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شركة عالمية للنقل البحري

التوسع �لي� وعاملي�
نهــدف بشــكل دائــم لزيــادة نطــاق انتشــارنا وتوصيــل الطاقــة 
الطبيعــي  الغــاز  شــحن  يتــم  العامليــة.  ا�ســواق  إ�  النظيفــة 
املســال عــ� شــركة ناقــالت إ� العمــالء حــول العــا� بأمــان ونظــم 

ســالمة عاليــة املســتوى.

الشركة الرائدة � �ال نقل الغاز الطبيعي املسال
ــلة  ــن سلس ــي� ضم ــ£اتيجي� وأساس ــركةناقالت دورا اس ــب ش تلع
شــبكة انتــاج الغــاز الطبيعــي املســال مــن خــالل نقلهــا �كــ¥ مــن 
٦٠٪ مــن الغــاز الــذي تنتجــه قطــر إ� أســواق ©تلفــة حــول العــا� .

 استقرار على املدى البعيد
ســاهمت إتفاقيــات اســتئجار ســفن نقــل الغــاز الطبيعي املســال 
طويلــة ا�جــل، واملشــاريع اµســ£اتيجية املشــ£كة مــع شــركات 
الشــحن العامليــة املعروفــة، ¼ متكــني ناقــالت علــى التحكــم 
¼ التدفــق النقــدي بشــكل ثابــت وإدارة الســيولة النقديــة بكفــاءة 

وفاعليةوحتقيــق نتائــج قويــة ملســاهمينا.

قوة العمل املستدامة
تلتــزم شــركة ناقــالت بتطويــر العنصــر البشــري وذلك لضمــان إيجاد 

قــوة عاملة مســتدامة.

٧٤

١٨

٧/٢٤

حجم ا�سطول (٤ سفن حديثة الصنع)

(NSQL)" سفينة تديرها "شركة ناقالت للشحن قطر احملدودة

خدمات تقدم على مدار الساعة وطوال أيام ا�سبوع ¼ Ìال 
عمليات الشحن البحري.
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شــركة ناقــالت هــي شــركة نقــل بحري قطريــة تأسســت ¼ عــام  ٢٠٠٤، ومتثل حلقة 
النقــل ا�ساســية ¼ سلســلة إمــداد الغــاز الطبيعــي املســال لدولــة قطــر. يعتــ� 
أســطول شــركة ناقالت هو ا�ك� من نوعه ¼ العا�، حيث يضم ٦٩ من ســفن الغاز 
ل أربع (٤) ســفن لنقل غاز  الطبيعي املســال. وباµضافة إ� ذلك، تدير ناقالت وتشــغّ
البــ£ول املســال، عــن طريــق شــركة ناقــالت للشــحن قطــر احملــدودة، مــع وجــود ١٤ 
ســفينة لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال، فضــًال عــن إنشــاء أول وحــدة عائمــة لتخزيــن 

.(FSRU) وإعادة الغاز املسال حلالته الطبيعية

تشــّغل شــركة ناقــالت مرافــق بنــاء الســفن وإصالحهــا ¼ حــوض (إرحمــه بــن جابــر 
اجلالهمــه) لبنــاء وإصــالح الســفن ¼ مينــاء راس لفــان بدولــة قطــر، مــن خــالل 
ــة  مشــروعني مشــ£كني إســ£اتيجيني همــا: شــركة نقــالت كيبيــل لÝعمــال البحري
احملــدودة، وشــركة ناقــالت دامــن شــيبياردز قطــر احملــدودة. وتقدم شــركة ناقالت 
أيضــ� خدمــات وكالــة املوانــئ، مــن خالل شــركة ناقالت للــوكاالت املالحيــة احملدودة، 
جلميــع موانــئ دولــة  قطــر . وتوفر هذه الشــركة خدمــات التخزين للســفن ¼ املياه 
القطريــة، عــ� وحــدة دعــم الســفن التابعــة لشــركة ناقــالت. ويقــدم املشــروع 
املشــ£ك، شــركة ناقــالت ســفيتزير ويســمولر، خدمــات الدعــم والســحب والقطــر 

البحرية ¼ ميناء راس لفان، ومنطقة النشاط البحري لدولة قطر.

نقاط القوة الرئيسية:

حتى تاريخ ٣١ أبريل ٢٠١٩

حلقة  ومتثل   ،  ٢٠٠٤ عام   � تأسست  قطرية  بحري  نقل  شركة  هي  ناقالت  شركة 
يعت�  قطر.  لدولة  املسال  الطبيعي  الغاز  إمداد  سلسلة   � ا¡ساسية  النقل 
أسطول شركة ناقالت هو ا¡ك� من نوعه � العا¦، حيث يضم ٦٩ من سفن الغاز 
الطبيعي املسال. وبا±ضافة إ® ذلك، تدير ناقالت وتشّغل أربع (٤) سفن لنقل غاز 
الب¶ول املسال، عن طريق شركة ناقالت للشحن قطر احملدودة، مع وجود أك² من 
٢٠ سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسال، ووحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز املسال 

.(FSRU) حلالته الطبيعية

جابر  بن  (إرحمه  حوض   � وإصالحها  السفن  بناء  مرافق  ناقالت  شركة  تشّغل 
من  قطر،  بدولة  الصناعية  لفان  راس  مدينة   � السفن  وإصالح  لبناء  اجلالهمه) 
خالل مشروعني مش¶كني إس¶اتيجيني هما: شركة ناقالت كيبيل لÁعمال البحرية 
خدمات   Åأيض ناقالت  شركة  تقدم  الهياكل.  لتصنيع  القطرية  الشركة  و  احملدودة 
الوكالة املالحية، من خالل شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة، جلميع موانئ 
ويسمولر،  سفيتزير  ناقالت  شركة  املش¶ك،  املشروع  ويقدم  كما  قطر.  دولة 
النشاط  ومنطقة  لفان،  راس  ميناء   � البحرية  والقطر  والسحب  الدعم  خدمات 

البحري لدولة قطر.

البيانات اعتبارÍ من ٣١ أبريل ٢٠٢١
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حجم ا¡سطول (يشمل سفينتني جديدتني)
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مت تسليم شحنات الغاز الطبيعي املسال � عام ٢٠٢٠

768
حجم الغاز الطبيعي املسال املشحون � ٢٠٢٠

 ٦١  

سفينة مملوكة بالكامل

سفينة مملوكة كملكية مش ركة

 29   
 45   

ناقالت الغاز الطبيعي املسال   

ناقالت غاز الب¶ول املسال

 23
    4

وحدة عائمة  لتخزين وإعادة الغاز اُملسال حلالته الطبيعية ١
 

 سفينة74

تديرها NSQL ”ناقالت للشحن قطر احملدودة“ 

٢٨ سفينة

حملة عن ا�سطول

إن أسطول ناقالت، املكون من ٦٩ سفينة لنقل الغاز الطبيعي، هو ا¡ك� من نوعه � 
 � تساهم  عوامل  وهي  االستيعابية،  والقدرة  التقنية  الناحية  من  تقدم  وا¡كر  العا¦ 
أن تكون عمليات نقل الغاز آمنة وسليمة بيئي وفعالة من حيث التكلفة. وتزيد الطاقة 
االستيعابية ¡سطول سفن الغاز الطبيعي املسال التابع للشركة عن ٩ مليار م¶Í مكعبا 
أي ما يعادل ١١٫٣٪ من إجما× القدرة العاملية لنقل الغاز ن ١ الطبيعي املسال. وتكرس 
الغالبية العظمى من سفن الغاز الطبيعي املسال جهودها املتواصلة لتلبية متطلبات 
النقل � قطاع الغاز الطبيعي املسال � قطر، مما يوفر إ® العا¦ "خط أنابيب عائم" 

ذو أهمية إس¶اتيجية، من حيث نقل الطاقة النظيفة. 

وتعمـل غالبيـة سـفن شـركة ناقـالت بنـاء علـى اتفاقيـات تأجـÝ طويلـة ا¡جل مع شــركة 
قطــر للغــاز، � حــني يتــم اســتخدام مــا تبقــى مــن ا¡ســطول لتلبيــة متطلبــات أســواق 
النقــل الدوليــة ا¡خــرى. ويتــم تشــغيل ســفن نقــل الغــاز الطبيعـي املسـال، إمـا مـن قبـل 
شـركة ناقـالت أو اململوكـة بشـكل مشـرك، مـن قبـل املـالك املشـركني والذيـن تضـم 

غالبيتهـم الشـركات الكـرى الرائـدة � العا¦ � áال امتالك وتشغيل السفن.

إدارة السفن

تدير وتشغل شركة " ناقالت للشحن قطر احملدودة " ٢٨ سفينة، منها ٢٣ سفينة نقل 
الغاز الطبيعي املسال و ٤ سفن غاز الب¶ول املسال وسفينة عائمة لتخزين وإعادة الغاز 

الطبيعي املسال حلالته الطبيعية.

تعمل شركة ناقالت بشكل وثيق مع شركائها لضمان احلفاظ على أعلى معايÝ السالمة 
� جميع عمليات الشركة اخملتلفة وهذا ما يتماشى مع التزام الشركة بتوفÝ خدمات 

النقل البحري بأمان وموثوقيه وكفاءة.

قطر
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امريكا اجلنوبية

أمريكا الشمالية

افريقيا

اوروبا

اسيا

أس�اليا

الدول التي يتم فيها حتميل 
الغاز الطبيعي املسال عن 

طريق سفن ناقالت

الدول التي تستقبل 
الغاز الطبيعي املسال 
عن طريق سفن ناقالت

اعتبارÍ من شهر 31 ديسم� 2020

الدول التي تستقبل وحتمل الغاز الطبيعي املسال عن طريق سفن ناقالت
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حوض عاملي �صص لبناء وإصالح السفن 
ــة  ــة ال�ي ــال الصيان ــال أعم � ــا  ــدة عاملي ــركات الرائ ــدى الش ــ� (NKOM) اح تعت

والبحرية وبناء املشاريع الهندسية البحرية والصناعية اخملتلفة،

وقــد مت تأســيس الشــركة عــام ٢٠٠٨  موقــع اســ�اتيجي متميــز  حــوض إرحمــة 
بن جابر اجلالهمة لبناء واصالح السفن  مدينة راس لفان الصناعية  قطر.

حوض "ارحمة بن جابر الجالهمة" 
لبناء وإصالح السفن في مدينة 

راس لفان الصناعية 
المرافق:

       حوضان جافان مبســاحة (٣٦٠ م�» × ٦٦ م�»، 
      و٤٠٠ مــ�» × ٨٠ مــ�»). 

        حــوض جــاف عائــم بطــول (٤٠٥ م�» × ٦٦ م�»). 

       أرصفة رســو يصل طولها إ¹ ٣١٥٠ م� مزودة بعدد ١٥ رافعة
     متحركة بســعات حمولة ¾تلفة ت�اوح بني (٣٠ و٥٠ و١٠٠ طن¼).

       �موعة متكاملة من مرافق الدعم واÁســناد البحري، مثل
      ورشــة املعادن والفوالذ الصلب، وورشــة اÈالت، وورشــة اÅنابيب،
     وورشــة اÅعمال امليكانيكية والكهربائية، إضافة إ¹ غرف م�دة

      و¾ــازن كبــËة. 

       يحتوي مرفق إصالح الســفن الصغËة على أربع رافعات برجية
     ســعة كل منها ٢٥ طن¼، ورافعتان متحركتان بســعة ت�اوح بني
     (٣٠٠ طن و١١٠٠ طن¼)، ورصيف عائم مبســاحة ٢٠٠ م�»، ومنطقة

      حــوض جــاف، باÁضافــة إ¹ مرفق لدعم اÁنتاج.

(NKOM) شركة ناقالت كيبيل ل�عمال البحرية المحدودة
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المرافق:

 

 

حوض «ارحمة بن جابر الجالهمة» 
لبناء وإصالح السفن في مدينة 

راس لفان الصناعية 

(QFAB )

 

Í¶وبعرض ٢٥ م Í¶صصة لبناء السفن طولها ٢٧٠ مé صالة

مناطق للتخزين وورش عمل مغلقة مبساحة قدرها  ٢٣,٤٠٠ م¶ مربع

ورش عمل مبساحة قدرها ٤،٨٠٠ م¶ مربع

قاعدة ارضية لنقل املشاريع البحرية مبساحة ٧٧٦ م¶ مع
 رافعة بقدرة رفع ٣٠ طن

بارجة حتميل واسرداد بسعة رفع تصل إ® ١٠٤٢٥ طن

بارجة نقل بطول ١٤٠ م¶ وعرض ٣٥ م¶

الشركة القطرية لتصنيع الهياكل هي مشروع مش¶ك بني شركة ناقالت؛ شركة الشحن 
البحري الرائدة بدولة قطر، وشركة ماكديرموت التي تعد من الشركات الرائدة � áال 

توفÝ احللول التقنية والهندسية وا±نشائية املتكاملة.

وبفضل موقعها االس¶اتيجي داخل حوض إرحمه بن جابر اجلالهمه لبناء وإصالح السفن، 
تقدم الشركة القطرية لتصنيع الهياكل áموعة متكاملة من اخلدمات كتصنيع وبناء 
وجتميع الهياكل البحرية وال�ية � صميم أنشطة النفط والغاز � مدينة رأس لفان 

الصناعية.  

تصنيع ا¡نابيب 
تصنيع وجتميع الوحدات 

صاالت éصصة للصناعات ا±نشائية للمشاريع ال�ية
 

ïالبناء امليدا
بناء الوحدات
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وحدة خدمات دعم السفن
تقــدم (VSU) � شــركة ناقــالت نطاقــا كامــًال مــن خدمــات ا�مــداد 
ــدار  ــى م ــة عل ــاه القطري ــة � املي ــفن العامل ــع الس ــم جلمي والدع
الســاعة. وتهــدف وحــدة دعــم الســفن إ� تقــدمي خدمــات واســعة 

ومتنوعة  تلبي احتياجات العمالء على مدار الساعة.

الخدمات: 
     �ازن الشــركة: متلك وحدة دعم الســفن مرافق التخزين    

         اخلاصــة بهــا.

     وحدة دعم الســفن: متتلك القدرة على إدارة كافة املوارد   
        املتعلقة بالســفن وتخزينها واحلفاظ عليها وتقدمي نطاق

        واســع من ا�مداد  باملواد.

     ا�مور اللوجســتية: تتعامل وحدة دعم الســفن مع جميع                                    
        عمليات االســت¬اد والتصدير بالتواصل مع الهيئات اجلمركية                    

         القطريــة واجلهــات احلكوميــة القطرية ا°خرى.

     خدمــات الدعــم البحــري: تقدمي خدمات الصيانة وا�صالح �        
        مدينة راس لفان جلميع أنواع املعدات البحرية وســفن                     

         االنقــاذ وغ¬هــا.

وكالة بحرية للشحن والخدمات
اللوجستية

وكالة البحرية
مت تأســيس  (NAC)   � مايــو عــام ٢٠٠٥. ومتتلــك شــركة ”ناقــالت“ حصــة 
ــن  ــبة ٥٪ م ــÃول“  نس ــر للب ــركة “ قط ــك ش ــني متتل ــا ٩٥ ٪، � ح قدره
ــة  ــواد الهيدروكربوني ــفن امل ــع س ــل جمي ــى متثي ــازت عل ــد  ح ــركة. وق الش
املتجهــة إ� مينــاء مســيعيد مبوجــب تراخيــص وكالــة موانــئ قطــر للبÃول. 
وتقدم الشــركة اخلدمات اللوجســتية البحرية � جميع موانئ قطر. وتقدم 

.Ï٤٤٠٠ سفينة سنوي  Ñالشركة خدماتها حلوا

ومنذ تأسيسها � عام 2005، سعت شركة ناقالت للوكالةاملالحية 
احملدودة بتقدمي خدماتها:

     اخلدمات اللوجستية اخملتلفة

     عمليات التحميل والتفريغ

     اخلدمات اللوجستية

     ا�جراءات اجلمركية

     قطع غيار السفن

     احتياجات ا°طقم وجميع خدمات رعاية السفن ا°خرى

(NAC) شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة

 



NSW

خدمات القطر والسحب
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شـركة ناقالت سـفيتزر ويسمولر
شـــركة (NSW) هــي مشــروع مشــ�ك مت تأسيســه عــام ٢٠٠٦، حيــث متتلــك ناقــالت 
نســبة ٧٠ ٪ � حــني تعــود نســبة ٣٠ ٪ لصالــح �موعــة ســفيتزر الشــرق ا�وســط 
احملــدودة، وهــي شــركة تابعــة لـــ "ســفيتزر العامليــة للقطر"اململوكــة بالكامــل مــن 

قبل (أيه بي مولر مªسك). 

و تديــر الشــركة ٢٦ ســفينة، تضــم ٢٥ ســفينة مملوكــة بالكامــل لشــركة "ناقــالت 
ســـفيتزر ويسمولر". ويضم ا�سطول زوارق القطر، وقوارب ا³رشاد البحري، وا³سناد 
والــزوارق اخملصصــة للطواقــم البحريــة، وغªهــا مــن زوارق خدمــات املوانــئ وخدمات 
معاجلة خطوط املناولة على ا�رصفة والســاحل، إÂ جانب ســفن االستجابة للطوارئ، 

وزوارق دعم الصيانة البحرية.

الخدمات:

     قطر السفن

     املرافقة

     الدعم البحري

     ا³رشاد

     خدمات املناولة على منت السفن وعلى الشاطئ

     التعامل مع حاالت الطوارئ

     دعم الصيانة البحرية

ا�سطول والخدمات: 

قاطرات سحب بامليناء 

قاطرة صيانة 

قوارب بحرية 

سفن سريعة للصيانة

قوارب ارشادية سريعة

قوارب شاطئية

(NSW) شركة ناقالت سـفيتزر ويسمولر

 



مبادرات ا�ستدامة
تلتــزم ناقــالت ومشــاريعها المشــتركة برؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، والتــي بدورهــا تظهــر الرؤيــة 
المســتقبلية للدولــة لتحديــد ا�تجاهــات العامــة للتنميــة المســتدامة.  تقــوم شــركة ناقــالت بتنفيــذ 
العديــد مــن برامــج الســالمة والتطويــر الداخلــي، بهــدف ضمــان إنشــاء بيئــة آمنــة لموظفيهــا، فــي 
ــة  ــاريع المتعلق ــن المش ــد م ــذ العدي ــى تنفي ــركة إل ــة للش ــؤولية المجتمعي ــار المس ــدف إط ــن يه حي

ــم. ــة والتعلي ــة والبيئ ــة المجتمعي بالخدم

السالمة:
ــا  ــة واجلــودة علــى رأس أولوياته ــة والبيئ ــالمة والصح تضــع شــركة ناقــالت الس
آمنــه وموثوقــة وفعالــة � اجملتمــع حيــث تظــل  العمــل بطريقــة  لضمــان 
أساســيات تقدمي عمليات آمنة وموثوق بها هي ا�ولوية ا�و� بالنســبة للشــركة. 
تؤمــن شــركة ناقــالت بإمكانيــة منــع جميــع احلــوادث وا�صابــات � أوقــات العمل 
واملنــزل. شــرعت الشــركة � تطبيــق برنامــج ”بيئــة عمــل خاليــة مــن احلــوادث 
املشــاريع  شــركات  ذلــك   � مبــا  الداخليــة  ا�دارات  جميــع   � وا�صابــات“ 
املشــ¹كة التابعــة لناقــالت. يســاهم ال·نامــج � متكــني املوظفــني  مــن تعزيــز 

.ºبيئة عمل أك« أمان
 

المسؤولية ا�جتماعية:
يتكــون إطــار املســؤولية اجملتمعيــة الشــاملة � شــركة ناقــالت مــن ركائــز 
أساســية أربعــة، وهــي: اجملتمــع والصحة والتعليــم والبيئة. وقد ركزت الشــركة 
ــذ ــة مــن خــالل تنفي جهودهــا العــام املنصــرم علــى متكــني اجملتمعــات احمللي

Æموعــة مــن ا�نشــطة التعليميــة مع Åتلف املؤسســات التعليميــة واجلهات 
ا�خرى.

 

البيئة:
 �تعمــل الشــركة باســتمرار علــى اعتمــاد التقنيــات واملمارســات اخلضــراء 
Åتلــف خدمــات الشــركة للحــد مــن ا�ثرالبيئــي ولضمــان االســتدامة علــى املدى 
الطويــل. حيــث حــازت ناقــالت علــى اعتمــاد ”اجلائــزة اخلضــراء“ اللتزامهــا بأعلــى 

معايÍ السالمة والبيئة.
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العنصر البشري وتنمية القدرات:
تســعى شــركة ناقــالت باســتمرار إ� التطويــر الذاتــي واملهنــي ملوظفيهــا، 
التشــغيلية  الوصــول إ� أهدافهــا   �الفاعلــة  وذلــك مــن أجــل املســاهمة 
مــن  العديــد  تقــدم  الشــركة  فــإن  الغايــة  هــذه  ولتحقيــق  وا�ســ¹اتيجية. 

الفعاليــات التعليمية وفعاليات التطوير املهني املتنوعة واملبتكرة.



19 18

حوض بناء 
و إصالح السفن

VSU سفينة 
للغاز الطبيعي المسال 69

خدمات
الدعم البحري

تشغيل أسطول من السفن
بما فيها زوارق السحب و

توفير خدمات الوكالة
والخدمات اللوجستية

توفير خدمات شركة ناقالت
للوكاالت المالحية المحدودة 

في جميع موانئ قطر

خدمات المؤن، والتخزين سفن 4
لغاز البترول المسال

وحدة عائمة لتخزين وإعادة1
الغاز المسال لحالته الطبيعية

FSRU

والصيانة والتصنيع

بناء و إصالح السفن البحرية 
والهياكل البرية والبحرية

ّ

حوض بناء 
و إصالح السفن

VSU سفينة 
للغاز الطبيعي المسال 69

خدمات
الدعم البحري

لسفن من ا أسطول  تشغيل 
السحب و يها زوارق  بما ف

توفير خدمات الوكالة
والخدمات اللوجستية

توفير خدمات شركة ناقالت
للوكاالت المالحية المحدودة 

في جميع موانئ قطر

خدمات المؤن، والتخزين سفن 4
لغاز البترول المسال

وحدة عائمة لتخزين وإعادة1
الغاز المسال لحالته الطبيعية

FSRU

الخدمات البحرية

والصيانة والتصنيع

بناء و إصالح السفن البحرية 
والهياكل البرية والبحرية

بناء سفن يصل طولها
إلى 170 متر

صناعة السفن من الصلب 
وااللمنيوم والبالستيك 

المقّو

نظرة عامة

أبراج الشموخ  /  الدائري الثالث
، الدوحة، قطر ص.ب 22271
المكتب: 8811 4496 974+
الفاكس: 3111 4448 974+

www.nakilat.com

 


