حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أميـر البــالد املفـــدى

سمو الشيخ متيـم بن حمـد آل ثاني
ولي العهــد األمـني
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عديدة من جهود وأعمال التصميمات الهندسية
واإلختبار .وقد مت تسلم إحدى عشرة سفينة من
السفن اململوكة بالكامل من أحواض بناء السفن
حتى نهاية شهر مارس  ،2009بينما سيتم تسليم
األربعة عشر سفينة املتبقية الحقاً .وتبلغ جملة
إستثمارات شركة ناقالت فى اخلمس و عشرون
سفينةاململوكة بالكامل حوالي سبعة مليارات
ونصف املليار دوالر.
وإجماالً سيضم أسطول شركة ناقالت أربعاً
وخمسني سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسال،
من بينها تسع سفن تقليدية تبلغ سعتها بني
( 154.000-145.000متراً مكعباً) 31 ،سفينة
من طراز كيو-فليكس تبلغ سعتها بني (-210.000
 216.000متراً مكعباً).فض ً
ال عن  14سفينة من
طراز كيو-ماكس تبلغ سعتها بني (-263.000
 266.000متراً مكعباً).

السيدات والسادة املساهمني والضيوف الكرام:
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
بالنيابة عن مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز
احملدودة (ناقالت) ,فإنه ليسعدنى أن أرحب بكم
فى إجتماعنا السنوى العام وأن أقدم لكم تقرير
الشركة السنوى الرابع واإلجنازات التى حتققت
خالل السنة املنتهية فى  31ديسمبر .2008

تزيد سعة سفن كيو-فليكس حوالي  %50عن سعة
ناقالت الغاز الطبيعي املسال التقليدية  ،بل إن
سعة كيو-ماكس العمالقة تزيد بأكثر من  %80عن
سعة الناقالت التقليدية وتستهلك طاقة أقل بنسبة
 .%40وتُعد هذه السفن العمالقة أضخم ناقالت
للغاز الطبيعي املسال في العالم واكثرها تطوراً.
لقد بلغت جملة إستثمارات شركة ناقالت فى
أسطولها البالغ  54سفينة تُشارك فى ملكية
بعضها ومتلك البعض اآلخر بالكامل حوالي 11
مليار دوالر.

وباإلضافة إلى  54سفينة لنقل الغاز الطبيعي
املسال ،قامت «ناقالت» والشـركة القطرية للنقـل
البحـري (ش.م.ق) من خالل اتفاقية املشاريع
لقد واصلت شركة ناقالت طوال عام ،2008
املشتركة بتأسيس شـركة اخلليج لنقل الغاز
بناء وتطوير شراكاتها مع الشركات الرئيسية
البترولي املسال ذ.م.م .والتي مت إنشاؤها على
التى ترتبط معها فى مشروعات مشتركة ،وهى
مشروعات المتالك و تشغيل تسع وعشرين سفينة وجه التحديد المتالك وتشـغيل أربع ناقالت
عمالقة للغاز البترولي املسـال .هذه السفن مملوكة
من ناقالت الغاز الطبيعي املسال التى تترواح
طاقتها اإلستيعابية بني ( 145.000إلى  216.000مناصـفة بني «ناقـالت» والشـركة القطرية للنقـل
البحـري (ش.م.ق) ،و مت بناؤها في حوض شـركة
متر مكعب) .وتتراوح نسبة ملكية شركة ناقالت
هيونداي للصناعات الثقيلة احملدودة الكورية.
فى هذه السفن بني  %20و ،%60ويبلغ متوسط
ومت تسلم جميع السفن األربع بنهاية شهر مارس
حصتها  .%43وقد مت تسلم  28سفينة من هذه
.2009
السفن حتى نهاية شهر ديسمبر   ،2008بينما
سيتم تسلم السفينة األخيرة في عام .2009
وأرجوا أن تسمحوا لي أن أستعرض معكم فيما
يلى بعض أبرز اإلجنازات التي حققتها شركة
ومتتلك شركة ناقالت ،باإلضافة إلى السفن
التسع والعشرين التى تُشارك فى ملكيتها ،خمس ناقالت فى عام :2008
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وعشرين سفينة من ناقالت الغاز الطبيعي املسال
اململوكة بالكامل .وتتوفر فى جميع هذه السفن،
املُصنعة بأحواض بناء السفن بكوريا ،أحدث
تقنيات نقل الغاز الطبيعي املسال بطريقة آمنة
ومضمونة وإقتصادية ،وميكن اإلعتماد عليها
لسنوات عديدة ،ومتثل هذه السفن ثمرة سنوات

مراسم تسمية سفن نقل الغاز :احتفلت ناقالت
باإلشتراك مع راس غاز بتسمية  12سفينة (كيو
فلكس) وذلك بأحواض بناء السفن فى كوريا.

خمسة منها مت تسميتهم بشركة «دايو لبناء السفن
والهندسة البحرية احملدودة» و هم «العامرية»
و«مرواب» و «فريحه» و «العريق» و «أم العمد».

وأربعة تسميتهم بشركة «سامسوجن للصناعات
الثقيلة احملدودة» وهم «اخلرسعة» و«احلويلة»
و«الشمال» و«اخلوير».
وثالثة سفن أخرى مت تسميتهم فى شركة
«هيونداى للصناعات الثقيلة احملدودة» وهم
«الثمامة» و«الساهلة» و«العطورية».
إجمالى اإلثنى عشرة سفينة مؤجرة بعقود طويلة
األجل لراس غاز.
احتفلت ناقالت مع قطر غاز بتسمية  6سفن من
طراز (كيو ماكس) :فى احلادى عشر من يوليو
قامت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر
املسند بتسمية أول ناقلة غاز طبيعى مسال من
فئة (كيو-ماكس) بسعة ()266.000م 3باسم
«موزة» وهى أكبر ناقلة غاز طبيعى مسال مت
بناؤها فى العالم وأكثرها تقدما .وقد مت ذلك فى
احتفالية مميزة متت فى حوض بناء السفن التابع
لشركة سامسوجن للصناعات الثقيلة.
وفى احتفالية الحقة مت تسمية «أم صالل» و «بو
سمرة» فى شركة سامسوجن.
وقد مت تسمية الثالثة سفن األخرى من طراز (كيو
ماكس) وهم «الغويرية» و«اجلميلية» و«السامرية»
فى شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية.
كافة السفن الستة مؤجرين بعقود طويلة األجل
لشركة قطر للغاز.
استالم ناقالت الغاز الطبيعى املسال :مت
استالم أربعة سفن من طراز (كيو-ماكس) خالل
عام :2008
ففى سبتمبر استلمت ناقالت السفينة «موزة» من
شركة سامسوجن ،وهى أكبر سفينة لنقل الغاز
الطبيعى املسال فى العالم .ومن اجلدير باذكر
أن «موزة» هى أول سفينة من مجموع  14سفينة
من طراز (كيو ماكس) و أيضا هى األولى من 25
سفينة مملوكة بالكامل لناقالت.
تلى ذلك استالم «أم صالل» و«بو سمرة» من
شركة سامسوجن ثم «الغويرية» من شركة دايو.

ضخمة وهى «بو سدرة» و«أم لقهاب» و«الوكير»
و«لوبرة» وذلك فى إحتفالية أقيمت فى شركة
هيونداى .السفن األربعة مملوكة مناصفة من
خالل شركة مشتركة بني «ناقالت» وشركة قطر
للنقل البحرى تسمى «شركة اخلليج لنقل الغاز
البترولى املسال احملدودة» وقد مت استالم كامل
السفن األربعة بنهاية مارس .2009
سوف تدار السفن عن طريق شركة مشتركة بني
شركتي اخلليج لنقل الغاز البترولى املسال و(إم أو
إل) اليابانية.
حوض إصالح السفن :لقد أكملت شركة
ناقالت وشركة قطر للبترول خالل عام 2007
وضع الصورة الكاملة لإلستراتيجية ذات املراحل
اخلمس إلقامة التسهيالت اخلاصة ببناء و صيانة
العديد من أنواع املنشآت البحرية.
خالل عام  2008مت تطبيق هذه اإلستراتيجية
طبقا للخطة املوضوعة .إن محور اإلهتمام هو
بناء حوض ضخم إلصالح السفن مت تصميمه
إلصالح و صيانة كبرى ناقالت الغاز الطبيعى
املسال وكذلك األنواع املتعددة من السفن األخرى،
باإلضافة إلى حتويل الناقالت إلى وحدات إنتاج
عائمة يتم من خاللها تخزين وإفراغ احلموالت.
إن حوض إصالح السفن والبالغ مساحته 43
هكتار من األراضى املستصلحة ميثل جزءا من
التوسعة الهائله مليناء راس لفان  ,ومن املتوقع
بداية تشغيله فى عام  .2010وكذلك مت الشروع
خالل عام  2008فى إقامة التسهيالت الالزمه
لبناء السفن الصغيرة ذات القيمة العالية و من
املفترض اإلنتهاء منها فى أواخر عام .2009
العقود الرئيسية التي مت ابرامها :منحت ناقالت
عقد رئيسى لشركة هيونداى «سامهو» للصناعات
الثقيلة احملدودة ومؤسسة هيونداى (للعمل معاً
كمقاولني) المداد ناقالت بعشر رافعات والتي
ستستخدم في العمل بالقرب من أرصفة امليناء
واألحواض اجلافة فى منشآة احلوض اجلاف
التابع لشركة ناقالت والذي يتم بناؤه على أعلى
املعايير العاملية في ميناء راس لفان.

واجلدير بالذكر هنا ،أن شركة ناقالت احتفلت
بسالمة وصول أول سفينة كيو فلكس لنقل الغاز
الطبيعي املسال إلى الواليات املتحدة ،وهي سفينة
«الغرافة» .هذا وقد قامت «الغرافة» بتفريغ
حمولتها في محطة استالم الغاز الطبيعي املسال
في ممر «سابني» املائي والتي مت جتهيزها حديثاً
في والية لويزيانا .وأصبحت الغرافة أكبر ناقلة
غاز طبيعي مسال تعبر ممر «سابني».

قامت ناقالت بتوقيع اتفاقية مع شركة «وقود»
إلمداد أسطولها املكون من  25ناقلة غاز طبيعى
مسال مملوكة بالكامل باإلحتياجات من الزيوت
البحرية و اخلدمات الفنية .اإلتفاقية تتضمن
إمدادات الزيوت املطلوبة للتشغيل املبدئى من قبل
أحواض صناعة السفن قبل استالم كل سفينة،
وأيضا إعادة التزود بالكميات الالزمة لتشغيل
األسطول حول العالم.

سفن الغاز البترولى املسال :قامت ناقالت
مع شركة قطر للنقل البحرى بتسمية  4ناقالت

انضمت أ ّول خمس عشرة سفينة من أسطول
ناقالت للغاز الطبيعي املسال والتي متتلكه بالكامل
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إلى نادي غارد ونادي ستاندرد ،وهما أكبر ناديني للحماية والتعويض
في العالم .يعتبر هذا اإلعالن ختام عملية اختيار دقيقة ت ّوجت بطرح
مناقصة تنافسية مغلقة شاركت فيها نخبة مختارة من نوادي احلماية
والتعويض العاملية.
التمويل :جنحت «ناقالت» في ابرام عقد متويلي بقيمة  1.5مليار دوالر
و ذلك من خالل برنامج التمويل القائم حالياً واملكون من مجموعة من
البنوك الدولية واإلقليمية يبلغ مجموعها  12بنكاً ،باإلضافة إلى شركة
تأمني الصادرات الكورية (“ .)”KEICوسوف يتيح هذا العقد التمويلي
لشركة «ناقالت» بان تكون ممولة متوي ُ
ال كافياً وقوياً وكذلك بأن تكون
على الطريق الصحيح إلستكمال عملية متويل شراء أُسطول ناقالت الغاز
الطبيعي املسال واملكون من  25ناقلة قيد اإلنشاء في أحواض بناء السفن
الكورية.
لقد حصلت سندات ناقالت الرئيسية على تصنيف ( )+Aمن قبل شركة
« »S&Pلتصنيف األوراق املالية و« »Aa2من قبل شركة «»Moody’s
لتصنيف األوراق املالية .كما حصلت سندات ناقالت الثانوية على تصنيف
« »Aمن شركة « »S&Pو« »Aa3من شركة «.»Moody’s
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها أسواق املال العاملية،استطاعت
ناقالت في احلفاظ على التصنيف احلالي لسنداتها الرئيسية والثانوية.
إن جناح ناقالت في احلصول على قرض متويلي بقيمة  1.5مليار دوالر
في ظل هذه الظروف الصعبة يثبت مرة أخرى املكانة املمتازة التي وصلت
إليها شركة ناقالت في أسواق املال العاملية حالياً.
ولدعم عمليات تشغيل السفن ،يوجد لدى «ناقالت» شركتني إضافيتني
وهما :شركة ناقالت ألعمال الو كالة ،وهي تعمل كوكيل حصري للخدمات
الكاملة بامليناء خلدمة جميع السفن احمللية و العاملية الراسية في ميناء
راس لفان .يعتبر مشروع الوكالة مشروعاً متنوعاً ،حيث تقوم الوكالة
بتلبية جميع احتياجات امليناء والشؤون القانونية و ذلك لضمان أفضل
فعالية خالل الوقت احملدد لتحميل أو تفريغ السفن في ميناء راس لفان.
ناقالت سفيتزرويسمولر ،وهو مشروع مشترك بني ناقالت و سفيتزر
الشرق األوسط ،يعمل على امتالك وتشغيل 21سفينة وقوارب القطر
والقوارب اإلرشادية والقوارب املالحية األخرى في رأس لفان .وفي عام
 2006مت احلصول على عقد تقدمي خدمات القطر واالرساء بامليناء وذلك
لفترة تعاقدية ملدة  22عاماً.
إنني أثق أن شركة ناقالت في وضع مالي وتشغيلي وإداري ميكنها من
حتقيق أهدافها املرسومة وكذلك إقتناص الفرص اجلديدة .وخالل
السنوات القليلة القادمة ستنتج قطر  %30من إنتاج العالم من الغاز
الطبيعي املسال ،وستتولى شركة ناقالت مسؤولية تسليم إمدادات الطاقة
القطرية لدول العالم بشكل آمن ومضمون.
وينتهز مجلس اإلدارة هذه املناسبة ،لكي يتقدم بالشكر والعرفان إلى سمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ،أمير البالد املفدى ،وإلى سمو الشيخ
متيم بن حمد آل ثاني ،ولي العهد األمني ،ملا يقدمانه من إرشاد ومساندة
على الدوام .كما نشكر شركاءنا ،ومساهمينا ،وإدارة الشركة وموظفيها
على جهودهم املخلصة وإسهامهم البناء.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

عبد الله بن حمد العطية
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نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الطاقة والصناعة
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
يسر مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز
احملدودة (ناقالت) أن يقدم تقريره السنوي
عن أداء وإجنازات الشركة عن عام 2008م.
تأسست «ناقالت» عام  2004من قبل دولة
قطر لتقوم بعملية الشحن الشاملة لكافة
مشاريع الغاز املسال في الدولة .ويتمثل الدور
األساسي «لناقالت» في امتالك وتشغيل
أسطول ضخم من ناقالت الغاز الطبيعي
املسال خلدمة مشاريع الغاز الكبرى لدولة
قطر مثل مشاريع شركة «قطر للغاز» وشركة
«رأس غاز».
تتربع قطر حالياً على واحداً من أكبر
احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم مما أدى
إلى اجتذاب االستثمارات الضخمة .ومن
املتوقع أنه بحلول عام  2011سوف تقوم قطر
بتصدير  77مليون طن سنوياً من الغازالطبيعي
املسال إلى األسواق العاملية مما يجعل قطر
أكبر مصدر للغاز الطبيعي املسـال في العالم.
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مت تأسيس شركة «ناقالت إنك» من أجل
امتالك دولة قطر قدرة ذاتية كاملة في مجال
الشحن البحري ،وذلك لنقل الغاز الطبيعي
املسـال القطري ،مما يجعلها حلقة الوصل بني
شـركات إنتاج وسوق استهالك الغاز الطبيعي.
يشـار إلى أسـطول ناقالت على أنه مبثابة
خط أنابيب عائم،وهو يوفر حلقة غاية في
األهمية لربط اإلستثمارات الضخمة في مجال
انتاج الغاز الطبيعي املسـال املذكورة أعاله مع
األسواق والعمالء املستهلكني للغاز الطبيعي
حول العالم .ويعزز هذا الدور ثقافة تشغيل

سلسلة املشاريع املتكاملة ،حيث تهدف قطر
للبترول و شـركاؤها في االنتـاج لشراكة رئيسية
في جميع مراحل صناعة الغاز الطبيعي
املسـال.
إن التطور املتكامل في جميع مراحل صناعة
الغاز الطبيعي املسال في دولة قطر يتيح
الفرصة للشعب القطري الكرمي للمشاركة
في اإلستثمار اخلاص في مجال صناعة الغاز
الطبيعي املسال ،لن يقتصر نشاط ناقالت
على الدور الذي تقوم به حالياً بنقل الغاز
الطبيعي املسال لألسواق العاملية فقط ،بل
تتطلع ناقالت للدخول في قطاع اخلدمات
البحرية القطرية من خالل امتالك وتشغيل
حوض إصالح وبناء السفن على أعلى
املسـتويات العاملية وكذلك انضمام ناقالت
غاز البترول املسال وسفن الكبريت ألسطول
الشركة.
ومع وجود هذا الكم الكبير من مشروعات
تصدير الغاز والتوسع في انتاج الغاز قامت
قطر بتثبيت مكانتها بني دول اخلليج في
أن تصبح األكثر جتاوباً في فتح أبوابها
لإلستثمارات اخلارجية ،وتعد ناقالت إحدى
الفرص اإلستثمارية املتاحة .إن القيادة
الرشيدة والتوجيهات السديدة من حضرة
صاحب السمو الشيخ /حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البالد املفدى ـ حفظه الله ـ قد أرست
القواعد األساسية لتفعيل وحتقيق هذا النمو
االقتصادي املطرد للبالد.

نبـذة عـن ناق ــالت

ناقالت هي شركة قطرية للنقل البحري ،تشكل جزءاً مكم ً
ال من سلسلة امداد الغاز
الطبيعي املسـال في دولة قطر .أُنشئت شركة ناقالت في عام  2004كشركة مسـاهمة
قطرية مملوكة بنسبة  %50للمؤسسني و %50للقطاع العام نتيجة االكتتاب الذي مت في
عام 2005م.
تقوم ناقالت حالياً ببناء أسطول ضخم من السفن لنقل الغاز الطبيعي املسـال املنتج من
حقل الشـمال بدولة قطر إلى األسـواق العاملية ،ويعد حقل الشمال أكبر حقل للغاز غير
املصاحب باحتياطي يبلغ حوالي  %15من إجمالي املخزون املؤكد في العالم .و بحلول
عام  2010سوف متتلك ناقالت  54سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسـال ،مما يجعلها أكبر
مالك سفن نقل الغاز الطبيعي املسـال على مستوى العالم.

سـفن ناقالت في حوض بناء السفن التابع لشركة سامسوجن للصناعات الثقيلة احملدودة في جزيرة جيوجي الكورية.
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عـوامل القـوة في ناقـالت
االندماج والتكامل مع سلسلة مشروعات الغاز
القطري:
إن ناقالت متثل عنصراً هاماً ومكم ً
ال في سلسلة من
أضخم مشروعات الطاقة املتطورة على مستوى العالم التي
تتطلع بها قطر للبترول وقطر غاز ورأس غاز وشركاؤهم
الدوليني.

الراعي الرئيسي لسلسلة
املشروعات الكبرى بدولة قطر
عمليات اإلنتاج
تتولى شركات الغاز القطرية إنتاج الغاز من حقل غاز الشمال مبوجب اتفاقيات
طويلة األجل ،ومن املتوقع أن يتم إنتاج وتسييل أكثر من  77مليون طن من الغاز
الطبيعي سنوياً من خالل التسهيالت البرية اململوكة لهذه الشركات.

التصنيف املتميز لناقالت بني شركات نقل الغاز
في العالم:
إن سندات الضمان الصادرة عن ناقالت قد حصلت على
درجة تصنيف «ممتاز» من وكاالت التصنيف الدوليةAa2 :
من مودي A+ ،من إس اند بي و A+من فيتش ،مع األخذ
في االعتبار مدى الثقة التامة املتعلقة بعملية التمويل.

ثبات التدفقات النقدية ملدة  25سنة هي فترة
إيجار السفن:
إن عائدات ناقالت ستظل ثابته على مدى فترة سريان
عقود اإليجار طويلة األجل ومدتها  25سنة مع ثبات فئات
اإليجار احملصلة.

عمليات الشحن (حلقة الوصل)
تقوم شركات املشاريع القطرية بنقل الغاز الطبيعي املسال
عن طريق سفن نقل الغاز العالية التقنية واملؤجرة مبوجب
عقود طويلة األجل مع الشركات املالكة ذات الشهرة العريضة
التي تتولى اإلدارة والتشغيل معاً مثل شركة ناقالت.

سياسة تخفيض نسبة املخاطر:
قامت ناقالت بتوقيع عقود بناء السفن مع كبريات الشركات
الكورية املتخصصة وهي هيونداي وسامسوجن ودايو ذوي
اخلبرة العالية في مجال بناء سفن الغاز مع احتفاظها
بسجالت راسخة ومستقرة في هذا املجال.

العمليات البرية (ضخ الغاز)
لدى شركات املشاريع القطرية نسب ملكية وعقود طويلة األجل لضخ الغاز في
بعض محطات الغاز في عدد من األسواق املختارة حول العالم.

إيجاد نظام متميز للتشغيل واإلدارة:
عقدت ناقالت حتالف استراتيجي مع شركة شل العاملية
للتجارة والنقل البحري (ستاسكو) وهي الشركة الرائدة
وذات اخلبرة الواسعة في مجال إدارة وتشغيل سفن
الغاز.

حوض بناء السفن على أعلى املستويات العاملية:
تعمل ناقالت على انشاء مرفق احلوض اجلاف إلصالح
وصيانة السفن في مدينة راس لفان وذلك على أعلى
املستويات العاملية .وبالتالي قامت ناقالت بتأسيس شركة
مشتركة مع شركة كيبل للخدمات البحرية ،وهي شركة
رائدة في مجال اصالح وصيانة وبناء السفن .وسوف تقوم
شركة كيبل باإلشراف على إدارة وتشغيل حوض السفن.
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التسويق
قامت شركات املشاريع القطرية بتوقيع العديد من عقود البيع طويلة األجل للغاز
الطبيعي مع مجموعة متميزة من العمالء في عدة أسواق مثل الواليات املتحدة،
آسيا وأوروبا.

نب ــذة عـن ناقــالت
أهمية عملية النقل لقدرة دولة قطر على ربط احتياطيات الغاز الضخمة مع األسـواق

حقل الشـمال
(حوالي %15
من احتياطي
الغاز املؤكد
في العالم)

راس غــاز
 77مليون طن
في السنة من الغاز
الطبيعي املسال

قطـر غــاز

بيــع الغ ــاز
الطبيعي املسـال
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لكل من قطـر للبترول ودولة قطـر.
يعتبر الغاز الطبيعي املسـال مهماً ٍ
مشـاربع راس غاز وقـطر غاز غاية في األهمية لقطر للبترول وشركائها من شـركات البترول العاملية.
تعد عملية نقل الغاز الطبيعي املسـال عام ً
ال رئيسياً لربط احتياطيات الغاز ومشـاريع البنية التحتية املرافقة لها مع األسـواق.
أُنشـئت ناقالت لتلعب دوراً رئيسـياً في مشـاريع نقل الغاز الطبيعي املسـال القطـري.
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مسـاهمـو ناقــالت

 %2الصندوق القطري للتعليم والصحة
 %5قطر للبترول
 %1شركة قطر للوقود
 %50مواطنون قطريون /آخرون

 %5مؤسسة قطر للتعليم والعلوم والتنمية االجتماعية
 %7صندوق املعاشات القطري

 %15الشركة القطرية للنقل البحري

 %15شركة املالحة القطرية

قطر للبترول
تدير قطر للبترول فعلياً مصالح قطر في كافة مشاريع النفط
والغاز والبتروكيماويات واملصافي في قطر واخلارج .أنشئت
قطر للبترول والتي كانت تعرف سابقاً باسم املؤسسة العامة
القطرية للبترول عام  1974مبرسوم أميري ،ومتتلكها دولة
قطر بالكامل .وتعمل قطر للبترول في جميع مراحل صناعة
الهيدروكاربونات والتي تشمل االستكشاف واحلفر واإلنتاج
والتكرير والنقل والتخزين واملبيعات اإلقليمية والتصدير.
ومنذ عام  1998أوكلت دولة قطر لقطر للبترول مسئولية
اإلشراف على نشاطات استكشاف وإنتاج الهيدروكاربونات
والتي جتري في قطر بالتضامن مع الشركات األجنبية .متلك
قطر للبترول احلصة األكبر في الشركات العاملة في مجاالت
النفط اخلام والغاز الطبيعي املسال ،واحلديد الصلب ،وإنتاج
األسمدة الكيماوية ،وكذلك معظم الشركات العاملة في انتاج
البتروكيماويات في قطر .إضافة إلى ذلك تعمل قطر للبترول
سواء من خالل املشاريع املشتركة أو كوكيل لدولة قطر في
جميع مشاريع حتويل الغاز إلى سوائل وتزويد خطوط أنابيب
الغاز في قطر.
وميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن قطر للبترول من
موقعها على اإلنترنت .www.qp.com.qa
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الشركة القطرية للنقل البحري

وهي شركة للنقل البحري مقرها قطر وذات خدمات متنوعة
وشاملة ملقابلة االحتياجات اخلاصة لنقل غاز البترول املسال،
والغاز الطبيعي املسال ،والنفط اخلام النقي .وميكن احلصول
على مزيد من املعلومات عن الشركة القطرية للنقل البحري
من موقعها على اإلنترنت www.qship.com

شركة قطر الوطنية للمالحة والنقل
وهي أيضاً شركة مقرها قطر وذات اهتمامات متنوعة في
الشحن والنقل البحري حيث توفر إلى جانب نشاطات أخرى
خدمات النقل البحري والشحن والتجارة وإصالح وتصنيع
السفن وتوكيالت النقل البحري وخدمات املناولة .أيضاً توفر
شركة قطر الوطنية للمالحة والنقل السفن للخدمات البحرية
حيث متلك أسطوالً كبيراً من سفن احلاويات وسفن البضائع
العامة وسفن البضائع ،وزوارق القطر.
وميكــن احلصــول عـلى مـزيــد مــن املعــلومات عــن شــركة
قطــر الوطنيــة للمالح ــة والنق ــل من موقعـها عـلى اإلنترنت
.www.qatarnav.com

أسـطول ناقـالت
قامت ناقالت منذ البداية بإنشاء عدداً من الشركات املشتركة مع مجموعة من شركات الشحن الدولية بنسب مشاركة (غير تشغيلية)
تتراوح بني  %60 - %20في  29سفينة لنقل الغاز املسال ،وتضم هذه الشركات الدولية :ماران غاز ،تيكاي ،أو إس جي ،بروناف ،ام أو ال،
ميتسوي ،إن واي كيه ،كيه الين ،لينو الين.
وباإلضافة إلى ما سبق فقد تعاقدت ناقالت على بناء  25سفينة أخرى من طراز كيو فلكس وكيو ماكس لنقل الغاز الطبيعي املسال
مملوكة ملكية تامة وستكون جاهزة للتشغيل بالكامل عام 2010م .وبهذا سيتكون اسطول ناقالت من  54سفينة لنقل الغاز الطبيعي
املسال.
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مشـاريع ناقــالت
ميكن التعرف على رؤية ورسالة ناقالت من خالل الشركات التابعة لها واململوكة بالكامل،
وكذلك من خالل املشاريع املشتركة.

شركة ناقالت احملدودة
مت انشاؤها في ابريل 2006م ،وهي مملوكة بالكامل لشركة
ناقالت ،بغرض احلصول على التمويل الالزم لتملك سفن نقل
الغاز الطبيعي املسال بالكامل.

ناقالت للشحن (قطر) احملدودة
انشئت في مارس  2007وهي مملوكة بالكامل لشركة ناقالت،
وسوف تقوم بإدارة سفن الغاز الطبيعي املسال والسفن األخرى
لنقل منتجات غاز البترول وحتويل الغاز إلى سوائل والكبريت
واملكثفات.

ناقالت – كيبل البحرية واملالحية احملدودة
في مارس 2007م وقعت شركة ناقالت إتفاقية مع شركة كي.
إس .لإلستثمار احملدودة ،وهى شركة تابعة ومملوكة بالكامل
لشركة كيبل للمالحة البحرية ،يقوم مبوجبها الطرفان بإنشاء
حوض لتصليح السفن على أعلى املستويات العاملية مبيناء رأس
لفان بدولة قطر.

شركة ناقالت ألعمال الوكالة احملدودة
أنشئت الشركة في مايو 2005م ،ومتتلك ناقالت  %95من
اسهمها ،وقطر للبترول  ،%5وتعمل الشركة كوكيل حصري
جلميع السفن في ميناء رأس لفان.

شـركة اخلليج لنقل الغاز البترولي املسال ذ.م.م.
مت تأسيس الشركة في مارس  .2008وهي مملوكة مناصـفة
بني (ناقـالت) والشـركة القطرية للنقـل البحـري ،وذلك من
خالل اتفاقية مشروع مشترك .شـركة اخلليج لنقل الغاز
البترولي املسال ذ.م.م .مسؤولة عن بناء ومتلك و إدارة عمليات
التشغيل ألربع سفن ذات حجم كبيرلنقل الغاز.

ناقالت سفيتزرويسموللر ذ م م
أسست هذه الشركة في نوفمبر 2006م ،ومتلك ناقالت %70
من أسهمها ،وسفيتزر الشرق األوسط ل ل سي  ،%30متلك
الشركة وتعمل على تشغيل زوارق القطر وزوارق اإلرشاد
واملراكب املالحية األخرى في ميناء رأس لفان .وكان االتفاق
بني ناقالت وسفيتزر قد مت التوقيع عليه بعد منح عقد ملدة 22
سنة للقيام بخدمات قطر وإرساء السفن من قطر للبترول.
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شركة ماران ناقالت احملدودة
أنشئت الشركة في يوليو 2004م ،ومتلك ناقالت  %30من
أسهمها ،وشركة ماران للمشاريع  ،%70متلك الشركة  4سفن
مؤجرة لرأس غاز.

بنينسيوال لنقل الغاز الطبيعي املسال رقم  4احملدودة
مت تأسيس الشركة في أغسطس  ،2004ومتلك ناقالت
 %30من أسهمها ،واحتاد جي  ( 4املكون من م ول ،ن واي
ك ،ميتسوي ،وك-الين)  %70منها ،ومتلك الشركة باملشاركة
سفينة واحدة لنقل الغاز الطبيعي املسال مؤجرة لرأس غاز .

مؤسسة تيكاي ناقالت القابضة
مت تكوين الشركة في سبتمبر  ،2004ومتلك ناقالت  %30من
أسهمها ،وتيكاي  %70منها ،ومتلك الشركة باملشاركة  3سفن
لنقل الغاز الطبيعي املسال مؤجرة لرأس غاز .

مؤسسة أوإس جي ناقالت
مت تأسيس الشركة في نوفمبر 2004م ،ومتلك ناقالت %50.1
من أسهمها ،بينما متلك شركة أو إس جي الدولية %49.9
منها ،ومتلك الشركة باملشاركة  4سفن لنقل الغاز الطبيعي
املسال مؤجرة لقطر غاز.

ناقالت ( )8-85422لالستثمارات احملدودة
تكونت الشركة في نوفمبر  2004ولها نسبة ملكية  %45من
ناقالت للغاز الطبيعي املسال مؤجرة لقطر غاز ،بينما ميلك
الشركاء التجاريني األملان وشركة بروناف نسب  %54و %1على
التوالي في كل من هذه السفن األربع.

شركة جي  5ناقالت من رقم  1وحتى رقم  8احملدودة
تكونت الشركة في يوليو 2005م ،ومتلك ناقالت  %40من
أسهمها ،واحتاد جي ( 5املكون من م و ل ،ن واي ك ،ميتسوي،
لينو ،وك – الين)  %60منها ،ومتلك الشركة باملشاركة  8سفن
لنقل الغاز الطبيعي املسال مؤجرة لرأس غاز.

مؤسسة تيكاي ناقالت ()3
مت تكوين الشركة في أغسطس 2005م ،ومتلك ناقالت %60
من أسهمها ،بينما متلك تيكاي  %40منها ،ومتلك الشركة
باملشاركة  4سفن لنقل الغاز الطبيعي املسال مؤجرة لرأس
غاز.

شركة الهند لنقل الغاز الطبيعي املسال (رقم )3س أ
مت تأسيس الشركة في مارس 2006م ،ومتلك ناقالت  %20من
أسهمها ،بينما متلك م و ل  %26س سي آي  ،%26ن واي ك
 ،% 16.67ك – الين  ،%8.33وبترونيت  ،%3وميلك الشركاء
باملشاركة سفينة واحدة لنقل الغاز الطبيعي املسال مؤجرة
لراس غاز.
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مستأجرو الناقالت البحرية

تستند قوتنا املالية على مدى اجلودة والقوة املالية للمستأجرين ،والذين ميثلون بعضاً من التطورات
العاملية الكبيرة في مجال الغاز الطبيعي املسال ،وذلك مع ازدياد القدرة االنتاجية الكلية املخطط لها
للغاز الطبيعي املسال والتي ستزيد عن  77مليون طن سنوياً.
وتعتبر مشاريع الغاز الطبيعي املسال موجهات حاسمة لنمو االنتاج وبدائل االحتياطيات وتوليد السيولة النقدية
لبعض كبرى شركات النفط العاملية من أمثال اكسون موبيل وكونوفيليبس وشل وتوتال.
ويعتبر كل مستأجر جهة مالية لها أهميتها وحقوقها اخلاصة ،وهم:

شركة قطـر

غـاز               

تعتبر شركة قطر للغاز الشركة الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي املسال في قطر .واآلن حتقق الشركة
رؤيتها لتوريد الغاز الطبيعي املسال إلى املستهلكني في جميع أنحاء الكرة األرضية من لديها منشآتها
ذات املستوى العاملي في قطر.
تأسست شركة قطر للغاز عام 1984م .ومنذ ذلك الوقت هيأت الشركة لنفسها موقعا باعتبارها
العبا رئيسيا في صناعة الغاز الطبيعي املسال .تكونت الشركة أساساً إلدارة ثالثة خطوط انتاج للغاز
الطبيعي املسال بطاقة تصميمية  2مليون طن في السنة لكل واحداً منها على حدة ،ومساهمو الشركة
هم قطر للبترول ،اكسون موبيل ،توتال ،ميتسوي ،ماروبيني.
واآلن تصدر قطر للغاز  10ماليني طن سنويا من الغاز الطبيعي املسال من ثالثة خطوط لالنتاج
للمستهلكني في اليابان واسبانيا.
ومتر الشركة في الوقت الراهن مبرحلة توسع سريع والتي عندما تكتمل في عام 2010م ستتمكن من
تصدير  42مليون طنا سنوياً لالسواق في اوروبا وآسيا وامريكا الشمالية.
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شـركة راس غـاز احملـدودة (راس غـاز)
هي إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال تنفيذ املشاريع املتكاملة
للغاز الطبيعي املسال .فمنذ تأسيسها في عام 2001م ،قامت راس غاز
بتطوير منشآتها وفق معايير عاملية إلستخراج وتخزين ومعاجلة وتصدير
الغاز الطبيعي املسال .وقامت راس غاز باإلنابة عل الشركاء املالكني بإبرام
عقود طويلة األمد إلمداد الغاز الطبيعي املسال إلى عمالئها في كوريا
والهند وإيطاليا واسبانيا وبلجيكا وتايوان والواليات املتحدة األمريكية.
لقد أصبحت راس غاز العب ًا رئيسي ًا في عالم صناعة الغاز الطبيعي املسال.
ومت ذلك عن طريق إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي املسال إلى مجموعة
واسعة من العمالء العامليني ،وذلك من خالل أسطول من ناقالت الغاز
الطبيعي املسال املؤجرة بعقود طويلة األمد .كما تواصل راس غاز جهودها
للبدء مبشاريع ذات تقنيات متقدمة مثل إنتاج وبيع الهيليوم.
تنتج مشاريع راس غاز حالي ًا ما يزيد عن  20مليون طن سنوي ًا من الغاز
الطبيعي املسال بواسطة خمس خطوط انتاج يتم تشغيلها في الوقت
الراهن .ومن املتوقع أن يرتفع معدل اإلنتاج بنهاية العقد احلالي إلى ما
يقارب  35مليون طن سنوي ًا ،و ذلك بعد استكمال تشغيل سبع خطوط انتاج
للغاز الطبيعي املسال.
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إجنازاتنا

لقد حققت شركة ناقالت تقدم ًا متميزا خالل عام 2008م.
وفيما يلي بعض أبرز إجنازات الشركة خالل هذا العام:

مت إجناز تقدما هائال فى تطبيق السالمة املهنية
والصحية والبيئية بالشركة ،فمن خالل أنظمة
إدارة السالمة التى مت وضعها لشركة ناقالت
واألسطول والوكالة وحوض إصالح السفن فإن
ناقالت جنحت فى الوصول إلى عدم حدوث
إصابات نهائيا للعاملني بالشركة كما حقق العمل
باحلوض اجلاف زمنا قدره  2.6مليون ساعة
عمل بدون أعطال.
تسير عملية بناء  25ناقلة للغاز الطبيعى املسال
واململوكة بالكامل لشركة ناقالت وفقا للجدول
الزمنى احملدد .فقد مت استالم  4ناقالت فى
عام  ,2008يليها  15ناقلة سوف يتم استالمها
خالل  2009ويتبقى  6فى أوائل  2010مبشيئة
الله.
مت و ضع األنظمة و اإلجراءات إلدارة اتفاقية
اخلدمات املتكاملة مع شركة شل العاملية للتجارة
والنقل احملدودة (ستاسكو) وذلك لتشغيل
ناقالت الغاز الطبيعى املسال اململوكة بالكامل
لشركة ناقالت.
قامت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر
املسند بتسمية أول ناقلة غاز طبيعى مسال من
فئة (كيو ماكس) بسعة ()266.000م 3باسم
«موزة» وهى أكبر ناقلة غاز طبيعى مسال فى
العالم وذلك فى احتفالية مميزة متت فى شركة
سامسوجن للصناعات الثقيلة احملدودة.
بانتهاء عام  2008أصبح لدينا  28ناقلة من
ناقالت الشركات املشتركة تعمل فى مجال
نقل الغاز الطبيعى املسال ،وسيتم استالم آخر
ناقالت الشركات املشتركة خالل .2009
مت اإلحتفال بوصول أول ناقلة غاز طبيعى مسال
«الغرافه» من طراز (كيو فلكس) إلى الواليات
املتحدة بسالم.
أصبحت «دهيل» أول ناقلة من طراز كيو فلكس
وأكبر ناقلة غاز طبيعى مسال متر من قناة
السويس.
أمتت كل من شركة ناقالت وشركة قطر للنقل
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البحري إتفاقية تأسيس شركة مشتركة مناصفة
وهى شركة اخلليج لنقل الغاز البترولى املسال
«ذات مسئولية محدودة» وقد مت إنشاؤها على
وجه التحديد لتكون مسئولة عن بناء وامتالك
وتشغيل أربعة من أكبر ناقالت للغاز البترولي
املسال مت بناؤها فى شركة هيونداي للصناعات
الثقيلة احملدودة بكوريا .وقد مت استالم ثالثة
سفن منها و السفينة األخيرة سيتم استالمها
فى مارس .2009
قامت ناقالت بتوقيع اتفاقية مع شركة «وقود»
إلمداد األسطول املكون من  25ناقلة للغاز
الطبيعى املسال «اململوكة بالكامل» بكافة
اإلحتياجات من الزيوت البحرية واخلدمات
الفنية.
لقد حصلت سندات ناقالت الرئيسية على
تصنيف ( )A+من قبل شركة «»S&P
لتصنيف األوراق املالية و« »Aa2من قبل شركة
« »Moody’sلتصنيف األوراق املالية .كما
حصلت سندات ناقالت الثانوية على تصنيف
« »Aمن شركة « »S&Pو« »Aa3من شركة
«.»Moody’s
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها أسواق
املال العاملية ،استطاعت ناقالت في احلفاظ
على التصنيف احلالي لسنداتها الرئيسية
والثانوية.
حصلت ناقالت على متويل قدره  1.5مليار
دوالر فى ظل أسواق مالية صعبة مما يؤكد
مجددا مكانة ناقالت املميزة فى أسواق املال
احلالية.
أكملت شركة ناقالت وشركة قطر للبترول وضع
إستراتيجية ذات خمس مراحل إلنشاء حوض
إلصالح السفن على مستوى عاملي .وقد حققت
جميع املراحل اخلمس تقدماً ممتازاً.
تسير عملية توظيف وتأهيل البحارة الالزميني
لتشغيل أسطول الناقالت اململوكة  %100طبقا
للخطة التنفيذية املعدة.

بلغ إجمالي صافي الربح من عمليات التشغيل
 214.1مليون ريال لعام  2008مقارنة مع
 129.7مليون ريال لعام  ،2007بزيادة قدرها
 .%65بلغ صافي الربح بعد خسـائر القيمة
العادلة من عمليات التحوط لشركات املشاريع
املشتركة  129.9مليون ريال لعام 2008
مقارنة مع  90.4مليون ريال لعام .2007
وبلغت اخلسارة في القيمة العادلة لعمليات
التحوط  84.2مليون ريال لعام  2008مقارنة
مع  39.3مليون ريال لعام  ،2007ويرجع
ذلك لعدم أهلية التقنية (ألغراض محاسبية)
اخلاصة بعمليات املشتقات (املوجودة في
الدفاتر احملاسبية لبعض شركات املشاريع
املشتركة) كوسائل حتوط وفقاً ملعيار احملاسبة
الدولي رقم  .39إن التغير في املعاجلة
احملاسبية هوعبارة فقط عن قيد محاسبي
غير نقدي ،ال يؤثر على إقتصاديات معامالت
املشتقات وال التدفقات النقدية أو السيولة
النقدية للشركة .ناقالت ومشاريعها املشتركة
معرضون خلطر ارتفاع سعر الفائدة على
األموال املقترضة .ويتم مواجهة هذا اخلطر
عن طريق استخدام عقود املبادلة ألسعار
الفائدة ( ،)SWAPوالتي سوف حتمي
الشركة من االرتفاع في اسعار الفائدة في
املستقبل .معظم قروض ناقالت و مشاريعها
املشتركة مت احلصول عليها في الوقت الذي
مت فيه التوقيع على عقود تأجير السفن مع
املستأجرين.
بلغ إجمالي املوجودات لناقالت  24.5مليار
ريال كما في  31ديسمبر  2008بزيادة
قدرها  8.5مليار ريال عن عام .2007
وبلغت املوجودات املتداولة مبا في ذلك النقد
واألرصدة لدى البنوك  2.1مليار ريال كما
في  31ديسمبر  .2008بينما بلغت املوجودات
غير متداولة والتي تتألف أساساً من
اإلستثمارات في ناقالت الغاز الطبيعي املسال
واملمتالكات واملعدات واملوجودات األخرى
 22.3مليار ريال بزيادة قدرها  8.9مليار

ريال عن .2007

النتائج املالية

تعكس النتائج املالية لناقالت للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2008
املالمح الرئيسية اآلتية:

بلغ إجمالي القروض  19.1مليار ريال كما
في  31ديسمبر  2008مقارنة مع  10.1مليار
ريال كما في  31ديسمبر  ،2007وتعكس
الزيادة في القروض بالدرجة األولى عملية
متويل بناء سفن الغاز الطبيعي املسال.
بلغ إجمالي حقوق امللكية قبل احتياطي
التحوط وحقوق األقلية  5.9مليار ريال
كما في  31ديسمبر  2008مقارنة مع 5.8
مليار ريال كما في  31ديسمبر  .2007وبلغ
احتياطي التحوط السلبي  5.9مليار ريال كما
في  31ديسمبر  2008مقارنة مع  1.1مليار
ريال كما في  31ديسمبر  .2007إن احتياطي
التحوط الذي يظهر بقيمة سالبة ميثل قيد
محاسبي من إعادة التقييم للقيمة العادلة
ملبادالت أسعار الفائدة .يتوقع أن ينخفض
احتياطي التحوط مع مرور الوقت وذلك مع
إعادة دفع القروض وانخفاض املبلغ االساسي
ملبادالت أسعار الفائدة.
إن االحتياطي الذي يخص هذا التحوط ال
يتوقع بأن يؤثر على قائمة الدخل أو األرباح
املدورة .إن القيمة السالبة لالحتياطي نشأت
من مبادالت أسعار الفائدة التي تعود إلى
قروض ذات فوائد متغيرة أخذت من أجل بناء
سفن.
كذلك تقوم الشركة بالدخول في اتفاقيات
طويلة األجل لتأجير سفن وذلك لتثبيت
التدفقات النقدية املستقبلية الناجتة من
عمليات تشغيل السفن .إن هذه االستراتيجية
يتوقع أن ينتج عنها تدفقات نقدية أكثر ثباتاً
في املستقبل وتقليل عدم التأكد الذي يالزم
التقلبات في اسعار الفائدة أو اسعار النقل.

23

التـق ـ ــريـر السـ ـ ـنـوي 2008

عمليات ناقـالت احلالية واملستقبلية
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عملية بناء السفن:
أحرزت شركة ناقالت خطوة مميزة وهامة في عام  ،2008حيث مت تسلم أكبر ناقلة للغاز الطبيعي
املسال «موزة» في  29سبتمبر  ،2008وقامت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر املسند بتسميتها.
وأُعقب تسلم ناقلة «موزة» بفترة وجيزة تسلم ناقلة «أم صالل» في  29نوفمبر ،وتسلم ناقلة «الغويرية»
في  15ديسمبر ،وأخيراً ناقلة «بو سمرة» في  29ديسمبر من عام  .2008ومن املتوقع تسلم  18ناقلة
أُخرى في عام  2009وباقي الناقالت الثالث في عام  .2010بحلول الربع الثالث من عام  2010ستكون
جميع سفن نقل الغاز الطبيعي املسال اململوكة بالكامل لشركة ناقالت في مرحلة التشغيل.
لقد مت التعاقد لبناء جميع السفن املذكورة أعاله مع أحواض بناء السفن الرئيسية الكورية ،وهم شركة
هيونداي للصناعات الثقيلة احملدودة وشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية احملدودة وشركة
سـامسوجن للصناعات الثقيلة احملدودة.

ويتكون أسطول «ناقالت» من 25سفينة نقل غاز طبيعي مسال مملوكة بالكامل و 29سفينة نقل غاز
طبيعي مسال مملوكة ملكية مشتركة و 4سفن نقل غاز بترولي مسال مملوكة ملكية مشتركة.
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ناقالت الغاز الطبيعي اململوكة بالكامل

أسـطول ناقـالت

متتلك شركة ناقالت  52سفينة لنقل الغازالطبيعي املسال (مملوكة ملكية كاملة) .وقد مت التعاقد لبناء
هذه السفن من قبل أحواض بناء السفن بكوريا ،وذلك طبقاً ألحدث التقنيات لنقل الغاز الطبيعي املسال
بطريقة آمنة ومضمونة وإقتصادية ،واملطبقة لسنوات عديدة ،ومتثل هذه السفن ثمرة سنوات عديدة
من جهود وأعمال التصميمات الهندسية واإلختبار .وتبلغ جملة إستثمارات شركة ناقالت في اخلمس
وعشرين سفينة اململوكة بالكامل حوالي سبعة مليارات ونصف املليار دوالر.
وإجماالً سيضم أسطول شركة ناقالت  54من سفن الغاز الطبيعي املسال ،من بينها  9سفن تقليدية
يبلغ حجمها من  145.000إلى  154.000متراً مكعبا 31 ،سفينة من طراز كيو-فلكس يتراوح حجمها
من  210.000إلى  216.000متراً مكعباً ،فض ً
ال عن  14سفينة من طراز كيو-ماكس يتراوح حجمها من
 263.000إلى 266.000متراً مكعباً .تزيد سعة كيو-فلكس بنسبة  %50عن سعة ناقالت الغاز الطبيعي
املسال التقليدية ،بل إن سعة كيو-ماكس العمالقة تزيد بأكثر من  %80عن سعة الناقالت التقليدية .وتُعد
هذه السفن العمالقة أضخم ناقالت للغاز الطبيعي املسال مت بناؤها حتى اليوم.
تبلغ جملة إستثمارات شركة ناقالت فى أسطولها البالغ  45سفينة تُشارك فى ملكية بعضها ومتلك
بالكامل البعض اآلخر حوالي  11مليار دوالر.
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1

( 1675مــوزة)

كيو -ماكس

2

( 1676أم صالل)

كيو -ماكس

3

( 2255الغويرية)

كيو -ماكس

4

( 1677بو سمرا)

كيو -ماكس

5

( 2256جلميلية)

كيو -ماكس

6

( 2257السامرية)

كيو -ماكس

7

 ( 1694املايدة)

كيو -ماكس

8

( 1908مسيمير)

كيو -فلكس

9

( 1695مكينيس)

كيو -ماكس

10

( 2264الشحانية)

كيو -فلكس

11

( 1696الغشماية)

كيو -فلكس

12

( 2265السد)

كيو -فلكس

13

( 1697املفير)

كيو -ماكس

14

( 2266عنيزة)

كيو -فلكس

15

( 1909اخلريطيات)

كيو -فلكس

16

( 1910الركيات)

كيو -فلكس

17

( 2283اخلطية)

كيو -فلكس

18

( 2284الكرعانة)

كيو -فلكس

19

( 1726الدفنة)

كيو -ماكس

20

( 2285النعمان)

كيو -فلكس

21

( 1751شقرا)

كيو -ماكس

22

( 1752زرقا)

كيو -ماكس

23

( 2286الباهية)

كيو -فلكس

24

( 1753عامرة)

كيو -ماكس

25

( 1754رشيدة)

كيو -ماكس

ناقالت الغاز الطبيعي اململوكة بالكامل

السـفينة

احلجـــم

ناقالت الغاز الطبيعي املسال اململوكة ملكية مشتركة
أسطول ناقالت:

لقد مت التعاقد مع ثالثة شركات كورية لبناء كل أُسطول ناقالت من السفن ،وهم شركة هيونداي
للصناعات الثقيلة احملدودة وشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية احملدودة وشركة سامسوجن
للصناعات الثقيلة احملدودة.
يتكون أُسطول ناقالت من  29سفينة مملوكة ملكية مشتركة و  25سفينة مملوكة بالكامل.

ناقالت الغاز الطبيعي املسال اململوكة ملكية مشتركة:
عملت ناقالت على الدخول في مشاريع مشتركة مع شركات عاملية ورائدة في مجال الشحن البحري،
وتقوم املشاريع املشتركة بتملك وتشغيل تسع وعشرين سفينة من ناقالت الغاز الطبيعي املسال .وتتراوح
نسبة ملكية ناقالت فى هذه السفن املشتركة ما بني  %20و ،%60ويبلغ متوسط حصتها اإلجمالية .%43
وتتألف هذه السفن من تسع سفن تقليدية بطاقة استيعابية  145.000متر مكعب لكل سفينة وعشرون
سفينة أخرى من طراز كيو-فلكس بطاقة استيعابية تتراوح ما بني  210.000إلى  216.000متر مكعب
لكل سفينة.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

اسكليبوس

ام باب
سميسمة
اجلساسية
املارونة
العريش
الداين
عجنان
1686
احلويلة
اخلرسعة
الشمال
اخلوير
الغرافة
الهملة
القطارة
متبك
الرويس
السافلية
دحيل
الغارية
عامرة
مرواب
فريحة
الثمامة
السهلة
العطورية
العريق
أم العمد

تقليدية

تقليدية
تقليدية
تقليدية
تقليدية
تقليدية
تقليدية
تقليدية
تقليدية

كيو -فلكس

كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس
كيو -فلكس

%30
%30
%30
%30
%30
%30

%30

%30

%20
%60
%60
%60
%60
%50.1
%50.1
%50.1
%50.1
%45
%45
%45
%45
%04
%04
%04
%04
%04
%04
%04
%04

ماران
ماران
ماران
ماران
تيكاي
تيكاي
تيكاي
ان واي كي
بترونيت

تيكاي
تيكاي
تيكاي
تيكاي
او اس جي
او اس جي
او اس جي
او اس جي
بروناف
بروناف
بروناف
بروناف
ام او ال
ام او ال
ام او ال
ان واي كي
ان واي كي
ان واي كي
كي  -الين
كي  -الين

ناقالت الغاز الطبيعي املسال اململوكة ملكية مشتركة

السفينة

احلجم

أسهم
ناقالت

الشريك (الشركاء)
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ناقالت الغاز البترولي املسال:
باإلضافة إلى اسطول ناقالت من سفن الغاز الطبيعي املسال ،متتلك ناقالت أربع ( )4سفن ذات
حجم كبير لنقل الغاز الطبيعي تبلغ حمولة كل منها  82000متر مكعب .يتم إدارة وتشغيل هذه السفن
من قبل شركة ذات غرض خاص تدعى «شركة اخلليج لنقل الغاز البترولي املسال ذ .م .م ».وهي
عبارة عن اتفاقية مشروع مشترك مع الشركة القطرية للنقل البحري ،حيث متتلك شركة ناقالت
 %50والشركة القطرية للنقل البحري  %50من حصص السفن األربع التي مت بناؤها بأحواض شركة
هيونداي للصناعات الثقيلة بكوريا.
كذلك تعمل ناقالت على توفير خدمات النقل البحري لشركة «تسويق« ،وذلك لسد احتياجاتها في
عمليات تصدير الغاز البترولي املسال والكبريت.

السفينة
1
2
3
4

بو سدرة
أم لقهاب
الوكير
(لوبرة)

ملكية ناقالت إدارة السفن

احلجم
82.200
CBM 82.200
CBM 82.200
CBM 82.200
CBM

%50
%50
%50
%50

ناقالت  /ستاسكو
ناقالت  /ستاسكو
ناقالت  /ستاسكو
ناقالت  /ستاسكو

إدارة السفن
تتم إدارة سفن ناقالت من خالل شركة ناقالت للشحن (قطر) احملدودة ،وذلك من خالل االتفاقية
العامة للخدمات املبرمة مع شركة شل للتجارة والشحن البحري احملدودة (ستاسكو) في عام 2006م،
تشتمل هذه االتفاقية على مجموعة من اخلدمات املتكاملة ،من ضمنها بند تسليم اإلدارة الكاملة
لتشغيل سفن الغاز الطبيعي املسال إلى شركة ناقالت خالل الفترة من  8إلى  12سنة من تاريخ تسليم
سفينة كيو ماكس األخيرة .كما تخول هذه االتفاقية بتكليف (ستاسكو) إلدارة وتشغيل ناقالت الغاز
البترولي املسال ،وذلك من خالل شروط مماثلة كتلك الشروط في ناقالت الغاز الطبيعي املسال.

عمليات تشغيل الشحن
قامت شركة ناقالت بتطوير مستوى عمليات الشحن من ناحية الصحة والسالمة والبيئة واجلودة
والقدرات التقنية اخلاصة بها .وذلك لإلشراف على انشطة بناء وإدارة السفن ،لضمان حتقيق أعلى
املعايير الدولية والتي تساعد على التحكم في التكاليف وإدارة املشاريع املشتركة لنقل الغاز الطبيعي
املسال بكفاءة ،مما يؤدي إلى احلفاظ على سمعة ناقالت.
وباإلضافة إلى ما سبق جتري ناقالت ومبساعدة من مؤسسة قطر لعمل دراسة جدوى إلنشاء
عال ومعترف بها دولياً ،خلدمة ودعم النمو السريع
األكادميية البحرية الدولية في قطر على مستوى ٍ
في قطاع املالحة واخلدمات البحرية .والهدف من ذلك هو إقامة حتالف بني ومؤسسات اخلدمات
البحرية الرائدة في العالم لتشكيل مركز إقليمي متميز في مجال التعليم والتدريب على اخلدمات
والصناعات البحرية.
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املقارنة القياسية لسفن نقل الغاز الطبيعي املسال مع سفن من طراز كيو -فلكس،
وكيو -ماكس
سفن الغاز الطبيعي املسال ( 145.000م)3

ــ حدود سعة صغيرة القتصاديات القياس – تكلفة رأس املال ،فعالية التشغيل ،مساحة للحوض.
ــ الغاز املتبخر واملستخدم كوقود للسفينة – خسارة حمولة كبيرة في الرحالت الطويلة.

سفن الغاز الطبيعي املسال من طراز كيو  -فلكس ( )216.000وكيو – ماكس ( 266.000م)3

ــ نظام إعادة التسييل يقوم بفصل احملركات عن مناولة الغاز ،تعظيم األحجام املسلمة.
ــ ماكينة مزدوجة ،فعالية وقود عالية ،وحتسني مناورة.
ــ زيادة حجم هيكل السفينة ،ولكن من دون زيادة في الغاطس .وذلك حملدودية عمق املياه في ميناء
راس لفان.

التقنيات الرئيسة السطول ناقالت اخلاص بسفن كيو – فلكس وكيو – ماكس
أحدث تكنولوجيا السفن مع أحدث تصميمات األنظمة
نوع التجاور خلزانات الغاز
 زيادة سعة السفن. تخفيض رسوم /تكاليف قناةالسويس.
 ظهر املركب املسطح يقلل منمقاومة الرياح.

نظام إعـادة التسـييل السـريع
-

فصل احملركات عن الغاز املتبخر.
عملية إعادة التسييل املكونة من
دورتني تقوم بإعادة حتويل الغاز
إلى سائل.
زيادة الغاز الطبيعي املسال الذي
يتم تسليمه.
توفير الدعم االحتياطي بواسطة
وحدة احتراق الغاز.

تقنية احملركات والدفع املتقدمة
 ماكينـات الديــزل. -الفعاليــة احلرارية.

 اعتـمادية مؤكـدة. اختيار زعنـفة مزدوجـة. -فعالية هايدروديناميكية.

9 LNG Vessels
)Conventional (145,000 –154,000 m3

31 LNG Vessels
)Q-Flex (210,000 –216,000 m3

14 LNG Vessels
)Q-Max (263,000 –266,000 m3
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أحواض إصالح السفن واملشاريع املشتركة

تتمتع دولة قطر في الوقت احلاضر بطاقة محدودة في مجال إصالح وصيانة السفن الضخمة وتصنيع
التركيبات البحرية وبناء السفن الصغيرة والبنية التحتية ،ويتم تنفيذ هذه االحتياجات حالياً عن طريق الشركات
األجنبية .وال شك أن حرمان قطاع األعمال القطري من القيام بهذا الدور يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة لتنمية
قاعدة الصناعة القطرية .ونتيجة لذلك وفي العام  2007توصلت «ناقالت» بالتعاون مع قطر للبترول في انتهاج
استراتيجية جديدة للتطوير مبنية على أساس املراحل بهدف توفير التسهيالت الالزمة إلمتام أعمال وصيانة
التركيبات واإلنشاءات البحرية كما يلي:

املراحــل

املرحلة األولى

إصالح وصيانة السفن ذات األحجام الكبيرة (ناقالت الغاز املسال وناقالت النفط اخلام ).

املرحلة الثانية

إصالح السفن ذات األحجام املتوسطة (حمولة من  20.000إلى  80.000طن).

املرحلة الثالثة

تصنيع التركيبات البحرية ومصنع البتروكيماويات البري.

املرحلة الرابعة

بناء السفن الصغيرة ذات القيمة العالية (بحد أقصى  120متر طول).

املرحلة اخلامسة

إصالح السفن الصغيرة (حمولة أقل من  20.000طن)

وسوف تكون جميع املرافق املذكورة أعاله في ميناء راس لفان املوسع.

في شهر فبراير من عام  2007قامت قطر للبترول
بصفتها املالكة ملوقع حوض إصالح وصيانة السفن
بتعيني «ناقالت» إلدارة أعمال التصميم واإلنشاءات
اخلاصة باملرحلتني األولى والثانية من حوض اإلصالح
باإلضافة إلجراء الدراسات اخلاصة باملراحل الثالث
املتبقية.

في شهر مارس  2007قامت «ناقالت» بتأسيس
شركة مشتركة مع «كيبل للخدمات البحرية» وهي
شركة عاملية في مجال أعمال إصالح وصيانة وبناء
السفن ومبوجب هذا االتفاق ستقوم شركة «كيبل
للخدمات البحرية» باإلشراف على إدارة وتشغيل
حوض الصيانة.
وسيقوم الشركاء بتوفير كافة اآلالت واملعدات شاملة
األرصفة العائمة والنقد الالزم لتشغيل احلوض.
وسوف يتحمل كل من الشركاء حصته من املخاطر
واألرباح في إدارة أحواض السفن.

ولقد روعي في أعمال التصميمات اخلاصة باحلوض
اجلاف األخذ بأحدث املمارسات والتقنيات العاملية.
وبعد إنتهاء العمل سوف يخدم هذا احلوض أسطول
شركة ناقالت إلى جانب أي سفن أخرى بأسلوب
جتاري .وتتمثل املكونات الرئيسية للحوض اجلاف
باآلتي:
مساحة املوقع 43 :هكتار.
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األحواض اجلافة :حوض  400متر طول و 80متر
عرض وآخر  360متر طول و 66متر عرض وارتفاع
قاعدة اإلرتكاز في كل منهما  12متراً.
األرصفة العائمة :رصيف  230متر طول و 38متر
عرض بطاقة تبلغ  20.000طن.
أرصفة امليناء  6 :مراسي بطول إجمالي  2400متر.
الورش  :سلسلة متكاملة من اخلدمات املساعدة مثال
ورشة اآلالت وورشة األنابيب وورشة احلديد واملخازن
الخ...
مرافق أخرى :املكاتب ،املرافق ،املركز الطبي،
املطافيء ،تسهيالت لطاقم السفن  ..،الخ..
وقد مت تشكيل فريق عمل مكون من «ناقالت» وشركة
كيبل للخدمات البحرية باإلضافة إلى قطر للبترول
لإلشراف على إدارة املشروع .في خالل عام 2008
قام فريق العمل بإجراء دراسات للسوق واجلدوى
اإلقتصادية بالتعاون مع كبرى الشركات االستشارية
املتخصصة في هذا املجال .وذلك للمراحل املتبقية
للمشروع.
واجلدير بالذكر ،أنه قد بلغ عدد أعضاء فريق العمل
في ناقالت  55شخصاً ،وفيما يلي استعراض ألهم
اإلجنازات في املراحل املختلفة كما في نهاية عام
:2008

املرحلة الرابعة

املرحلتان األولى والثانية

املرحلة الثالثة

املرحلة اخلامسة

مراحــل بنــاء أحواض السـفن
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لقطة باألقمار االصطناعية مليناء راس لفان

املرحلة األولى والثانية:
إصالح وصيانة السفن ذات األحجام الكبيرة واملتوسطة.
االنتهاء من عملية دراسة التأثيرات البيئية واحلصول على الرخص الالزمة للبناء من وزارة البيئة.
امتام كافة التصاميم األساسية والهندسية.
االنتهاء من أعمال تهيئة مساحة  43هكتاراً تقريباً من األراضي املستصلحة.
الوصول إلى مراحل متقدمة في التصاميم الهندسية املفصلة.
تعيني مقاولي بناء األعمال الرئيسية.
اإلنتهاء من شراء اآلليات الرئيسية.
اإلنتهاء من جتفيف حفر األحواض اجلافة.
البدء في بناء األحواض اجلافة.
اإلنتهاء من  %90من هياكل األبنية.
البدء في إقامة املباني الفوالذية.
إن أعمال البناء في حوض وإصالح السفن متضي حسب اجلدول الزمني واخلطة املوضوعة .ويتوقع أن
تبدأ عملية تشغيل املرحلة األولى والثانية في بداية 2010م.
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املرحلتان األولى والثانية

املرحلتان الثالثة والرابعة

املرحلة الثالثة:

تصنيع وصيانة التركيبات البحرية:
وفيما يلي أهم اإلجنازات بنهاية ديسمبر :2008
 اإلنتهاء من أعمال دراسة السوق. حتديد املواصفات الرئيسية اخلاصة باملوقع. االنتهاء من أعمال التصميمات الكلية للمنشآت. مت تقريباً االنتهاء من أعمال استصالح أراضياملوقع.
 الوصول إلى مراحل متقدمة في أعمال دراسةاجلدوى االقتصادية.

 اإلنتهاء من  %80من األعمال الهندسية. االنتهاء من عملية دراسة التأثيرات البيئيةواحلصول على الرخص الالزمة للبناء من وزارة
البيئة.
 تعيني مقاولي بناء األعمال الرئيسية. اإلنتهاء من  %90من هياكل األبنية. البدء في إقامة املباني الفوالذية. اإلنتهاء من شراء اآلليات الرئيسية.إن أعمال البناء في املرحلة الرابعة متضي حسب
اجلدول الزمني واخلطة املوضوعة .ويتوقع اإلنتهاء
منها في نهاية ديسمبر .2009

وسوف يتم حتديد موعد امتام األعمال في املرحلة
الثالثة خالل عام  .2009وذلك بعد اإلنتهاء من
أعمال دراسة اجلدوى اإلقتصادية.

املرحلة اخلامسة:

بناء السفن الصغيرة ذات القيمة العالية (أقل من
 120متر طول).

تعد املرحلة اخلامسة واخلاصة بإصالح السفن
الصغيرة امتداداً ألعمال اإلصالح والصيانة
للمرحلتني األولى والثانية واخلاصة بالسفن
الكبيرة واملتوسطة.

املرحلة الرابعة:

مت االتفاق بني “ناقالت” وقطر للبترول على نوعية
نشاطات البناء التي سوف يتم مزاولتها بأن تكون
على النحو التالي:
 أنواع السفن: السفن التجارية– سفن خفر السواحل البحرية وحراسة
الشواطىء
– اليخوت الفارهة.
 أحجام السفن :بحد اقصى  120متر طولوبحجم  5000طن وحمولة  10.000طن.
 النشاطات :أعمال البناء اجلديدة (نشاطرئيسي) وأعمال الترميم الرئيسية.
وفيما يلي قائمة بأهم األعمال املنجزة اخلاصة
باملرحلة الرابعة حتى نهاية ديسمبر .2008
 اإلنتهاء من أعمال فحص التربة. -اإلنتهاء من أعمال استصالح األراضي.

إصالح السفن الصغيرة.

وبإمتام األعمال في هذه املرحلة سوف يكون لدى
“ناقالت” القدرة على تغطية كافة النشاطات
املتعلقة في مجال تشييد وصيانة اإلنشاءات
والتركيبات البحرية للسفن الصغيرة والكبيرة
العاملة في منطقة اخلليج العربي.
وبنهاية عام  2008مت االنتهاء من أعمال دراسة
السوق للمرحلة اخلامسة ،وقد مت اإلنتهاء تقريباً
من أعمال استصالح األراضي .ومن املخطط
له اكمال استصالح األراضي باستخدام املواد
واحلواجز التي سوف تكون متوفرة بعد اإلنتهاء
من أعمال احلوض اجلاف في املرحلتني األولى
والثانية ،وذلك في بداية .2010
وسوف يتم حتديد اجلدول الزمني للالنتهاء من
املرحلة اخلامسة بعد اإلنتهاء من دراسة اجلدوى
االقتصادية في عام .2009
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شركة ناقالت ألعمال الو كالة

تعمل شركة ناقالت للوكالة كوكيل حصري للخدمات الكاملة بامليناء خلدمة جميع السفن احمللية و
العاملية الراسية في ميناء راس لفان.يعتبر مشروع الوكالة مشروعاً متنوعاً ،حيث تقوم الوكالة بتلبية
جميع احتياجات امليناء والشؤون القانونية و ذلك لضمان أفضل فعالية خالل الوقت احملدد لتحميل
أو تفريغ السفن في ميناء راس لفان.

فيما يلي عرض ألنواع السفن واملراكب التي يتم تزويدها بخدمات
الوكالة:










ناقالت الغاز الني تقوم بتعبأة حمولة الغاز الطبيعي املسال للتصدير اخلارجي.
ناقالت البضائع والبترول اخلام التي تقوم بتعبأة حمولة املكثفات ووقود الديزل املصنع من الغاز
الطبيعي للتصدير اخلارجي.
ناقالت البضائع والبترول اخلام التي تقوم بتعبأة حمولة املكثفات من منشأة التعبأة البحرية ،والتي
تبعد  54كيلومتر عن اخلط الساحلي.
السفن التي تقوم بشحن البضائع السائبة اجلافة والتي تقوم بتعبأة حمولة الكبريت
للتصديراخلارجي.
ناقالت الغاز البترولي املسال التي تقوم بتعبأة الغاز للتصدير اخلارجي.
سفن البضائع املتنوعة والتي تقوم بتفريغ معدات وأدوات البناء للتصدير اخلارجي.
سفن االمداد واخلدمات املتخصصة في دعم وامداد عمليات التشغيل واملنشآت البحرية.
جرافات احلفر املائية والقطر وصنادل النقل البحرية والتي تعمل على تقدمي املساندة في أعمال
املشاريع في مدينة راس لفان وما حولها.
احلفارات والقطر واملعدات التي تساعد في عمليات احلفر.

LARGE
CALLS
لفان
 VESSELرأس
السفن مبيناء
حركة
500
500
450
450
400
400
350
350

200
200

رقـ ـــم

2006
2006
2007
2007
2008
2008

250
250

NUMBER

300
300

150
150

100
100
50
50
متنوعة
بضائع
CARGO

الكبريت
SULPHUR

أوريكس
غاز GTL

مكثفات
COND

املصاحب
الغاز LPG

املسال
الغاز
LNG

00

CATEGORY
الشحـن
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حر كة مرور السفن من وإلى ميناء راس لفان وعدد السفن الراسية والتي تقوم ناقالت ألعمال الوكالة
بتقدمي اخلدمات لهم موضح في رسم البياني أعاله .لقد وصل عدد السفن التي مت تقدمي خدمات
الوكالة لها إلى  4,344سفينة في خالل .2008

SMALL
VESSEL
CALLS
لفان
مبيناء رأس
السفن
حركة
2500
2500

2000
2000
2006
2006
2007
2007
2008
2008

1000
1000

NUMBERـم
رق ـ ـ

1500
1500

500
500

RESIDENT
السفن احمللية

الشحـن
CATEGORY

SUPPLY
املعدات
سفن تزويد

00

إن النمو املستمر في تصدير البضائع ناجت عن التوسع احلالي في عمليات التصدير التي تقوم بها
قطر غاز وراس غاز وأُريكس (ج.ت.ل) ودولفن للطاقة .كما تقوم ناقالت بتقدمي خدمات الوكالة
للسفن التي تقوم بالتعبأة من املنشآت البحرية والتي تبعد  54كيلومتر عن اخلط الساحلي.
عملية البناء تتطلب املزيد من املواد املستوردة .كانت هناك زيادة كبيرة في إجمالي عمليات الشحن
مليناء راس لفان .أما عمليات االمداد واخلدمات إلى املنشآت البحرية فهي التزال حتافظ على
نفس املستوى ،ولكن حدث انخفاض في عمليات احلفر والتجريف وذلك نتيجة اإلنتهاء من عدد من
املشاريع البحرية وتوسعة امليناء.
صادرات الغاز الطبيعي املسال لشركة قطر غاز مت امدادها باخلدمات من قبل ناقالت من خالل
اتفاقية «مركز خدمات الوكالة» .ومت متثيل العمالء في اليابان وكوريا والهند وسنغافورة والشرق
األوسط ومصر واسبانيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة من خالل مجموعة «س »5ألعمال
الوكالة.
مت تأسيس مكتب العالقات واالتصال احلكومي ،ومت توظيف مواطنني للعمل به .لقد وصلنا إلى خطوة
هامة في هذا القطاع من خالل تركيب ووصل أجهزة احلاسوب واألنظمة املبرمجة بنظام الهجرة
الوطني .مما ميكنا من اصدار التأشيرات وإنهاء املدفوعات اخلاصة باجلهات احلكومية في امليناء.
لقد وصلنا إلى مرحلة اإلكتمال في عملية توظيف القوى العاملة .وفي الربع األخير من هذا العام قمنا
بأخر جولة توظيف نتج عنها جلب قوى عاملة ماهرة و متخصصة في مجالها.
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خـدمات القطــر وامليناء

خدمات القطر وامليناء
ناقالت سفيتزرويسمولر هو مشروع مشترك بني ناقالت وسفيتزر الشرق األوسط ،يعمل على
امتالك وتشغيل قوارب القطر ،القوارب اإلرشادية ،والقوارب املالحية األخرى في رأس لفان
وذلك ملدة تعاقدية تصل إلى  22عاماً لتقدمي خدمات القطر واالرساء بامليناء ،والتي مت منحها
في سنة 2006م.

خدمات الدعم وتزويد للسفن
تقوم ناقالت بتوفير خدمات الدعم والتزويد إلى جميع السفن التي ترسو في املوانىء القطرية.
وتشتمل هذه اخلدمات على توفير املواد اإلستهالكية وقطع الغيار واخلدمات االدارية والهندسية
إلى جميع السفن ،ويتم توفير هذه اخلدمات بأسعار تنافسية.
املقدرة على تقدمي جميع اخلدمات مجتمعة في مرة واحدة يساعد على تلبية متطلبات مواعيد
الرحالت البحرية للسفن بكفاءة.
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شركة قطـر لنقـل الغـاز احملـدودة (ناقـالت) ش.م.ق
الدوحــة  -قطـــر

البيــانات املالي ــة املوح ــدة

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2008
مع تقرير مدقق احلسابات املستقل

الفهـ ـ ــرس
تقـ ــرير مدقــق احلسـابات املســتقل			
				
امليـزاني ــة العمومي ــة املوح ــدة
					
بيـ ـ ــان الدخـ ـ ــل املوحـ ـ ــد
			
بيـان التغييرات في حقـوق امللكيـة املوحـد
				
بيـان التدفـق ــات النق ــدية املوح ــد
		
إيضـاحات حول البيانات املالية املوحـدة
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