 تعاقديشرط مالي يحتوي على الموجود الداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان لشروط التعاقدية لألبا مجموعةال تأخذ
ذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم، هيمكنه الوفاء ب التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال مبلغغير توقيت أو ييمكن أن 

 :في االعتبار ما يلي المجموعة تأخذ
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 ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليهتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية  -المالية  الموجودات
 )تابع(

 أو توقيت التدفقات النقدية؛ مبلغاث الطارئة التي من شأنها تغيير األحد -
 ؛رةمتغياألسعار ال مميزاتسعر الفائدة التعاقدية، بما في ذلك تعدل التي قد شروط ال -
 و ومميزات التمديد؛ مقدما لمدفوعاتا -
عدم ميزات ممحددة )على سبيل المثال  موجوداتلتدفقات النقدية من با الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة -

 (.حق الرجوع على المقترض

يمثل مقدما ع ودفممبلغ الالالدين والفائدة إذا كان أصل مع المدفوعات فقط من معيار  المدفوعات مقدماميزة  تتوافق
شمل تعويض تي قد ت، واللقإلى حد كبير المبالغ غير المسددة من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي المع

خصم أو عالوة ب يهل علوحصتم المالي  بالنسبة لموجودباإلضافة إلى ذلك،  نهاء المبكر للعقد.إلعن ا إضافي معقول
 اإلسمي المبلغكبير بشكل بلغ يمثل بم مقدماتطلب الدفع تميزة التي تسمح أو فإن ال، ةعلى قيمته االسمية التعاقدي

 معقول إضافيتعويض الفائدة التعاقدية )والتي قد تشمل أيضا  (دفوع)ولكن غير مالمستحق باإلضافة إلى تعاقدي ال
غير  مدفوعات مقدماكانت القيمة العادلة لميزة ال هذا المعيار إذاوفق كما هو الحال تتم معاملتها اإلنهاء المبكر(  عن

 ذات أهمية عند االعتراف المبدئي.
 :اح والخسائرالقياس الالحق واألرب –الموجودات المالية 

الموجودات المالية 
 بالتكلفة المطفأة

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم 
تقليل التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد، وأرباح 

قيمة في الربح أو الخسارة. وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية وانخفاض ال
 في الربح أو الخسارة.عن إلغاء االعتراف تم االعتراف بأي ربح أو خسارة ي

الموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بصافي األرباح 
ال  الفائدة أو إيراد األرباح الموزعة، في الربح أو الخسارة.والخسائر، بما في ذلك 

 .موجوداتتمتلك الشركة هذا النوع من ال
الدين بالقيمة  استثمارات

العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بإيراد الفائدة الذي 
لفائدة الفعلية، وأرباح وخسائر تحويل عمالت أجنبية يحتسب باستخدام طريقة ا

وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر 
األخرى في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء االعتراف، تتم إعادة تصنيف األرباح 

ال تمتلك الشركة  .والخسارة المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة
 .موجوداتهذا النوع من ال

االستثمارات في حقوق 
الملكية بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
 اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح 
ترداد كإيراد في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح اس

جزء من تكلفة االستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في 
 الدخل الشامل اآلخر وال يتم استبعادها أبدا من الربح أو الخسارة.

 التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر –المطلوبات المالية 

المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تصنيف يتم تصنيف المطلوبات المالية بقياسها بالتكلفة 
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة، أو كانت 

 تراف المبدئي.مشتقة أو مصنفة ألن تكون كذلك عند االع
كلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف بمصاريف الفوائد ومكاسب يتم قياس المطلوبات المالية بالت

وخسائر سعر الصرف في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة من إلغاء االعتراف أيضا في الربح 
 أو الخسارة.

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( 
الدوحة - قطر
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامةو س اإلعداداأس 3
 ة )تابع(السياسات المحاسبية الهام 3/2

 )تابع( األدوات المالية )د(
 مالية استثمارات [1]

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها  المالية االستثمارات
هي أسهم  المالية االستثمارات .والخسارةن خالل الربح بالقيمة العادلة م استثماراتولم يتم تصنيفها على أنها  األخر

ً  للمقابل المدفوعالقيمة العادلة بالتكلفة كونها بها مبدئيا  االعتراف محقوق ملكية ويت إليها التكاليف التي تنسب  مضافا
 حققةوالخسائر غير الم األرباحب االعترافيتم  .يتم قياسها بالقيمة العادلة المبدئي االعترافبعد مباشرة إلى المعاملة. 

 .ضمن حقوق الملكية منفصلويتم عرضها كبند  األخر الموحدالدخل الشامل  بيان يف
سوق في بالرجوع إلى أسعارها المعلنة بال النشطة المالية األسواقفي  تداولةالم لالستثماراتيتم تحديد القيمة العادلة 

  .بيان المركز الماليتاريخ 

 وأرصدة مدينة أخرىذمم تجارية  [2]
يتم االعتراف مبدئيا بالذمم التجارية المدينة بسعر المعاملة أي مبلغ الفاتورة األصلي والذي يتم الحقا تخفيضه 
بخسائر انخفاض القيمة. تعترف المجموعة بمخصصات الخسارة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات 

يتم دائما قياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة. 
 على مدى عمرها. يتم شطب الديون الرديئة عند تكبدها.

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

 يوماً. 90من 

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

 عن استالم أو عدم استالم الفواتير المؤيدة لها.

 فوائدتحتسب عنها قروض وتسهيالت  [5]
ً  االعترافيتم  ً  تحملبالقروض والتسهيالت التي  مبدئيا اشرة التكاليف المب فوائد بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا

طريقة معدل  باستخدامالمبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة  االعترافالمرتبطة بالمعاملة. بعد 
لعائد الفعال. تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة بمصاريف الفوائد على أساس ا االعتراف، ويتم الالفع الفائدة

 بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة.

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
 بالموجود المالي عند: االعترافيتم إلغاء 

 انتهاء الحق في الحصول على تدفقات نقدية من الموجودات؛ أو •
استالم التدفقات النقدية من الموجودات أو تكبدها التزام بدفع تلك قيام المجموعة بالتنازل عن حقوقها في  •

  ؛ وتمريرالتدفقات النقدية المستلمة بالكامل وبدون أي تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيبات ال
عدم تحويل جميع المخاطر والعوائد من الموجود بصورة جوهرية أو عدم تحويل جميع المخاطر والعوائد من  •

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

وجود مخاطر وعوائد الموجود بصورة جوهرية وال تحويل السيطرة على الموجود، ولكن تم االعتراف بالم
 بقدر استخدام المجموعة المستمر للموجود.
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 )تابع( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع(الهامة السياسات المحاسبية  3/2

 )تابع( األدوات المالية )د(
 بالمطلوبات المالية االعترافإلغاء 

كما تلغي المجموعة االعتراف  .االلتزامسريان  انتهاءبالمطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو  االعترافإلغاء  يتم
دما يتم تعديل شروطه وتكون التدفقات النقدية للمطلوب المعدل مختلفة اختالفا جوهريا، وفي هذه نبمطلوب مالي ع

بمطلوب مالي، يمة العادلة. عند إلغاء االعتراف الحالة يتم االعتراف بمطلوب جديد على أساس الشروط المعدلة بالق
االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية والمقابل المدفوع )بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محول أو مطلوبات يتم 

 مفترضة( في بيان الدخل الموحد.
 المقاصة

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

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

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

  تكلفة اإلستبدال المقدرة.
 المخصصات )و(

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

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

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

 مكافآت نهاية الخدمة على المدى القريب وبالتالي فقد قامت بتصنيفها على أنها مطلوب غير متداول. مطلوبات
في برنامج الصندوق  شتراكاال شركةال تحتسب الخاص بالتقاعد والمعاشات 2002( لسنة 24بموجب قانون رقم )

محدود بهذه  مجموعةال التزامرواتب الموظفين القطريين. إن  منمئوية الحكومي للموظفين القطريين كنسبة 
  ، وتدفع إلى هيئة التقاعد والمعاشات على أساس شهري.استحقاقهاوالتي تحتسب كمصروف عند  شتراكاتاال

 اإليرادات واإليرادات األخرى )ح(
اإليجارات. يشتمل  - 16للتقارير المالية رقم تحاسب المجموعة عن إيراد اإليجار المؤقت بموجب المعيار الدولي 

باستخدام السفينة  هاعقد اإليجار المؤقت على وضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة زمنية يقوم المستأجر خالل
قت فإن تكاليف التشغيل مثل الطاقم والصيانة والتأمين ؤفي مقابل دفع سعر إيجار يومي محدد. بموجب اإليجار الم

ا من جانب مالك السفينة. إيراد اإليجار )بالصافي من الحوافز المدفوعة للمؤجرين وأي فترة خارج فترة يتم دفعه
 اإليجار( يتم االعتراف به بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار حسب عقد اإليجار ذي الصلة. 

 مة.يتم االعتراف بإيرادات الخدمات البحرية والوكاالت عندما يتم تقديم الخد
 على أساس مبدأ االستحقاق.من الباطن يتم االعتراف بإيراد تأجير السفن 

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد على أساس مبدأ االستحقاق، مع األخذ في االعتبار معدل الفائدة المطبق والمبلغ 
 األصلي القائم.

 المساهمين في استالم تلك الدفعات.يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عند نشوء حق 
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 )تابع( س اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامةاأس 3
 )تابع(المحاسبية الهامة السياسات  3/2

 في القيمة االنخفاض ()ط
 قيمة الموجودات المالية  انخفاض

 الموجودات المالية غير المشتقة
بالتكلفة المقاسة المالية  الموجودات من الخسائر االئتمانية المتوقعةبمخصصات الخسائر عن تعترف المجموعة 

للخسائر  مساو   مبلغ  ب موجودات العقودالذمم التجارية المدينة وعن قياس مخصصات الخسائر دائما يتم  المطفأة.
 مدى الحياة. االئتمانية المتوقعة

عند كذلك ولي واأل عترافاالالمالي قد ازدادت بشكل كبير منذ  موجودلل تمانئاالعند تحديد ما إذا كانت مخاطر 
المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة  االعتبارتأخذ في  مجموعة، فإن الالخسائر االئتمانية المتوقعةتقدير 

المعلومات والتحليل الكمي والنوعي على حد سواء، ويشمل ذلك  ،والمتوفرة بدون تكلفة أو مجهود غير ضروري
 .خاصة بالنظرة المستقبليةوتقييم مخاطر االئتمان، بما في ذلك المعلومات ال مجموعةاستناًدا إلى الخبرة التاريخية لل

 تعتبر المجموعة أن موجود مالي في حالة تعثر عندما:

التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل دون لجوء المجموعة إلجراءات عميل اليكون من غير المرجح أن يسدد  -
 مثل تحصيل ضمان )إن كانت تحتفظ بأي ضمان(؛ أو

 يوما. 360يكون الموجود المالي متأخًرا عن موعد سداده بأكثر من  -
الئتمان الخاص تعتبر المجموعة أن األرصدة البنكية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر ا

 حسبأو أعلى  Baa3 التصنيفاالستثمار". تعتبر المجموعة أن هذا  تصنيف"بها مساوياً للتعريف المفهوم عالمياً 
 .وكالة "موديز" للتصنيف االئتماني

التي تنتج عن جميع األحداث االفتراضية  الخسائر االئتمانية المتوقعةهي مدى الحياة  الخسائر االئتمانية المتوقعة
 المحتملة خالل العمر المتوقع لألداة المالية.

التي تنتج عن األحداث  الخسائر االئتمانية المتوقعةشهرا هي جزء من  12لمدة  الخسائر االئتمانية المتوقعة
شهرا من تاريخ التقرير )أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة  12 حدوثها خاللاالفتراضية التي من الممكن 

 شهرا(. 12أقل من 

تتعرض  يةتعاقد مدةالخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى في االعتبار عند تقدير  الحد األقصى للمدة التي تؤخذ
 لمخاطر االئتمان.خاللها المجموعة 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
قيمة الحالية لجميع بالخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان لتقديرات المرجحة الهي  الخسائر االئتمانية المتوقعة

 التي تتوقعوفقا للعقد والتدفقات النقدية  المستحقة للكيانية العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدحاالت 
 المالي.موجود معدل الفائدة الفعلي للبئتمانية المتوقعة الخسائر اال. يتم خصم استالمها(المجموعة 

 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا انخفضت القيمة االئتمانية للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة 

ية" عندما يقع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات المطفأة. يعتبر موجود مالي أنه "منخفض القيمة االئتمان
 النقدية المستقبلية المقدرة من الموجود المالي.

 :البيانات التالية التي يمكن مالحظتها مالي موجودلاالئتمانية قيمة اللى انخفاض عيتضمن الدليل 
 مواجهة العميل أو الُمصِدر لصعوبة مالية كبيرة، -
 يوماً، 360ف عن السداد أو التأخر عن السداد أكثر من إخالل بعقد، مثل التخل -
 إعادة هيكلة المجموعة لقرض أو سلفة بناء على شروط لم تكن المجموعة لتأخذ بغيرها، -
 أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى، أو حالة إفالس العميل في يكون من المحتمل دخول -
 صعوبات ماليةإلغاء إدراج ورقة مالية في السوق النشطة بسبب  -
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 )تابع( س اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامةاأس 3
 )تابع(المحاسبية الهامة السياسات  3/2

 )تابع( االنخفاض في القيمة )ط(
 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس 

 للموجودات.
 الشطب

يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لموجود مالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة باسترداد موجود 
المشطوب على أساس مالي بأكمله أو جزء منه. تجري المجموعة تقييما منفصال فيما يتعلق بتوقيت الشطب والمبلغ 

احتمال وجود توقعات معقولة باالسترداد. ال تتوقع المجموعة أن تسترد جزءاً كبيراً من المبلغ المشطوب. برغم 
ذلك، قد تظل الموجودات المالية التي شطبت خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعها 

 المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.
 مالية الغير قيمة الموجودات  نخفاضا

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

عندما تزيد القيمة الدفترية الربح أو الخسارة الموحد في بيان في القيمة  االنخفاضخسارة ب االعتراف. يتم لالسترداد
 .لالستردادا القابلة عن قيمته اتللموجود

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

ال  الذيالحد في القيمة فقط إلى  االنخفاضخسائر  رديتم . لالستردادمبلغ القابل لتحديد الفي التقديرات المستخدمة 
فيما ، اإلطفاءو أ كهالاإلبالصافي من ، تحديدها سابقاتم  الدفترية التي اتهقيم اتلموجودفيه القيمة الدفترية ل تتجاوز

 .في القيمة االنخفاضبخسائر  االعترافلم يتم  لو
 العمالت األجنبية )ي(

القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل  اللايراألجنبية بيجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت 
القطري بأسعار الصرف  اللايرمعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى 

 السائدة في نهاية السنة وتدرج فروق العملة الناتجة من عمليات التحويل إلى بيان الدخل الموحد.
تم عرض البيانات المالية الفردية للشركات التابعة وشركات المشاريع المشتركة بعملة االقتصاد الرئيسية الذي تعمل 
فيه )عملة النشاط(. ولغرض إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، تم إظهار بيانات المركز المالي وبيانات الدخل 

 لتلك الشركات بعملة العرض للشركة األم.
 ألدوات المالية المشتقة وأنشطة التحّوطا )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

بالربح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات على ما إذا كانت المشتقات  االعترافبقيمتها العادلة. تعتمد طريقة 
بتخصيص عقود تبادل أسعار الفائدة كأداة  المجموعةمصنفة كأداة تحوط، وعلى طبيعة البند المتحوط له. قامت 

 دفقات النقدية(.تحوط لتعرضها للتغير في التدفقات النقدية )تحوط للت
إدارة المخاطر  أهدافو له،بتوثيق العالقة بين األدوات المالية والبند المتحوط  منذ بدء المعاملة تقوم المجموعة

، عند بدء التحوط وعلى أيضا بتوثيق تقييمهاالتحوط. كما تقوم المجموعة  القيام بمختلف معامالت واستراتيجية
ت المستخدمة في حركات التحوط فعالة بدرجة كبيرة على تقليل التغيرات في ، وذلك إذا كانت المشتقامرأساس مست

 التدفقات النقدية للبند المتحّوط له.
التي ال تكون فيها مشتقات األدوات المالية مؤهلة كأدوات تحّوط فعال، فإنه يتم تعديل قيمتها إلى القيمة  الظروففي 

 .الموحد الدخلفي القيمة العادلة في بيان  الفروقوتسجل في نهاية كل فترة السوقية 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3
 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3/2

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

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

 إيرادات مؤجلة )م( 
معدات الممتلكات والبند موجود في لتعويض المجموعة عن تكاليف الحوض الجاف وبناء المبالغ المستلمة تعرض 

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

 على العمر اإلنتاجي المتوقع. باالستهالك االعترافظم خالل فترة تمن
 اتاإليجار ( ن)

 2019يناير  1السياسة المطبقة من 
بتقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجارا أو يحتوي على إيجار. يعتبر العقد على أنه يمثل  المجموعةعند إبرام العقد تقوم 

المعين لمدة زمنية بمقابل. لتقييم  موجودإيجارا أو يحتوي على إيجار إذا كان ينقل الحق في السيطرة على استخدام ال
 بتقييم ما إذا كان: المجموعةتقوم معين  موجودما إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام 

قد يتم تحديد ذلك بصورة ضمنية أو صريحة ويجب أن يكون مميزا  -محدد  موجودالعقد ينطوي على استخدام  -
ال يعتبر الموجود محدد إذا ما كان للمورد الحق الفعلي المتميز.  موجودمن الناحية الفعلية أو يمثل كل كفاءة ال

 في إستبدال الموجود.

طوال فترة االستخدام؛  موجودال من استخداملدى المجموعة الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية  -
 و

. لدى المجموعة هذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ موجودلدى المجموعة الحق في توجيه استخدام ال -
. في حاالت نادرة عندما يتم التحديد المسبق للقرار موجودالقرار ذات الصلة بتغيير كيفية وغرض استخدام ال

 لو كان: موجوديكون لدى المجموعة الحق في توجيه استخدام ال وجودمحول كيفية والغرض من استخدام ال
 ؛ أوموجودلدى المجموعة الحق في تشغيل ال ▪
 بالصورة التي تحدد مسبقا كيفية والغرض من استخدامه. موجودقامت المجموعة بتصميم ال ▪

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

عند إبرام أو تعديل عقد يحتوي على أحد مكونات اإليجار تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون 
ومطلوب  موجودتعترف المجموعة بحق استخدام ال ذي الصلة.النسبي من مكونات اإليجار على أساس السعر الفردي 

دئيا بالتكلفة والتي تتضمن المبلغ المبدئي المتكبد حق االستخدام يقاس مب موجود. اإليجار اإليجار في تاريخ بداية
وتقدير ألي دفعة إيجار قد تمت في أو قبل تاريخ إبرام العقد مضافا إليها أي تكاليف مبدئية متكبدة وتقدير تكاليف 

ة األساسي أو الموقع الكائن عليه إلى وضعه السابق ناقصا أي موجوداألساسي أو إعادة ال موجودتفكيك وإزالة ال
 حوافز إيجار مستلمة.

طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فترة اإليجار، ما استخدام بفيما بعد ك حق استخدام الموجودات ليه
تعكس  االستخدامحق  موجوداألساسي للمجموعة بنهاية مدة اإليجار أو كانت تكلفة  موجودلم ينقل اإليجار ملكية ال

على مدى العمر اإلنتاجي  االستخدامحق  موجودالشراء. في تلك الحالة سيتم إهالك أن المجموعة ستمارس خيار 
األساسي والذي يتم تحديده بنفس الطريقة المستخدمة للممتلكات والمعدات. إضافة إلى ذلك، يتم تخفيض  موجودلل

على نحو دوري بخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، وتعديله ببعض عمليات إعادة  االستخدامحق  موجود
 القياس المحددة اللتزام اإليجار.
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 )تابع( اتاإليجار )ن( 

مخصومة  اإليجار مبدئيا يتم قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المسددة في تاريخ بدء
ذلك المعدل، بمعدل اإلقراض ، أو لو كان من غير الممكن تحديد عقد اإليجارباستخدام معدل الفائدة الضمني في 

تحدد  اإلضافي لدى المجموعة. عموما تستخدم المجموعة معدل اإلقراض اإلضافي لديها على أنه معدل الخصم.
المجموعة معدل اإلقراض اإلضافي لديها بالحصول على أسعار الفائدة من مختلف مصادر التمويل وتقوم بإجراء 

 المؤجر. موجودلتعديالت معينة تعكس شروط العقد ونوع ا

 تشتمل مدفوعات اإليجار المضمنة في قياس التزام اإليجار:

 المدفوعات الثابتة، متضمنة المدفوعات المادية الثابتة؛ -

مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس مبدئيا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في  -
 ؛اإليجار تاريخ بدء

 دفعها بموجب ضمانة القيمة الباقية؛ والمبالغ المتوقع  -

سعر الممارسة بموجب خيار شراء تكون المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها ستقوم بممارسته ومدفوعات  -
اإليجار في فترة تجديد اختيارية لو كانت المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها ستقوم بممارسة خيار 

المبكر إليجار ما لم تكن المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها لن تقوم  التمديد والغرامات عن اإلنهاء
 باإلنهاء المبكر.

يقاس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. من ثم يعاد قياسه عندما يحدث تغيير في 
و المعدل، لو كان هناك تغيير في تقدير المجموعة مدفوعات اإليجار المستقبلية التي تنشأ من التغير في المؤشر أ

للمبلغ الذي سيصبح مستحق الدفع بموجب ضمانة القيمة الباقية، لو قامت المجموعة بتغيير تقييمها لما إذا كانت 
 ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو لو كان هناك دفعة إيجار مادية ثابتة معدلة. 

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

 . في بند الممتلكات والمعدات يتم عرض حق استخدام الموجودات

 المنخفضة القيمة موجوداترات قصيرة األجل واإليجارات ذات الاإليجا

اإليجار لإليجارات قصيرة األجل واإليجارات  مطلوباتحق االنتفاع و موجوداتاختارت المجموعة عدم االعتراف ب
ة المنخفضة القيمة متضمنة معدات تقنية المعلومات. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المصاحب موجوداتذات ال
 كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.  موجوداتلهذه ال

 جرؤكمالمجموعة 

قابل في العقد لكل مكون متقوم المجموعة بتخصيص ال ،في تاريخ البدء أو عند تعديل عقد يحتوي على مكون إيجار
المجموعة كمؤجر فإنها تقوم بتحديد ما إذا كان عندما تعمل  من مكونات اإليجار على أساس سعرها النسبي الفردي.

 .اإليجار كل إيجار إيجارا تمويليا أم إيجارا تشغيليا منذ بدء

لتصنيف كل إيجار تقوم المجموعة بإجراء تقييم كلي لما إذا كان اإليجار ينقل جميع المخاطر والحوافز ذات الصلة 
إليجار بمثابة إيجار تمويلي ولو لم يكن فإنه يعتبر إيجارا األساسي. لو كان الحال كذلك يعتبر ا موجودبملكية ال

تعتبر اإليجار فترة تشغيليا. كجزء من هذا التقييم تضع المجموعة اعتبارا لبعض المؤشرات كمثال ما إذا كان 
 .موجودقتصادي للالعمر اإلب جوهرية مقارنة

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩    )المبالغ باأللف ريال قطري(  )المبالغ باأللف ريال قطري( 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3/2

 )تابع( اتاإليجار )ن( 

 ()تابع  جرؤكمالمجموعة 

إذا كان الترتيب يتضمن مكونات التأجير وغير التأجير ، فإن المجموعة تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير 
 .لتخصيص المقابل في العقد 15المالية رقم 

ً لتطبق المجموعة متطلبات إلغاء  على  "9" رقم لمعيار الدولي للتقارير الماليةاإلعتراف وإنخفاض القيمة وفقا
صافي االستثمار في عقد اإليجار. تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراجعة القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة 

 .المستخدمة في حساب إجمالي االستثمار في عقد اإليجارو

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

 2019يناير  1السياسة المطبقة قبل 

الترتيب هذا على جوهر  االستنادفإنه يجب ، يجارإيتضمن يمثل إيجارا أو  يالترتيب التعاقدتحديد ما إذا كان يستند 
العقد وينقل محددة  أو موجودات موجود استخدامالعقد يعتمد على  استيفاءكان  ما إنشائه: إذاتاريخ  في يالتعاقد
 .استخدامحق  موجود

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

 .االتفاقية غير تجديد أو تمديد التعاقدية،هناك تغيير في الشروط إذا كان  (أ)
عقد  متضمنة في بداية تمديدالتجديد أو شروط ال ما لم تكن، تمديدالمنح تجديد أو الخيار  ممارسةذا تم إ (ب)

 اإليجار.
 .تنفيذ العقد يعتمد على موجود محددهناك تغير في تحديد ما إذا كان  (ج)
 .الموجودفي  جوهريهناك تغيير  (د)

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

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

فترة المفاوضات والتحضير لعقود اإليجار التشغيلية والمضافة على القيمة الدفترية للموجودات المؤجرة ويتم 
 احتساب اإليراد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 المجموعة كمستأجر 
يتم تصنيفها لموجود اال تحصل على جميع مخاطر وحوافز ملكية واإليجارات التي تكون فيها الشركة مستأجرا 

كمصروف في بيان الدخل بطريقة القسط  اإليجار التشغيليعلى أنها إيجارات تشغيلية. يتم االعتراف بمدفوعات 
 الثابت على مدى فترة اإليجار.

 تشغيلالقطاعات  (س)
قطاع التشغيل الرئيسي للمجموعة على أساس طبيعة الخدمة المقدمة. أما  يالغاز المملوكة بالكامل هسفن نقل 

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩ 

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

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  )المبالغ باأللف لاير قطري(
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 تلكات ومعداتمم 4

 معدات السفن 
أثاث 

 وتجهيزات
حق  موجود

 المجموع أخرى* استخدام
       التكلفة

 27.951.623 375.411 - 40.930 13.302 27.521.980 2018يناير  1في 
 205.322 100.611 - - 40 104.671 2018خالل سنة  إضافات

تحويل من أعمال رأسمالية 
 - (85.860) - 333 2.092 83.435 قيد التنفيذ

خالل تعديالت  /ستبعادات ا
 (96.805) - - - (1.106) (95.699) 2018سنة 

 28.060.140 390.162 - 41.263 14.328 27.614.387 2018ديسمبر  31في 
 289.917 289.917 - - - - 2019خالل سنة  إضافات

مستحوذ عليها من خالل 
 3.939.784 1.260 - - 806 3,937,718 تجميع أعمال

حق استخدام بموجب  موجود
المعيار الدولي للتقارير 

 143.039 - 143.039 - - - الجديدالمالية 
تحويل من أعمال رأسمالية 

 - (245,852) - - - 245,852 قيد التنفيذ
خالل تعديالت  /ستبعادات ا

 (434.186) (67.744) - - - (366,442) 2019 سنة
 31.998.694 367.743 143.039 41.263 15.134 31,431,515 2019ديسمبر  31في 

       اإلهالك المتراكم:
 5.559.286 123.784 - 11.619 10.640 5.413.243 2018يناير  1في 

 757.653 10.350 - 6.150 2.087 739.066 2018إهالك لسنة 
خالل تعديالت  /ستبعادات ا

 (96.805) - - - (1.106) (95.699) 2018سنة 
 6.220.134 134.134 - 17.769 11.621 6.056.610 2018ديسمبر  31في 

 904,650 106,740 22,006 6,139 1,361 768,404 **2019إهالك لسنة 
مستحوذ عليها من خالل 

 1,164,396 - - - 475 1,163,921 تجميع أعمال
خالل تعديالت  /ستبعاداتا

 (434,186) (67,744) - - - (366,442) 2019سنة 
 7,854,994 173,130 22,006 23,908 13,457 7,622,493 2019ديسمبر  31في 

       صافي القيمة الدفترية:
 24,143,700 194,613 121,033 17,355 1,677 23,809,022 2019ديسمبر  31كما في 
 21.840.006 256.028 - 23.494 2.707 21.557.777 2018ديسمبر  31كما في 

 (. 2018في  مليون لاير قطري 2.6) مليون لاير قطري 30.3بمبلغ يشمل هذا المبلغ أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  *
 تحت المصروفات العمومية واإلدارية. قطري لاير مليون 22تم تصنيف اإلهالك بمبلغ  ** 

متعلقة بأربع سفن كيو فليكس للغاز الطبيعي المسال مملوكة  2019ديسمبر  31اإلضافات للسفن خالل السنة المنتهية في 
المتبقية من ملكية المساهمة في هذه السفن من إنترناشيونال سي ويز إنك. يرجى  %49.9من خالل االستحواذ على نسبة 

 )ب(. 5الرجوع إلى اإليضاح 
م تقييم من طرف ثالث مع وبدون اإليجار في تاريخ القيمة العادلة للسفن الجديدة المستحوذ عليها حديثا يتم تحديدها باستخدا

 االستحواذ. تم أدناه تحليل الشروط اإليجابية وغير اإليجابية لإليجار من تقييم هذه السفن:
 صافي القيمة الدفترية اإلطفاء المتراكم التكلفة 

    اإليجار اإليجابي موجود
 221.784 4.320 226.104 ستحوذ عليهاالماإليجارات اإليجابية 

 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩   )المبالغ باأللف ريال قطري(  )المبالغ باأللف ريال قطري( 
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  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ش.م.ع.ق( )ناقالت(
  قطر -الدوحة 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 4.143.938 2018يناير  1 -الرصيد 
 67.397 استثمار في مشروع مشترك

 396.442 حصة من نتائج السنة
 (1.125) تم تسويته مقابل قرض لمشاريع مشتركة ربح

 (21.435) مشتركع وخسائر مشرمن مطلوب إضافي تسوية في مقابل 
 137.871  *حصة من احتياطي التحّوط للسنة 

 (109.930) توزيعات أرباح مستلمة
 4.613.158 2018ديسمبر  31كما في  –الرصيد 

  
 437 )أ( مشروع مشترك استثمار في

 (402,987) )ب(مشروع مشترك بإلغاء االعتراف 
 558,229  حصة من نتائج السنة

 (167,560) )ب(ربح من إلغاء االعتراف عن مساهمة محتفظ بها سابقا في مشروع مشترك 
 (120,362) )ب(ربح من خيار الشراء 

 32,042  مقابل قرض لمشاريع مشتركةا تم تسويتهخسارة 
 90,712 ع مشتركوخسائر مشر منمطلوب إضافي تسوية مقابل 

 (53,366)  *حصة من احتياطي التحوط للسنة 
 (172,081) ةتوزيعات أرباح مستلم

 4,378,222  2019ديسمبر  31 كما فيالرصيد 
 ريـال مليون 1.8 قيمةإجمالي التحوط للمشاريع المشتركة ب احتياطي ربحهذا البند الحصة من  يستبعد من *

لتلك مقابل القرض الممنوح تسويته  ت( والذي تم2018في سنة  قطري لايرمليون  4.4بمبلغ ربح ) قطري
 .ةع المشتركاريالمش

 مشاريع مشتركة جديدة تكوين )أ(
 مشروعوأنشأت  ميدل ايست إنترناشيونالمكديرموت مع شركة مشروع مشترك اتفاقية  أبرمت ناقالت، سنةخالل ال

أنشطة التصنيع. عالوة على ذلك، أبرمت إحدى الشركات في تعمل " الهياكل شركة قطر لتصنيعباسم "مشترك 
جلوبال شركة باسم "مشتركة  وأنشأت شركة" ماران فينتشرز"شركة مع مشروع مشترك  قيةاتفا ناقالتالتابعة ل
 .والتي ستقوم بأنشطة تأجير السفن" المحدودةشيبينج 

 أو إس جي ناقالت( شركةبناقالت ماريتايم )المعروف سابقا  شركةاالستحواذ المرحلي على  )ب(
كيو فليكس للغاز الطبيعي المسال لسفن من طراز استحوذت المجموعة على الملكية الكاملة  2019أكتوبر  6بتاريخ 

بة من شريكها بالمشروع المشترك، إنترناشيونال سيويز إنك في أعقاب إنفاذ اتفاقية بيع وشراء لالستحواذ على نس
الباقية من ملكية هذه السفن من إنترناشيونال سيويز. نتيجة لذلك، زادت نسبة ملكية المجموعة ومساهمة  49.9%

والمحاسبة عنها بموجب زميلة التصويت في مؤسسة أو إس جي ناقالت والتي كانت تتم معاملتها في السابق كشركة 
ك تم توحيد مؤسسة أو إس جي ناقالت بالكامل في . نتيجة لذل%100إلى  %50.1من  زادت طريقة حقوق الملكية

 بدءا من تاريخ الحصول على السيطرة. 2019ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
أو إس جي ناقالت بالقيمة العادلة وتم االعتراف  شركةأعادت المجموعة قياس مساهماتها المحتفظ بها سابقا في 

مليون لاير قطري في بيان الدخل الموحد. إعادة تقييم المساهمات المحتفظ بها سابقا  167.6بربح إعادة تقييم بمبلغ 
 عالوةاستندت إلى نفس السعر الذي تم دفعه نظير السيطرة اإلضافية المستحوذ عليها خالل السنة بعد تسوية 

 رة.السيط
 26.6أو إس جي ناقالت في صافي الربح بمبلغ  شركةساهمت  2019ديسمبر  31منذ تاريخ االستحواذ وحتى 

 مليون لاير قطري. 
 .تم تقديم المزيد من التوضيح لتفاصيل االستحواذ المرحلي أدناه

 بة بطريقة حقوق الملكية.تم إدراج المبالغ التالية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة نتيجة للمحاس 2018في 
 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩ 

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

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 )تابع( أو إس جي ناقالت( شركةناقالت ماريتايم )المعروف سابقا ب شركةاالستحواذ المرحلي على  )ب(

 
2018 

 ألف لاير قطري
 129,413 الموجودات المتداولة

 2,798,616 الموجودات غير المتداولة
 (255,760) المطلوبات المتداولة

 (1,925,045) المطلوبات غير المتداولة
 747,224 موجوداتصافي ال

  
 374,359 الزميلةالشركة  موجوداتجزء تناسبي من حصة المجموعة في صافي 

 75,082 حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل
  
 ألف لاير قطري 

القيم المتكبدة والربح الناتج عن  مطلوباتالقابلة للتحديد المستحوذ عليها وال موجوداتال )أ(
  :العادلة المحتفظ بها سابقا في تاريخ االستحواذ

 3,129,616 القابلة للتحديد المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ موجوداتإجمالي القيمة العادلة لل
 (1,990,799) المتكبدة في تاريخ االستحواذ مطلوباتإجمالي القيمة العادلة لل
 1,138,817 القابلة للتحديد في تاريخ االستحواذ موجوداتإجمالي القيمة العادلة لل

  
 570,547 القيمة العادلة للمساهمة المحتفظ بها سابقا في الشركة التابعة المستحوذ عليها

 (402,987) في الشركة التابعة المستحوذ عليهاناقصا: القيمة الدفترية للمساهمة المحتفظ بها سابقا 
 167,560 الربح من إلغاء االعتراف عن مساهمة محتفظ بها سابقا في مشروع مشترك

  
 ألف لاير قطري 

  الشهرة الناتجة من االستحواذ المرحلي)ب( 
  

  المستحوذ عليها مطلوباتوال موجوداتتحليل لل
 447,908 المقابل المدفوع

 570,547 القيمة العادلة للمساهمة المحتفظ بها سابقا في شركة تابعة مستحوذ عليها
 1,018,455 إجمالي فرعي

 (1,138,817) القابلة للتحديد في تاريخ االستحواذ موجوداتللالعادلة  ةالقيمصافي ناقصا: 
 (120,362) شراء من خيار ربح 

ان الدخل الموحد يمليون لاير قطري في ب 39.2تم إدراج حصة صافي ربح المشروع المشترك بمبلغ  2019في 
 للمجموعة نتيجة للمحاسبة بطريقة حقوق الملكية.

ألف لاير قطري غير تشغيلية ولكن تم  120.362ألف لاير قطري ومبلغ  167.560كما أن هناك ربح بمبلغ 
 نتائج المشروعات المشتركة بسبب أنها مترابطة فيما يتعلق بالمشروع المشترك. من إدراجها في حصة 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩   )المبالغ باأللف ريال قطري(  )المبالغ باأللف ريال قطري( 



التقرير السنوي ٢٠١٩ التقرير السنوي ٢٠١٩

7071

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

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 يلي: كما 2019ديسمبر  31المجموعة في شركات المشاريع المشتركة كما في  استثماراتتتمثل تفاصيل 
 النشاط األساسي التملكنسبة  مكان التأسيس أسماء شركات المشاريع المشتركة

 تأجير الناقالت % 40 يماناالكجزر  شركة ماران ناقالت المحدودة 

J 5 تأجير الناقالت % 40 المارشالجزر  ( المحدودة 1قم )ناقالت ر 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 2)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 3)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 4)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 5)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 6)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 7)ناقالت رقم 
J 5  تأجير الناقالت % 40 جزر المارشال ( المحدودة 8)ناقالت رقم 

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

    شركة بروناف:
 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا ألكساندرا

 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا بريتا
 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا جبريال
 تأجير الناقالت % 45 ألمانيا جوليا
 تأجير الناقالت % 60 جزر المارشال (**( )IIIة تيكاي ناقالت )شرك

 تأجير الناقالت %55 جزر المارشال ناقالت أكسلريت ذ.م.م.**
 تأجير الناقالت %60 جزر المارشال المحدودة** جلوبال شيبينجشركة 

 تأجير الناقالت %20 مالطا المحدودة 3الطبيعي الُمسال رقم الشركة الهندية لنقل الغاز 
 تأجير الناقالت % 70 قطر (**) ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م(

 تأجير الناقالت %50 قطر شركة الخليج لنقل الغاز البترولي الُمسال )ذ.م.م(
تشغيل وصيانة  %80 قطر ( **))ش.م.خ.ق( ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة 

حوض إصالح 
 السفن

تصميم وإنشاء  %70 قطر (1) (**)ش.م.خ.ق ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة 
وتشغيل حوض 

 بناء السفن
 أنشطة التصنيع %60 قطر **الهياكل شركة قطر لتصنيع

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

ً لذلك، فإنه يتم تسجيل هذه هذه للموجودات والمطلوبات المتعلقة ب االستثمارات المشروعات المشتركة وتبعا
 باستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه البيانات المالية الموحدة.

المجموعة بصدد تصفية المشروع المشترك. عمليات المشروع المشترك غير هامة بالنسبة للبيانات المالية  (1)
 الموحدة.

 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩ 

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

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  )المبالغ باأللف لاير قطري(
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 )تابع( المشاريع المشتركةاستثمار في شركات  5

  المالية لشركات المشاريع المشتركة المعلوماتملخص  5/1

تمثل المبالغ المبينة في البيانات ذات العالقة بالمجموعة ملخص المعلومات المالية لشركات المشاريع المشتركة 
يتم تعديلها من قبل المجموعة للتقارير المالية )ايير الدولية تركة والمعدة وفقا للمعشختصة للمشاريع الممالمالية ال

 .(التقارير المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية إعدادفي حالة لم يكن إطار  حقوق الملكية احتسابألغراض 

 
المشاريع 
 5J المشتركة

 ماران ناقالت
 المحدودة

المشاريع 
تيكاي  المشتركة

 ناقالت

مشاريع 
آخرى  مشتركة

 للنقل البحري

المشاريع 
المشتركة 

ألنشطة حوض 
 بناء السفن

القطر و
 المجموع التصنيعو

       :2019ديسمبر  31
 2,401,063 324,514 546,532 426,789 552,435 550,793 موجودات متداولة

 25,976,481 559,791 5,429,409 4,453,115 9,854,847 5,679,319 موجودات غير متداولة
 (5,406,467) (430,875) (658,849) (251,217) (611,945) (3,453,581) مطلوبات متداولة

 (13,754,010) (651,381) (3,114,184) (3,505,025) (6,475,278) (8,142) مطلوبات غير متداولة
 9,217,067 (197,951) 2,202,908 1,123,662 3,320,059 2,768,389 صافي الموجودات

       
حصة المجموعة في 

 4,378,222 203,433 1,011,598 646,767 1,409,068 1,107,356 صافي الموجودات
       

 4,456,967 684,183 1,198,390 607,294 1,411,348 555,752 إيرادات
إيرادات فوائد وإيرادات 

 44,204 10,772 11,424 2,083 10,655 9,270 أخرى
 (760,261) (36,680) (272,417) (73,756) (337,952) (39,456) إهالك وإطفاء
 (1,054,525) (35,780) (307,164) (186,366) (321,751) (203,464) تكاليف تمويل

 (1,579,576) (667,717) (313,343) (142,325) (264,135) (192,056) مصاريف أخرى
 1,106,809 (45,222) 316,890 206,930 498,165 130,046 صافي الربح

 (105,571) - (15,851) (91,681) (59,452) 61,413 الدخل الشامل اآلخر
 1,001,238 (45,222) 301,039 115,249 438,713 191,459 إجمالي الدخل الشامل

       
حصة المجموعة من 

صافي الربح / 
 270,307 (96,522) 18,592 97,022 199,266 51,949 )الخسارة(

حصة المجموعة من 
بنود الدخل الشامل 

 (51,533) - (6,372) (45,945) (23,781) 24,565 اآلخر / )خسارة(
       

       إفصاحات أخرى:
 1,367,918 49,051 391,064 324,522 440,501 162,780 ما يعادلهالنقد و

 18,181,573 699,081 3,617,348 3,654,512 6,908,561 3,302,071 قروض تحمل فائدة
حصة المجموعة من 

 172,081 28,000 51,827 92,254 - - األرباح المستلمة

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩   )المبالغ باأللف ريال قطري(  )المبالغ باأللف ريال قطري( 
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  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ش.م.ع.ق( )ناقالت(
  قطر -الدوحة 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 
المشاريع 
 5J المشتركة

 ماران ناقالت
 المحدودة

المشاريع 
تيكاي  المشتركة

 ناقالت

مشاريع مشتركة 
آخرى للنقل 

 البحري

المشاريع 
المشتركة 

ألنشطة حوض 
 بناء السفن

والقطر 
 المجموع والتصنيع

       :2018ديسمبر  31
 2,175,257 463,944 546,647 377,976 272,485 514,205 موجودات متداولة

 29,486,382 560,165 8,195,333 4,625,610 10,207,573 5,897,701 موجودات غير متداولة
 (3,021,922) (378,719) (1,267,005) (232,355) (771,021) (372,822) مطلوبات متداولة

 (19,304,305) (758,848) (4,646,714) (3,609,069) (6,827,694) (3,461,980) مطلوبات غير متداولة
 9,335,412 (113,458) 2,828,261 1,162,162 2,881,343 2,577,104 صافي الموجودات

       
حصة المجموعة في 

 4,613,158 204,826 1,455,960 687,948 1,233,582 1,030,842 صافي الموجودات
       

 4,211,164 587,043 1,113,624 609,628 1,332,684 568,185 إيرادات
إيرادات فوائد 

 32,514 11,408 13,747 1,934 5,076 349 وإيرادات أخرى
 (739,114) (43,401) (297,072) (76,439) (287,852) (34,350) إهالك وإطفاء
 (1,094,480) (35,695) (344,407) (183,137) (318,259) (212,982) تكاليف تمويل

 (1,563,058) (458,840) (313,012) (321,729) (281,563) (187,914) مصاريف أخرى
 847,026 60,515 172,880 30,257 450,086 133,288 صافي الربح

 325,229 - 134,152 29,064 19,817 142,196 الدخل الشامل اآلخر
 1,172,255 60,515 307,032 59,321 469,903 275,484 إجمالي الدخل الشامل

       
حصة المجموعة من 

صافي الربح / 
 396,442 44,467 70,792 47,834 180,034 53,315 )الخسارة(

حصة المجموعة من 
الدخل الشامل بنود 

 142,291 - 63,449 14,037 7,927 56,878 األخرى / )خسارة(
       

       إفصاحات أخرى:
 1,126,966 175,245 398,042 290,616 156,535 106,528 ما يعادلهالنقد و

 21,112,795 832,839 5,580,303 3,818,792 7,248,393 3,632,468 قروض تحمل فائدة
المجموعة من حصة 

 109,930 - 77,593 32,337 - - األرباح المستلمة

 قروض لشركات المشاريع المشتركة 6

 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
    

 52.452  54,290 ( المحدودة 3الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي الُمسال رقم )
 14.629  - ناقالت سفيتزويجزميولير )ذ.م.م( 

 26.144  - ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة 
 12.017  12,017 تيكاي ناقالت

 -  162,928 المحدودة جلوبال شيبينجشركة 
 105.242  229,235 المجموع

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

 (.2018في سنة  %3.83نسبة )

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩ 

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

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  )المبالغ باأللف لاير قطري(
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 مالية استثمارات 7

 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
    

 109.230  144,462 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر –استثمارات مالية 
 35.232  (31,425) التغيرات في القيمة العادلة 

 144.462  113,037 ديسمبر  31الرصيد في 

 مدرجة في بورصة قطر. المالية أسهم االستثماراتتمثل 

 وأرصدة مدينة أخرىذمم تجارية  8

 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
    

 22.201  79,967 ذمم تجارية مدينة
 (1.484)  (1,484) يطرح: مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 

 78,483  20.717 
 (1.135)  (2,092) يطرح: الخسارة االئتمانية المتوقعة

 9.044  12,988 إيرادات مستحقة 
 249.675  916,937 مدينة أخرىذمم 

 278.301  1,006,316 المجموع

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

 31 فيتحصيلها كما  يالمشكوك فالذمم المدينة مخصص  يأعمار الذمم التجارية المدينة والحركة ف يليفيما 
 :2019ديسمبر 

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

 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
 7.307  55.259 يوما 60أقل من 

 :المستحقة وغير متدنية القيمةأعمار الذمم التجارية المدينة  (2) 
    

 2.832  5.874 يوما 61-90
 3.831  1.723 يوما 91-120

 6.747  15.627 يوما 120أكثر من 
 13.410  23.224 اإلجمالي

 :المتدنية القيمة أعمار الذمم التجارية المدينة (3)
    

 1.484  1.484 يوما 120ما يزيد عن 

 :المشكوك في تحصيلهاالذمم المدينة الحركة في مخصص  (4)
    

 1.484  1.484 الرصيد في بداية السنة
 -  - خالل السنة ستردةم

 1.484  1.484 الرصيد في نهاية السنة

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩   )المبالغ باأللف ريال قطري(  )المبالغ باأللف ريال قطري( 
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  شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ش.م.ع.ق( )ناقالت(
  قطر -الدوحة 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  )المبالغ باأللف لاير قطري(
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 نقد وأرصدة لدى البنوك 9

 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
    

 321  325 نقد في الصندوق  
 327.479  859,585 تحت الطلب وجارية حسابات –نقد لدى البنوك 
 2.004.965  1,398,009 *ودائع ألجل  -نقد لدى البنوك 

 20.441  20,352 )أ(أرصدة بنكية أخرى 
 109.822  118,765 )ب(أرصدة بنكية أخرى 

 2.463.028  2,397,036 المجموع

في  %3.9إلى  %2.6) %3.25إلى  %2.4بين على الودائع ألجل ما ربح لواتتراوح نسبة الفائدة الفعالة  *
2018.) 

 ما يعادلهونقد ال 9/1

 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
    

 2.463.028  2,397,036 نقد وأرصدة لدى البنوك
    يطرح:

 (20.441)  (20,352) )أ(أرصدة بنكية أخرى 
 (109.822)  (118,765) )ب(أرصدة بنكية أخرى 

ً  90ودائع ألجل تستحق بعد   (1.281.552)  (981,884) يوما
 -  (223,260) النقد المقيد

 1,052,775  1.051.213 

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

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

 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
 عدد األسهم  األسهمعدد  
    

 5.540.263.600  5.540.263.600 والمكتتب به رأس المال المصدر
    
 المبلغ  المبلغ 
بقيمة  والمدفوعة والمكتتب بهام رأس المال المصدرة هأس

 5.538.778 لاير قطري للسهم 1اسمية 
 

5.538.717 

 3.092.240) %50بنسبة  ةمدفوع سهما   2.971.960 األسهم المصدرة إجمالي 2019ديسمبر  31 كما في
 .(2018في سنة  %50بنسبة  مدفوع سهماً مصدراً 

 مقترحةنقدية توزيعات أرباح  01/1
في  قطري لايرمليون  554) ةالحاليسنة لل قطري لاير مليون 554 يمةقجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بم اقترح
المساهمون في اجتماع  اعتمد .سنويةالجمعية العامة ال اجتماع( وهي تخضع لموافقة المساهمين في 2018سنة 

 .2018 توزيعات األرباح النقدية لسنة 2019مارس  19 الجمعية العامة السنوية الذي عقد بتاريخ
  

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩ 

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

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  )المبالغ باأللف لاير قطري(
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 )تابع( رأس المال 10
على  2019مارس  19في  مجموعةالجمعية العامة غير العادية للوفقًا لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية، وافقت   10/2

أسهم جديدة بقيمة  10لاير قطري مقابل  10أسهم، أي استبدال سهم واحد قديم قيمته اإلسمية  10تقسيم كل سهم إلى 
إلى  554,026,360لاير قطري لكل سهم. أدى هذا إلى زيادة عدد األسهم المصرح بها من  1اسمية 

 5,538,777,620إلى  553,877,762، واألسهم المصدرة والمكتتب بها والمدفوعة من 5,540,263,600
. وبالتالي، تم تعديل المتوسط 2019يوليو  4سهم. أصبح إدراج األسهم الجديدة في بورصة قطر ساريًا اعتباًرا من 

 المرجح لعدد األسهم القائمة بأثر رجعي.
 قانوني احتياطي 11

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

 .النظام األساسي
 طالتحوّ  احتياطي 12

لتي تم تصنيفها ا رات في القيمة العادلة للمشتقاتلتغيمن ا الفعالالمجموعة في الجزء  حصةالتحّوط  احتياطييمثل 
ط لشركات التحوّ  احتياطيالتابعة وحصة المجموعة من  هاشركاتتحوط للتدفقات النقدية المسجلة من قبل  كأداة

 .مشاريع مشتركة
العادلة لمبادالت أسعار  لى القيمةم إيعادة التقيقيد محاسبي من إ بقيمة سالبة يمثلالتحوط الذي يظهر  احتياطيإن 

ساسي المبلغ األ وانخفاضالقروض  مع سدادالوقت وذلك  مع مرورالتحوط  احتياطيع أن ينخفض يتوق .الفائدة
ألرباح أو ابيان الدخل الموحد  الذي يخص هذا التحوط على االحتياطيال يتوقع أن يؤثر لمبادالت أسعار الفائدة. 

تم تحمل فوائد متغيرة مبادالت أسعار الفائدة التي تعود إلى قروض  من نشأت لالحتياطيإن القيمة السالبة  .المدورة
سفن طويلة األجل وذلك لتثبيت التدفقات تأجير  اتفاقياتفي تدخل المجموعة أيضا  .من أجل بناء سفنالحصول عليها 

وتقليل  أكثر ثباتاً في المستقبلتدفقات نقدية  االستراتيجيةهذه  يتوقع أن ينتج عن .الناتجة من السفنالنقدية المستقبلية 
 الفائدة. أسعارفي غيرات في األسعار اآلنية للشحن أو التغيرات لتل مصاحبال عدم التأكد

 قروض 13
 هذه القروض مما يلي: تتكون

 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
 1.820.765  1,820,765 )إيضاح أ(قرض 

 11.826.065  11,407,953 )إيضاح ب(تسهيالت بنكية رئيسية 
 1.349.188  1,302,458 )إيضاح ج(تسهيالت بنكية ثانوية 
 3.095.299  3,095,299 )إيضاح د(سندات رئيسية فئة )أ( 
 861.262  825,222 )إيضاح هـ(سندات ثانوية فئة )أ( 

 316.655  158,327  )إيضاح و( KEXIMتسهيالت كيكسم 
 569.979  356,237  )إيضاح ز( KSUREتسهيالت كي شور 

 -  546,230 )إيضاح ح(قرض 
 -  1,843,756 )إيضاح ط(قروض مستحوذ عليها من خالل تجميع أعمال 

 (21.016)  (19,615) ناقص: تكاليف إصدار سندات
 (7.383)  (5,985) بموجب اإليضاح )أ(تمويل  ناقص: تكاليف

 (16.337)  (14,003) إعادة التمويل اليفناقص: تك
 -  (2,702) بموجب اإليضاح )ح(ناقص: تكاليف تمويل 
 -  (11,158) بموجب اإليضاح )ط(ناقص: تكاليف تمويل 

 -  (60,637) تجميع األعمال منربح القيمة العادلة ناقص: 
 19.794.477  21,242,147 المجموع

 وهي مصنفة كالتالي:
 927.575  1,162,135 قروض تستحق خالل سنة 

 18.866.902  20,080,012 قروض تستحق بعد سنة

 

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( 
الدوحة - قطر
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()إيضاح أ   
سوف يبدأ سداد الدفعات في . تمويل تسهيالت من مليون دوالر أمريكي 500 بقيمة مسحوباتيمثل هذا القرض 

 .2024 يونيو وتنتهي في 2020يونيو 
 ()إيضاح ب

التسهيالت البنكية الرئيسية للمرحلة األولى  اتفاقية مقابلمليون دوالر أمريكي  1.734.7يمثل هذا القرض مبلغ 
. بدأ سداد الرابعةدوالر أمريكي للمرحلة  مليون 653.3ومبلغ مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية  744.7ومبلغ 

. كما بدأ سداد 2025في ديسمبر  وستنتهي 2010الدفعة األولى من التسهيالت البنكية الرئيسية األولى في ديسمبر 
كما بدأ سداد التسهيالت البنكية . 2025وستنتهي في ديسمبر  2011الت البنكية الرئيسية الثانية في يونيو التسهي

 .2025وستنتهي في ديسمبر  2013الرئيسية الرابعة في ديسمبر 
 ()إيضاح ج 

التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة األولى ومبلغ  اتفاقيةمليون دوالر أمريكي من 136.2 يمثل هذا القرض مبلغ
سداد الدفعة بدأ . الرابعةمليون دوالر أمريكي للمرحلة  121.6مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  99.8

الدفعة  تبدأكما  ،2025في ديسمبر  وستنتهي 2010األولى من التسهيالت البنكية الثانوية األولى في ديسمبر 
الدفعة  سداد كما بدأ. 2025في ديسمبر وستنتهي  2011في يونيو  لى من التسهيالت البنكية الثانوية الثانيةاألو

 .2025وستنتهي في ديسمبر  2013ر بالثانوية الرابعة في ديسمالبنكية األولى من التسهيالت 
 )إيضاح د(

، وسوف يبدأ سداد الدفعة األولى من برنامج التمويللمرحلة يمثل هذا القرض السندات الرئيسية المصدرة ضمن ا
 .2033 في ديسمبرالسداد نتهي يو 2021األولى في يونيو 

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

 .2033تنتهي في ديسمبر سو 2010في ديسمبر 
 )إيضاح و(

، األولىالمرحلة  KEXIMتسهيالت  اتفاقيةالقيمة المسحوبة من مليون دوالر أمريكي  43.4مبلغ ل هذا القرض يمث
 .2020تنتهي في ديسمبر سو 2009وقد بدأ سداد الدفعة األولى في ديسمبر 

 )إيضاح ز(
بدأ سداد الدفعة  .للمرحلة األولىKSURE ت تسهيال اتفاقيةمن  مليون دوالر أمريكي 19.6مبلغ يمثل هذا القرض 

سداد بدأ ، كما 2020تنتهي في ديسمبر سو 2009األولى في ديسمبر المرحلة  KSUREاألولى من تسهيالت 
 .2021تنتهي في ديسمبر سو 2010الثانية في ديسمبر المرحلة   KSUREالدفعة األولى من تسهيالت

 (ح)إيضاح 
 كدفعة واحدة نهائيةسحب في مقابل تسهيل تمويل جديد. تستحق أمريكي مليون دوالر  150يمثل هذا القرض مبلغ 

 .2024بعد خمس سنوات، أي في مايو 
 ط()إيضاح 

 2005تتعلق القروض بشركة تابعة جديدة تم االستحواذ عليها خالل السنة نتيجة لتجميع أعمال. بدأ السداد من يوليو 
حيث أنها ستصبح مستحقة  الدفعات الرئيسية النهائية. تدرس المجموعة إعادة تمويل 2023وسينتهي في فبراير 

 . 2021الدفع بعد 
 (ي)إيضاح  
 ات في المطلوبات الناشئة من أنشطة التمويل:بين الجدول أدناه التغيري

يناير  1كما في  التفاصيل
2019 

التغيرات في 
 التدفقات النقدية

استحواذ  –التغيرات غير النقدية 
 تكلفة المعاملةعلى أعمال و

ديسمبر  31كما في 
2019 

 21,242,147 1,777,452 (329,782) 19.794.477 قروض
ض والسندات التحوط( والقرو باستثناءقصيرة وطويلة األجل ) التسهيالتعلى المرجح معدل الفائدة متوسط  كان 

 (.2018في  %78179,3)  %4,02128 بنسبة 2019ديسمبر  31في كما هو موضح أعاله 
 .الناقالتشراء ستخدام التسهيالت البنكية والسندات لتمويل تم القد 

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( 
الدوحة - قطر
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والتي  الشركات التابعة كل ضمانات مقدمة منوالناقالت رهن المجموعة مقابل هذه التسهيالت ب التزامضمان تم 
 .استحقاقهاالمستحقة في موعد  الديونضمنت بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض أن تسّدد 

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

ً بعقود التأمين التي وقعتها الشركة أو أي من الشركات التابعة وبالمبالغ المحصلة من عقود التأمين، وهي  أيضا
ً بحمضمونة  ، والتكاليف المتغيرة على ، أو القروض بين شركاتهاق الشركة وحصتها في أي من العقودأيضا

 طرفاً فيه. الشركات التابعةوأي عقد آخر يكون أي من  الموجودات اآلخرى للشركة،
دفعات الدين ، ومن ثم لصالح سداد د دفعات الدين والسندات الرئيسيةهذه الضمانات لصالح سدافي وتكون األولوية 

 والسندات الثانوية.
  القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة 14

بلغ  2019ديسمبر  31وقّعت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية. وبتاريخ 
 في قطري لايرمليون  10,460) مليون لاير قطري 11.534 مجموع المبالغ األساسية لعقود تبادل أسعار الفائدة

 لايرمليون  1,943 سالبةقيمة عادلة ) قطري لايرمليون  2.477 بقيمة سالباالعادلة  تهاقيمصافي وكان ( 2018
 (.2018في  قطري

 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة 15

 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
 189.050  206,600 ذمم دائنة 

 73.159  689,589 دفعات مستلمة مقدماً من العمالء 
 20.441  20,352 (1)مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين 

 167.087  190,067 مستحقات أخرى
 31.018  19,636 (15/1)إيضاح الجزء المتداول  –مطلوبات أخرى 

 22.279  25,048 (16)إيضاح  ةمساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضي
 109.822  118,765 توزيعات أرباح مستحقة

 150.647  241,358 (2)مطلوبات مؤجلة 
 763.503  1,511,415 المجموع

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

 نفسشركات المشاريع المشتركة، وسيتم تعديلها مع األرباح المستقبلية ل خسائر فييمثل هذا المبلغ الزيادة  (2)
 .ةالمشترك اريعالمش

 مطلوبات أخرى: 15/1
مشروع المتحصالت من و الزائدة ألحواض الجافةتكاليف ابهذا المبلغ اإليرادات المؤجلة المتعلقة  يتضمن

"MEGI إن الزيادة في تكاليف األحواض الجافة سيتم إطفاءها خالل العمر اإلنتاجي لتكاليف خدمات األحواض ."
المتعلقة بالمشروع.  موجوداتلل( سيتم إطفاءه خالل العمر اإلنتاجي MEGIالجافة. إن المتحصل من مشروع )

 (.2018في  ألف لاير قطري 88.269) ألف لاير قطري 127.744رصيد الجزء غير المتداول بمبلغ 
 والرياضية االجتماعيةلمساهمة في صندوق دعم األنشطة ا 16

التي طرحت أسهمها  من جميع شركات المساهمة العامة القطرية 2008 لسنة 13يطلب القانون القطري رقم 
والرياضية.  االجتماعيةالربح إلى صندوق دعم األنشطة  من صافي %2,5دفع نسبة المدرجة  العام لالكتتاب
مبلغ  باقتطاعقامت المجموعة  ،2010هذا القانون واإليضاحات اإلضافية للقانون الصادرة في سنة إلى  واستنادا

ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدمن صافي الربح  %2,5تمثل نسبة  قطري لايرلف أ 25.048
حقوق  في تغيراتبيان ال فيع المخصص المستقط تم عرض. (2018في سنة  قطري لايرألف  22.279) 2019

 الملكية الموحدة.
  

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( 
الدوحة - قطر
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 عالقةطراف ذات معامالت مع أ 17

 

للسنة المنتهية 
 ديسمبر 31في 

2019 

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2018 
    كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كما يلي: (أ)

 (922)  (154,200) بالصافي -لشركات مشاريع مشتركة  قروض إضافية
 11.345  16,247 إيرادات فوائد من قروض لشركات مشاريع مشتركة

    تمثل األرصدة مع األطراف ذات العالقة ما يلي: (ب)
 95.532  79,171 المطلوب من شركات مشاريع مشتركة

 9.043  8,500 المستحق لشركات مشاريع مشتركة
    :مكافآت اإلدارة العليا (ج)

 9.630  10,092 رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين
 5.900  5,900 اإلدارةمكافآت مستحقة ألعضاء مجلس 

 الشركات التابعة 18
 فيما يلي: 2019ديسمبر  31تتمثل تفاصيل الشركات التابعة كما في 

 سم الشركة التابعةا
مكان التأسيس 

 )أو التسجيل(
نسبة التملك 

 النشاط األساسي وحق التصويت
    

 خدمات الوكاالت % 95 قطر (ش.م.خ.قة المحدودة )يالمالح توكااللشركة ناقالت ل
 شركة قابضة %100 جزر مارشال شركة ناقالت إنك

 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال شركة ناقالت حالول إنك -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال شركة ناقالت أم صالل إنك -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال شركة ناقالت أبو سمرة إنك -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1694شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1695شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1696شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1697شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1908شركة ناقالت إتش إتش آي  -
 تأجير الناقالت %100 جزر مارشال إنك 1909شركة ناقالت إتش إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1910شركة ناقالت إتش إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال شركة ناقالت الغويرية إنك -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال شركة ناقالت لجميلية 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 2266إيه رقم شركة ناقالت دي إس إم  -
 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 1753ناقالت إس إتش آي شركة  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 1754شركة ناقالت إس إتش آي  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2283شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 الناقالتتأجير   %100 جزر مارشال إنك 2284شركة ناقالت دي إس إم إيه  -

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

 سم الشركة التابعةا
مكان التأسيس 

 )أو التسجيل(

نسبة التملك 
وحق 

 النشاط األساسي التصويت
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال إنك 2285شركة ناقالت دي إس إم إيه  -
 الناقالتتأجير   %100 جزر مارشال إنك 2286شركة ناقالت دي إس إم إيه  -

 شركة قابضة  %100 جزر مارشال شركة ناقالت البحرية
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال 1شركة أوفرسيز إل إن جي إتش  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال 2شركة أوفرسيز إل إن جي إتش  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال 1شركة أوفرسيز إل إن جي إس  -
 تأجير الناقالت  %100 جزر مارشال 2أوفرسيز إل إن جي إس شركة  -

 شركة قابضة  %100 جزر مارشال *( شركة قابضة1643 -6شركة قطر لنقل الغاز)ناقالت( )
 ( لالستثمار 2245-8شركة قطر لنقل الغاز )ناقالت()

 شركة قابضة  %100 جزر مارشال * المحدودة
 شركة قابضة %100 جزر مارشال *شركة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة 

 إدارة النقل البحري %100 قطر )قطر( المحدودة للشحنشركة ناقالت 
 شركة شحن %100 جزر مارشال  شركة ناقالت للشحن )إم آي( إنك

 شركة شحن %100 قبرص  المحدودة قبرصشركة ناقالت  -  

 مال هذه الشركات التابعة بدون قيمة إسمية.تم إصدار رأس  *

 العائد على السهم 19

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

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2019 

للسنة المنتهية في     
 ديسمبر 31

2018 
    

 891.143  1,001,934 المنسوب إلى مالكي الشركةربح السنة 
5,538,777,62 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة  المتوسط

0 
 5.538.717.480 

 0.16  0.18 ( للسهم لسهم )ريـال قطريمعدل على ااألساسي والالعائد 

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

 إدارة المخاطر المالية 20

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:

 مخاطر السوق( 1)
 مخاطر السيولة( 2)
 نمخاطر االئتما( 3)

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة للمخاطر المذكورة أعاله وأهداف وسياسات ومعالجات 
 المجموعة لقياس وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال. 

تقع على مجلس اإلدارة المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة وأنشطة 
للمخاطر لتكون مسؤولة عن أوجه تطوير ورقابة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة.  لجنةتم تأسيس  داخلي.التدقيق ال

 . بشكل دوري المخاطر مباشرة على الرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة لجنةتعرض تقارير أنشطة 

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( 
الدوحة - قطر
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 20
 مخاطر السوق (1)

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

 مخاطر معدالت الفائدة (أ)
المجموعة والتي تحمل معدالت فائدة تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة وذلك كنتيجة للمبالغ التي تقترضها 

ثابتة ومتغيرة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق عقود تبادل أسعار الفائدة، وتتبع المجموعة سياسة 
استخدام أدوات تبادل معدالت الفائدة على بعض من قروضها. وتتم تسوية الفروق بين تكلفة الفائدة بالسعر الثابت 

 ة الفائدة بالسعر المتغير )المستلمة( بشكل دوري.)المدفوعة( وتكلف

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 

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

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

 تحليل حساسية معدالت الفائدة [1]
تتعرض المجموعة إلى مخاطر معدالت الفائدة على األرصدة لدى البنوك والقروض لشركات المشاريع المشتركة 

سنة لالمتوقعة على ربح المجموعة  معقولةرات الوالقروض. ويوضح الجدول التالي حساسية ربح المجموعة للتغي
 .2019ديسمبر  31واحدة، وذلك بناًء على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في 

  

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩ 

شركة قطر لنقل الغاز
 

ش.م.ع.ق( )ناقالت(
المحدودة )

 
 

الدوحة 
- 

قطر
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إدارة المخاطر المالية )تابع(
 

(1
)

 
مخاطر السوق )تابع(

 
(أ)

 
مخاطر معدالت الفائدة 

)تابع(
 

[1
]

 
تحليل حساسية معدالت الفائدة )تابع(

 
ت في معدال

ت المالية المشتقة وغير المشتقة بالتغيرا
ت الفائدة للمجموعة يتم قياسها وفقاً لمدى تأثر األدوا

إن تحليل الحساسية لمعدال
ت 

ص المطلوبا
ت الفائدة كما في نهاية الفترة المالية. فيما يخ

المتغيرة، فإن المبلغ الظاهر كما في تاريخ 
التقرير
 

ض أنه المبلغ القائم 
يفتر

ل
ف جميع عقود التبادل في أسعار الفائدة

صني
لسنة. يتم ت

 
ت الفائدة 

ت الفائدة المتغيرة بمعدال
ض مبالغ معدال

التي تقاي
الثابتة 

كأداة 
تحوط 
ل

ت النقدية 
لتدفقا

ض. وفيما يلي مل
ت النقدية الناتجة من أسعار الفائدة المتغيرة على القرو

ض المجموعة لمخاطر التدفقا
من أجل الحد من تعر

ت 
ض األدوا

ص عن مدى تعر
خ

ت أسعار الفائدة: 
المالية المشتقة للمجموعة لمخاطر التغير في معدال

 
 

31
 

ديسمبر 
2019

 
 

31
 

ديسمبر 
2018

 

 
معدل

فائدة ثابت 
 

معدل فائدة 
متغير

 
ال تحتسب 
عنه فائدة

 
المجموع

 
 

معدل
فائدة ثابت 

 
معدل فائدة 

متغير
 

ال تحتسب 
عنه فائدة

 
المجموع

 
الموجودات المالية

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صدة لدى البنوك 
نقد وأر
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صافي التأثير على الربح للسنة المالية المنتهية في 

نقطة أساسية مع بقاء العوامل األخرى دون تغيير، فإن 
31

 
ديسمبر 

2019
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زيادةً/
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  20
 مخاطر السوق )تابع((     1)
 مخاطر معدالت الفائدة )تابع( (أ)
 عقود تبادل معدالت الفائدة [2]

اتفقت المجموعة مع مؤسسات مالية على مقايضة الفرق بين معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على مبالغ 
هذه العقود المجموعة من تقليل مخاطر تغير أساسية متفق عليها، وذلك تحت عقود تبادل معدالت الفائدة. تمكن مثل 

معدالت الفائدة وتأثيرها على التدفقات النقدية للديون التي تحتسب عنها فوائد متغيرة. تحتسب القيمة العادلة لمبادالت 
 دل.معدالت الفائدة على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل األطراف األخرى لعقود التبا

 يبيّن الجدول التالي المبالغ األساسية والفترات المتبقية لعقود تبادل أسعار الفائدة القائمة كما في تاريخ التقرير:

 تحوط التدفقات النقدية

 
متوسط أسعار الفائدة 

 القيمة العادلة المبلغ األساسي القائم الثابتة المتفق عليه
  لمبادالت  العقود القائمة

 فائدةمتغيرة مقابل  فائدة
 ثابتة

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

% % 
مليون لاير 

 قطري
مليون لاير 

 قطري
 مليون لاير

 قطري
مليون لاير 

 قطري
       

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

 - - - - - - من سنتين إلى خمس سنوات 
 (1.943) (2.477) 10.460 11.534 5،58 5،255 أكثر من خمس سنوات

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، قامت المجموعة باحتساب حصتها من القيمة العادلة السالبة لمبادالت أسعار الفائدة 
 )قيمة عادلة سالبة 2019ديسمبر  31كما في  ليون لاير قطريم 117والمتعلقة بالمشاريع المشتركة والتي تبلغ 

 (.2018في سنة   قطريلايرمليون  145 بمبلغ
تسوية فروق تبادل أسعار الفائدة كل ستة أشهر. إن سعر الفائدة المتغيرة على عقود تبادل أسعار الفائدة هو سعر تتم 

 ( وسوف تقوم المجموعة بتسوية الفروق بين سعر الفائدة الثابتة وسعر الفائدة المتغيرة بالصافي.LIBORليبور )
إلى أسعار الفائدة الثابتة كتحوط للتدفقات النقدية بغرض تقليل  تم تصميم معظم عقود التبادل بأسعار الفائدة المتغيرة

مدى تعّرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن اختالف أسعار الفائدة على القروض. إن تبادل أسعار 
 الفائدة وسداد الفائدة على القرض تتم بشكل متزامن.

 مخاطر سعر السهم (ب)
السوقية الحالية . تقوم المجموعة بتقييم القيمة الماليةر السهم فيما يتعلق باستثماراتها تتعرض المجموعة لمخاطر سع

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

في تاريخ التقرير يتوقع أن  الماليةزيادة أو نقص في القيمة السوقية لمحفظة المجموعة لالستثمارات  %10إن 
( في موجودات 2018في سنة  مليون لاير قطري 14.4) مليون لاير قطري 11.3تكون بالزيادة أو النقص بمبلغ 

 وحقوق ملكية المجموعة.
 مخاطر العمالت  ج()

اطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. مخاطر العمالت هي مخ
التعامالت الهامة بعمالت أجنبية تتم بالدوالر األمريكي وهو مربوط بالعملة الرئيسية للمجموعة، لذا ترى اإلدارة 

 أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت في أدنى حدوده. 
 

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( 
الدوحة - قطر
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 المالية )تابع(إدارة المخاطر   20
 مخاطر السيولة (2)

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

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

تقع مسؤولية مراقبة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة، والذي قام بوضع إطار عمل مناسب للسيطرة على 
من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل  احتياجاتهالمجموعة بالنسبة إلإدارة مخاطر السيولة لدى 

وبحسب متطلبات إدارة السيـولة النـقدية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات 
وقعة مناسبة وتسهيالت مصرفية وتسهيالت قروض مستقبلية وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمت

 وعمل جداول لمواعيد استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية غير المشتقة متضمنة مدفوعات تكاليف التمويل وباستبعاد أثر 

 اتفاقيات المقاصة، إن وجدت:
 المطلوبات المالية الغير مشتقة

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 قل من سنةأ القيمة الدفترية 2019ديسمبر  31
     

 12,705,698 7,374,314 1,162,135 21,242,147 قروض
 - - 1,321,348 1,321,348 ذمم دائنة 

 22,563,495 2,483,483 7,374,314 12,705,698 
     

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 أقل من سنة القيمة الدفترية 2018ديسمبر  31
     

 15.146.715 3.720.187 927.575 19.794.477 قروض
 - - 596.416 596.416 ذمم دائنة 

 20.390.893 1.523.991 3.720.187 15.146.715 
 مخاطر االئتمان (   3)

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة نتيجة لعدم مقدرة عميل أو طرف مقابل 
للمجموعة في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة من العمالء 

 والقروض والذمم المدينة من شركات المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.

 التعرض لمخاطر االئتمان
 2019ديسمبر  31مالي الموحد للمجموعة كما في يتمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في بيان المركز ال

 بالقيمة الدفترية لكل مما يلي: 2018و
 القيمة الدفترية  إيضاح 
 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31   
      

 105.242  229,235  6 قروض لشركات المشاريع المشتركة
 144.462  113,037  7 ماليةاستثمارات 

 95.532  79,171  )ب(17 المشاريع المشتركةالمطلوب من شركات 
 278.301  1,006,316  8 ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

 2.462.707  2,396,711  9 أرصدة لدى البنوك
 3.086.244  3,824,470   المجموع

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( 
الدوحة - قطر
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  20

 )تابع( مخاطر االئتمان (   3)
 األرصدة لدى البنوك

من وكاالت تصنيف  BBB)يتم االحتفاظ باألرصدة لدى بنوك حاصلة على تصنيفات ائتمانية جيدة )ال تقل عن 
 ائتماني دولية مستقلة.

شهرا  12تم قياس انخفاض القيمة عن النقد واألرصدة لدى البنوك على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
قاق قصير األجل. تعتبر المجموعة أن أرصدتها لدى البنوك لها وهي تعكس مقدار تعرض األرصدة ذات االستح

 مخاطر ائتمانية منخفضة نظرا لتصنيفاتها االئتمانية الخارجية من أطراف مقابلة.
إن نقد المجموعة لدى البنوك محتفظ به لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية عالية وذات سمعة طيبة وذات تصنيف 

 ترى اإلدارة أن مخاطر االئتمان فيما يتعلق بهذه األرصدة غير جوهرية. ائتماني عالي. ونتيجة لذلك،
 القروض والمستحق من شركات المشاريع المشتركة

كان أقصى تعرض لمخاطر االئتمان عن القروض والمستحق من أطراف ذات عالقة في تاريخ التقرير مساويا 
اإلدارة أن هناك مخاطر ائتمان محدودة من المستحق من للمبلغ المفصح عنه في بيان المركز المالي الموحد. ترى 

 أطراف ذات عالقة، نظرا ألن هذه األطراف المقابلة تقع تحت سيطرة الشركة األم، التي تتمتع بوضع مالي جيد.
 الذمم التجارية المدينة

ورصد الذمم  األفراد تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود لالئتمان للعمالء
المدينة القائمة. يتم إجراء تقييمات لالئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باالئتمان ويتم اعتماد ذلك من 

 جانب إدارة المجموعة.
 تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية المدينة من عمالء.

، وهذه 9لخسائر باستخدام طريقة منهجية مبسطة معرفة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم تحتسب معدالت ا
 الطريقة قائمة على أساس احتمالية استمرار الذمم المدينة خالل مراحل متعاقبة من التأخر حتى الشطب.

 القيمة العادلة لألدوات المالية
من أسعار السوق المعلنة في بورصة تداول األسهم النشطة. يتم  اليةالميتم احتساب القيمة العادلة لالستثمارات 

احتساب القيمة العادلة لتبادل أسعار الفائدة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والمدرجة في اتفاقية 
 خرى تقارب قيمتها الدفترية.التبادل بين األطراف المتعاقدة فيما بينها. إن القيمة العادلة لألدوات المالية األ

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

 :مستويات القياس الموضحة أدناه لتحديد القيمة العادلة لألدوات الماليةقامت المجموعة بتطبيق 
 المدرجة )غير معدلة( في السوق النشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.المستوى األول: األسعار  •
المستوى الثاني: تقنيات أخرى والتي يكون للمدخالت تأثير ملحوظ على القيمة العادلة المسجلة والواضحة  •

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

 تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. 

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( 
الدوحة - قطر
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  20

 القيمة العادلة لألدوات المالية   
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

     2019ديسمبر  31
     العادلة:موجودات مالية بالقيمة 

 113,037 - - 113,037 الماليةاالستثمارات 
     مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:

 2,476,694 - 2,476,694 - عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط
     2018ديسمبر  31

     موجودات مالية بالقيمة العادلة:
 144.462 - - 144.462 الماليةاالستثمارات 

     مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
 1.943.170 - 1.943.170 - عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط

 إدارة رأس المال 21
االستمرارية وضمان أفضل عائد على االستثمار أساس مبدأ ها على مواصلة أعمالتدير المجموعة رأسمالها للتأكد من 

للمساهمين من خالل االستخدام األمثل لرأس المال المستثمر. إن هيكل رأس مال المجموعة يتكون من القروض 
وأسهم غير مسيطرة وحقوق الملكية والتي تشمل رأس المال المصدر واالحتياطي القانوني واحتياطي القيمة العادلة 

 ط واألرباح المدورة.واحتياطي التحو
 معدل الدين إلى حقوق الملكية 

تقوم إدارة المجموعة بمراجعة هيكل رأس المال بشكل دوري. فيما يلي معدل الدين إلى حقوق الملكية في نهاية 
 السنة:

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31  إيضاح 
 19.794.477  21,242,147  13 إجمالي الدين )القروض(

 (1.051.213)  (1,052,775)  9/1 وما يعادلهالنقد 
 18.743.264  20,189,372   صافي الدين

 9.020.626  9,444,062   حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط وأسهم غير مسيطرة
 5.205  6,246   يضاف: أسهم غير مسيطرة

 9.025.831  9,450,308   (1حقوق الملكية المعدلة )
 %208  %214   الدين إلى حقوق الملكية المعدلةمعدل صافي 

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

 تعهدات والتزامات طارئة 22
 ارتباطات تبادل معدالت فائدة )أ(

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

 وارتباطات ضمانات وخطابات اعتماد )ب(
 ضمانات متبادلة [1]

 بإصدار ضمانات متبادلة لصالح مجموعة من البنوك مقابل القروض ومبادالت أسعار الفائدة. المجموعةقامت 
 مليون لاير قطري 3.9) 2019ديسمبر  31كما في  مليون لاير قطري 7.6 بلغت قيمة الضمانات البنكية [2]

 (. 2018في سنة 
مليون  49.8لمشاريع المشتركة مبلغ والتي تشمل الحصة في شركات ا اتبلغت خطابات االعتمادات والضمان [3]

 (.2018في   قطريلايرمليون  71.3) 2019ديسمبر  31كما في  لاير قطري
مليون  16.2بلغت  2019ديسمبر  31االرتباطات الرأسمالية متضمنة الحصة من المشاريع المشتركة في  [4]

 (.2018مليون لاير قطري في سنة  9.2)لاير قطري 
 2.4) ال شيءكانت  2019ديسمبر  31 المطالبات المحتملة متضمنة الحصة من المشاريع المشتركة في [5]

 (.2018مليون لاير قطري في سنة 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩   )المبالغ باأللف ريال قطري(  )المبالغ باأللف ريال قطري( 



التقرير السنوي ٢٠١٩ التقرير السنوي ٢٠١٩

8687

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  )المبالغ باأللف لاير قطري(
 

49 

 )تابع( تعهدات والتزامات طارئة 22
 عقود اإليجار الخاصة بالسفن )ج(

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

 الهامة واألحكام المحاسبية التقديرات  23
اإليضاح من إدارة المجموعة استخدام مجموعة من التقديرات المتعلقة بتطبيق المبادئ المحاسبية المبينة في يطلب 
تعلق بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ال يمكن تقييمها عن طريق مصادر أخرى. تعتمد فيما ي (3رقم )

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

تم وضع األحكام الهامة التالية من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي كان لها أثر جوهري 
 على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية الموحدة.

 للممتلكات والمعداتوالقيم الباقية ألعمار اإلنتاجية ا [1]
تقوم إدارة المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية المقدرة  )ب( 3/2 اإليضاح رقمكما هو مذكور في 

، كما تقوم اإلدارة باختبار انخفاض القيمة للممتلكات والمعدات للممتلكات والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي
 متى كان هناك مؤشر النخفاض قيمتها.

الباقية لسفن المجموعة استنادا إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية والقيم 
 متضمنة وزن السفينة وتوقعات أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

 انخفاض قيمة الذمم المدينة: [2]
مستقبلية، والتي تقوم معلومات  9الخاص بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتطلب نموذج انخفاض القيمة الجديد 

على افتراضات للتغيرات المستقبلية للعوامل االقتصادية المختلفة وكيفية تأثير هذه العوامل على بعضها البعض. 
كما يتطلب من اإلدارة وضع احتمال التعثر لفئات مختلفة من الذمم المدينة. يشكل احتمال التعثر مدخال رئيسيا في 

وضع قدر كبير من األحكام. فهو تقدير الحتمال التعثر على مدى فترة  يستلزمتوقعة وقياس الخسائر االئتمانية الم
 .زمنية معينة، ويتضمن حسابه بيانات تاريخية وافتراضات وتوقعات للظروف المستقبلية

المدينة التي كان في السنة السابقة، لم يتم إجراء مراجعة انخفاض القيمة عن الذمم التجارية المدينة إال على الذمم 
لدى اإلدارة مؤشرا على انخفاض قيمتها والذي انطوى على قدر كبير من األحكام. وتم تحديد ذلك بالرجوع إلى 

 حاالت التعثر السابقة لطرف مقابل وتحليل الوضع المالي للطرف المقابل.
 القيمة العادلة وفعالية التحوط لتحوطات التدفقات النقدية [3] 

تنتاج القيمة العادلة للتحوطات بناء على تأكيد من بنوك. تجري اإلدارة فحصا مستقال لتقييم دقة القيم يتم الحصول اس
العادلة. تراجع اإلدارة أيضا العالقة التحوطية بين عقود مبادلة أسعار الفائدة والقروض ذات الصلة على أساس 

مليون  2.477تسجيل القيمة العادلة للمشتق )سالب منتظم. تم التوصل إلى أن التحوط فعال جدا. ونتيجة لذلك، يتم 
 ( في حقوق الملكية ضمن احتياطي التحوط. لاير قطري

 تصنيف اإليجار [4]
التغييرات على تفاصيل اإليجار بعد بدئه، بخالف ما اإلدارة عند بدء عقد اإليجار.  من جانبتصنيف اإليجار  يتم

ينتج عنه تصنيف مختلف لإليجار لو أصبحت البنود المعدلة سارية يحدث عن طريق تجديد اإليجار، والذي قد 
 المفعول في تاريخ بدء اإليجار، ويتم وضع اعتبار لها عند بدء االتفاقية المعدلة على مدى الفترة المتبقية.

 :ترتيبات إيجاراتها على أساس المؤشرات الرئيسية التاليةإن اإلدارة قامت بوضع تقديرات لتصنيف 
 قد اإليجار؛في نهاية مدة ع موجودملكية ال انتقال •
 بسعر يتوقع أن يكون أقل إلى حد كاف من القيمة العادلة في تاريخ الشراء؛المستأجر  موجودالخيار  شراء  •
 ؛موجودمدة عقد اإليجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر االقتصادي لل •
على أساس معدل العائد الضمني في عقد اإليجار التي تحتسب القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار  •

 ؛ والمؤجر موجودالقيمة العادلة للو
وشروط التعديل الرئيسية التي يستخدمها بما في ذلك تخصصه والغرض من إنشائه للمستأجر  موجودالطبيعة  •

 المستأجر اآلخر؛
 المعلومات المتاحة.مدة عقد اإليجار تعتبر مدة ثابتة بموجب العقد على أساس  •

العمر اإلنتاجي و، (IRR) الداخليإن التقديرات المستخدمة من قبل اإلدارة تتضمن عملية احتساب معدل العائد 
 وقيمة الخردة.

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( 
الدوحة - قطر
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 التشغيلي التأجيرإيرادات  24

إيرادات استئجار هذه لدى المجموعة عقود إيجار لسفن مملوكة بالكامل لنقل الغاز الطبيعي المسال. يتم احتساب 
السفن كعقود إيجار تشغيلية. اإليجارات مستحقة التحصيل بموجب الحد األدنى لعقود اإليجار التشغيلية غير قابلة 

 لإللغاء هي كما يلي:

 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
    

 3.071.106  3,510,402 ال يزيد عن سنة
 12.292.837  14,012,835 سنوات 5أكثر من سنة وأقل من 

 32.402.705  32,957,053 سنوات 5أكثر من 
 47.766.648  50,480,290 المجموع

 التشغيلية التكاليف 25

 التشغيلية بشكل رئيسي على تكاليف صيانة وتشغيل السفن. التكلفة تشتمل

 اإلداريةو العمومية المصاريف 26

 

للسنة المنتهية 
 ديسمبر 31في 

2019 

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2018 
    

 82.105  77,733 تكاليف الموظفين
 25.607  1,760 والمرافق مصروفات اإليجار

 -  22,006 اإلهالك
 9.157  7,641 مصروفات خدمات مهنية )التدقيق واستشارات قانونية وأخرى(

 7.148  6,761 أتعاب مجلس اإلدارة ومصروفات الجمعية العامة
 10.042  13,886 مصروفات أخرى

 134.059  129,787 المجموع

 الالئحة التنفيذية للضرائب 27
تلغي وتحل محل اللوائح التنفيذية القديمة. قامت  ائب، تم تقديم الئحة تنفيذية جديدة للضر2019ديسمبر  12في 

المجموعة بتقييمها األولي وبناًء على ذلك؛ تعتقد اإلدارة أنه ليس من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل جوهري على 
وسيتم  2020 الناتج عنها في سنة المخصص الضريبي للمجموعة. ومع ذلك، سيتم إجراء تقييم مفصل للتأثير

 مالي في تلك السنة. تسجيل أي تأثير

 األحداث الالحقة 28

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

 مبالغ المقارنةال 29

السنة عن  البيانات عرضمع  لتتماشىمن أجل وذلك أعيد تصنيف األرقام المقارنة للفترة السابقة عند الضرورة، 
ال يمكن  سابقاً. فصح عنهالمُ  موجوداتالحالية. إن إعادة التصنيف هذه ال تؤثر على صافي األرباح أو صافي ال

أو أس جي ناقالت خالل شركة أعمال دمج وذلك نتيجة لمع السنة السابقة بشكل كامل  السنة الحالية معلوماتمقارنة 
 .5 يضاح رقمبين في اإلكما هو مالسنة الحالية 

 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠١٩   )المبالغ باأللف ريال قطري(  )المبالغ باأللف ريال قطري( 




