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حملة عن ناقالت
منــذ التأســيس، نوعــت شــركة ناقــات أنشــطتها لتصبــح شــركة رائــدة يف الصناعــة 
مــن  اثنــن  طريــق  عــن  الســريع  والتوســع  التطــور  خــال  مــن  ذلــك  ويتضــح  البحريــة. 
 ،)N-KOM( املشــاريع املشــركة االســراتيجية – شــركة ناقــات كيبــل لألعمــال البحريــة
وشــركة ناقــات دامــن شــيبياردز قطــر )NDSQ( – يف حــوض إرحمــة بــن جابــر اجلاهمــة 

لبنــاء واصــاح الســفن ذات املســتوى العاملــي يف مدينــة راس لفــان الصناعيــة.

وتقــدم شــركة ناقــات أيضــً خدمــات وكالــة املوانــئ مــن خــال شــركة ناقــات للوكالــة 
امليــاه  يف  للســفن  التخزيــن  خدمــات  وتوفــر  ومســيعيد،  لفــان  راس  ملينائــي   )NAC(
القطريــة مــن خــال وحــدة دعــم الســفن )VSU( التابعــة لشــركة ناقــات. ويقــدم املشــروع 
ــاء  ــة يف مين ــم البحري ــات الدع ــمولر )NSW( خدم ــات سفيتزيرويس ــركة ناق ــرك، ش املش

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

ضمــن  مهــم  نقــل  رابــط  توفــر  البحــري،  للنقــل  الرائــدة  القطريــة  الشــركة  "ناقــات"، 
ــة قطــر وتشــرف علــى أنشــطة حــوض  سلســلة إمــداد الغــاز الطبيعــي املســال يف دول
بنــاء واصــاح الســفن ذات املســتوى العاملــي وتوفــر خدمــات للســفن يف امليــاه القطريــة. 
وأســـطول  الشــركة هــو األكــر مــن نوعــه يف العــامل، حيــــث يضــــم 65 مــــن ســــفن الغــــاز 
ــن وإعــادة  ــع ســفن لغــاز البــرول املســال و وحــدة عائمــة لتخزي ــي املســال وأرب الطبيعــ

 .)FSRU( الغــاز املســال حلالتــه الطبيعيــة

ــة مــن حقــل  ينقــل أســطول شــركة ناقــات الغــاز الطبيعــي املســال إىل األســواق العاملي
الشــمال يف دولــة قطــر، حيــث يعتــر مــن أكــر حقــول الغــاز غــر مصاحــب يف العــامل مــع 

مــا يقــرب 15٪ مــن احتياطيــات العــامل املؤكــدة.

 ،)NSQL( تديــر شــركة ناقــات وتشــّغل عــن طريــق شــركة ناقات للشــحن قطــر احملــدودة
وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة ناقــات، 1٤ عــدد من ناقــات الغــاز الطبيعي 

املســال وأربــع ناقــات غــاز البرول املســال.



ناقالت / نبذة عن الشركة / 5

مكونات األسطولاألسطول
ميثــل اســطول شــركة ناقــات املتكــون مــن 65 ناقلــة للغــاز الطبيعــي املســال، منهــا مــا هــو 
مملــوك للشــركة بالكامــل ومنهــا مــا هــو ملكيــة مشــركة، باإلضافــة اىل ٤ ناقــات للغــاز البــرول 
املســال و وحــدة عائمــة لتخزيــن وإعــادة الغــاز املســال حلالتــه الطبيعيــة )FSRU( واحــدًا مــن 
أحــدث وأكــر أســاطيل ناقــات الغــاز الطبيعــي املســال يف العــامل، حيــث تعمــل جميــع الســفن 
بتكنولوجيــا حديثــة لضمــان نقــل الغــاز الطبيعــي املســال بشــكل آمــن وســليم مــن الناحيــة 

البيئية وفعال من حيث التكلفة.
 

ــتيعابية  ــا االس ــغ قدرته ــًب تبل ــي تقري ــار دوالر أمريك ــغ 11 ملي ــتثمار يبل ــايل اس ــفن إجم ــل الس ومتث
اإلجماليــة جمتمعــة نحــو 9 مايــن مــر مكعــب أو مــا يعــادل 1٢٪ مــن اجمــايل شــحن الغــاز 
الطبيعــي املســال يف العــامل. حيــث أن معظــم الســفن يجــري تأجرهــم مــن خــال اتفاقــات 
الســفن  تشــغيل  يجــري  كمــا  غــاز.  قطــر  مــع  اســتئجار  بعقــود  األجــل  طويلــة  تأجــر 
ــة  ــارة الدولي ــل للتج ــركة ش ــع ش ــراتيجي م ــف اس ــر حتال ــات ع ــركة ناق ــل لش ــة بالكام اململوك
والشــحن احملــدودة، بينمــا يجــري تشــغيل الســفن ذو امللكيــة املشــركة امــا عن طريق شــركة 
ناقــات او أحــد الشــركاء الذيــن يضمــون العديــد مــن الشــركات الرائــدة يف تشــغيل الســفن.

 
ــغيل  ــويل إدارة وتش ــى ت ــركة عل ــدف الش ــل، ته ــة األج ــات الطويل ــركة ناق ــة ش ــع رؤي ــيً م ومتاش
الســفن مــن خــال شــركة ناقــات للشــحن قطــر احملــدودة  NSQL  و هــي شــركة تابعــة 
 1٤ وتشــغيل  إدارة  علــى  حاليــً   NSQL تشــرف  حيــث  ناقــات.  لشــركة  بالكامــل  ومملوكــة 

ناقات الغاز الطبيعي املسال و ناقات غاز البرول املسال،

ترتاوح نسبة ملكية شركة ناقالت بني 20 % و 60 % مبتوسط إجمايل يبلغ %45
سفن تقليدية )قدرتها االستيعابية(: 1٤5.٠٠٠ م3 - 1٧٠.٠٠٠ م3

السفن من طراز “Q-Flex” )قدرتها االستيعابية(: ٢16.٠٠٠ م3 
السفن من طراز “Q-Max” )قدرتها االستيعابية(: ٢66.٠٠٠ م3

Q-Max و Q-Flex  السفن من طرازي
هي ناقات الغاز الطبيعي املسال األكر واألكرث تطورًا يف العامل. تعمل هذه السفن منذ عام ٢٠٠٧ .

السفن من طراز Q-Flex: سعتها االستيعابية أكر بنسبة 5٠ ٪ من ناقات الغاز الطبيعي املسال التقليدية.

السفن من طراز Q-Max: سعتها االستيعابية أكر بنسبة 8٠ ٪ من ناقات الغاز الطبيعي املسال التقليدية.

أسطول الغاز الطبيعي املسال
“Q-Max” 1٤ سفينة من طراز
“Q-Flex” 31 سفينة من طراز

٢٠ سفينة تقليدية

غاز البرتول املسال    
٤ سفن غاز كبرة جدًا 

سفن الغاز الطبيعي املسال
٢5 سفينة مملوكة بالكامل

   •  1٤ سفينة من طراز ”Q-Max” )قدرتها االستيعابية(: ٢63.٠٠٠ م3 - ٢66.٠٠٠ م3
   •   11 سفينة من طراز ”Q-Flex” )قدرتها االستيعابية(: ٢1٠.٠٠٠ م3 - ٢1٧.٠٠٠ م3

٤٠ سفينة مملوكة باالشراك مع شركاء

وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز املسال 
 )FSRU( حلالته الطبيعية
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القوانني واملعايري الدولية
تلتــزم جميــع الســفن التــي تديرها شــركة ناقــات التزامً كامــًا بجميــع القوانن واملعايــر الدولية 
مثل قانون إدارة الســامة الدولية والقانون الدويل ألمن الســفن ومرافق امليناء واتفاقية العمل 
البحري واالتفاقية الدولية لسامةاألرواح يف البحار واالتفاقية الدولية ملنع التلوث البحرى الناجم 
عــن الســفن. وحصلــت شــركة ناقــات أيضــً علــى شــهادة األيــزو )1٤٠٠1( لــإدارة البيئيــة واأليــزو 
)٢٧٠٠1( ألمــن املعلومــات  . ومنحــت "لويــدز ريجســر كوالتــي أشــورانس" شــركة ناقــات جميــع 

اعتمادات األيزو ونظام إدارة السامة والصحة املهنية.

التدريبات، والتمارين واملشاركة املنتظمة
تشــارك "ناقــات" يف جمموعــة مــن برامــج التدريــب والتهيئــة الروتينيــة بالتعــاون مــع الشــركات 
احملليــة والدوليــة، ممــا يســاعد الشــركة للحفــاظ علــى أعلــى مســتويات االســتعداد يف حــاالت 
ــة، والتدريبــات املنتظمــة ودورات  الطــوارئ والكــوارث. كمــا يتــم تنظيــم متاريــن الســامة الدوري

التوعية اخملتلفة.

يقوم قســم الســامة والصحة والبيئة واجلودة بالتعاون مع قســم التعلم والتطوير يف الشــركة 
ــامة  ــة للس ــر اخملتلف ــن اخملاط ــن ع ــن املوظف ــي ب ــق الوع ــة خلل ــات اخملتلف ــراء التدريب بإج

والصحة والبيئة يف أماكن عملهم وتدبر إجراءات الوقاية املائمة ضد اخملاطر.

كمــا تشــارك أيضــً شــركات املشــاريع املشــركة يف املبــادرات الراميــة إىل رفع مســتوى الوعي 
بقضايا السامة والصحة والبيئة يف دولة قطر. 

التنمية املستدامة
رؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠3٠ توجــه النمــو والتطويــر يف “ناقــات” بطريقــة تتماشــي مــع األهــداف 
املســتقبلية لدولــة قطــر. يف عــام٢٠1٧، نشــرت “ناقــات” تقريــر التنميــة املســتدامة الســنوي 

اخلامس على التوايل لعام ٢٠16.

)IIF( برنامج خايل من احلوادث واإلصابات
برنامــج بيئــة عمــل خاليــة مــن احلــوادث واإلصابــات )IIF( متاشــًيا مــع التــزام الشــركة بالســامة، 
والصحــة، والبيئــة واجلــودة، قررت الشــركة تبنــي برنامج )IIF( الرائد يف جمال الســامة للحد من 
احلــوادث واإلصابــات وخلــق بيئة عمل آمنة يف جميع أنحاء الشــركة. الغرض من برنامج )IIF( يف 
“ناقــات” هــو وقــف االعتقــاد بــأن احلــوادث واإلصابــات هــي ببســاطة “جــزء مــن العمــل”. 
ميكــن برنامــج )IIF( املســؤولن الرئيســين يف املنظمــة مــن العمــل علــى جميــع املســتويات 
خللــق تأثــر إيجابــي علــى جميــع املوظفن وعمليــات الشــركة.  ويقــدم الرنامج مهــارات التدخل 
الفعال لتمكن األفراد من التغلب على األوضاع الســلبية يف حماولة لتحقيق عمليات تشــغيلية 
آمنــة وفعالــة وبــدون إصابــات أو حــوادث أثنــاء العمل.يجمــع برنامــج )IIF( بــن التقنيــات التقليديــة 
مــع  الفرديــة  والســلوكيات  واملمارســات  العمليــات  يف  الســامة  لتحســن  املســتخدمة 
استكشــاف كيــف يفكــر، ويشــعر ويرتبــط النــاس بالســامة. يســاهم برنامــج )IIF( يف تكوين قوة 

عاملة أكرث سامة وصحة وإنتاجية.  
 

الصحة والسالمة والبيئة واجلودة
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جزء من منظومة الغاز الطبيعي املسال يف قطر
قطــر مــن أكــر مــوردي الغــاز الطبيعــي املســال يف العــامل: إنهــا املصــدر الرائــد للغــاز الطبيعــي 
ــة قطــر بتســييل  املســال يف العــامل )املصــدر: إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة(. تقــوم دول
77 مليــون طــن ســنوًيا مــن الغــاز الطبيعــي املســال مــن احتياطــي الغــاز بحقــل الشــمال. وحتــت 
رعايــة قطــر للبــرول ومــن خــال عملياتهــا يف قطــر غــاز، يتــم بيــع الغــاز الطبيعــي املســال 
املنتــج يف دولــة قطــر إىل العمــاء يف جميــع أنحــاء العــامل عــادة مــن خــال عقــود طويلــة األجــل، 
ممــا يوفــر عائــدات مســتقرة. تتمتــع سلســلة القيمــة بأكملهــا برعايــة قويــة مــن دولــة قطــر. 

توفــر “ناقــات” رابــط النقــل األساســي يف سلســلة القيمــة.  

التواصل الدويل
علــى الرغــم مــن أن قطــر هــي مركــز أعمالنــا، فإننــا نهــدف بشــكل دائــم لتوســيع نطــاق انتشــارنا 
العاملــي مــن خــال عمليــات شــحن ال تتعلــق دائمــً بدولــة قطر.ومــن خــال شــركات مشــاريعنا 
املشــركة يف جمــال النقــل البحــري وأســطول غــاز البــرول املســال، يتــم تســليم شــحنات الغــاز 
الطبيعــي املســال وغــاز البــرول املســال إىل العمــاء يف جميــع أنحــاء العــامل. ونعتــزم مواصلــة 

املزيــد مــن التوســع إىل  أســواق نقــل دوليــة جديــدة يف الســنوات القادمــة. 

إسرتاتيجية مستقرة على املدى البعيد
تســتند مبيعــات الغــاز الطبيعــي املســال يف دولــة قطــر إىل عقــود طويلــة األجــل يف عــدة 
ــة  ــة تعاقدي ــة أو صف ــة ملكي ــة حص ــركات القطري ــون للش ــامل وتك ــاء الع ــع أنح ــواق يف جمي أس

طويلــة األجــل يف حمطــات إعــادة التحويــل إىل الغــاز يف األســواق الرئيســية اخملتــارة.

ــا  ــن ناقاته ــى م ــة العظم ــر األغلبي ــرًا لتأج ــتقرة نظ ــا مس ــات بأنه ــركة ناق ــرادات ش ــز إي وتتمي
ــاز. ــر غ ــع قط ــدد م ــعر حم ــنة وس ــرة ٢5 س ــددة لف ــود حم بعق

إدارة السفن
تقــوم شــركة “ناقــات” حاليــً بعمليــات اإلدارة الفنيــة والتشــغيلية الكاملــة ألربعــة عشــر ناقلــة 
مــن ناقــات الغــاز الطبيعــي املســال و أربــع ناقــات غــاز البــرول املســال عــر شــركة “ناقــات 
للشــحن قطــر احملــدودة NSQL”. ومــن اخملطــط زيــادة هــذا العــدد خــال الســنوات القادمــة 
مــع اكتمــال عمليــة انتقــال إدارة الســفن اململوكــة بالكامــل لشــركة “ناقــات” مــن شــركة 
شــل العامليــة للتجــارة الدوليــة والشــحن احملــدودة )STASCO(. ســيعمل هــذا االنتقــال علــى 
تعزيــز أداء وفعاليــة عمليــات األســطول مــن خــال تســليم طاقــة نظيفــة بطريقــة آمنــة وموثوقــة 

وفعالــة يف جميــع أنحــاء العــامل. 

تتــم أيضــً عمليــات اإلدارة التجاريــة ألغلبيــة أســطول شــحن الغــاز الطبيعــي املســال وغــاز 
ــدار  ــا مــن قبــل شــركة “ناقــات للشــحن قطــر احملــدودة” NSQL. وي البــرول املســال داخلًي
اســتئجار الســفن علــى املــدى القصــر والطويــل مــن مكاتبنــا يف الدوحــة وهــذا بــدوره يســمح 
لنــا بإالســتفادة اســراتيجًيا مــن عاقتنــا القويــة مــع املســتأجرين احملليــن والدولين الرئيســين 

ــا.   ــدات عملياتن وتعظيــم عائ

اسرتاتيجية التطوير منخفضة اخملاطر
حققــت شــركة ناقــات ســجًا حافــًا بالتعــاون مــع قطــر غــاز يف حتقيــق نتائــج مشــروعات 
طموحــة علــى نحــو ناجــح مــن خــال اســراتيجيات التطويــر املدروســة والتــي تســاهم يف زيــادة 
رأس مــال الشــركة يف العقــود طويلــة األجــل لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال وغــاز البــرول 

املســال.

التــزام “ناقــات” بتطويـــر العنصــــر البشـــري هــو اسراتيجيـــــة ثابتــــة وراسـخــــة فنحـــن ملتزمــون 
متامــً  برؤيــة قطـــر الوطنيــة ٢٠3٠، مبــــا يف ذلــك الركيــز على تطويــــر القــوى العاملة يف شــركتنا. 

واملوظفــات  املوظفــن  وتطويــر  وتعيــن،  اختيــار،  علــى  الشــركة  يف  التقطــر  يعتمــد 
القطرين/القطريــات املوهوبــن. يتــم تعيــن املوظفــن القطريــن يف جميــع أقســام 

الشــركة اخملتلفــة وحتــى اإلدارة العليــا كمــا يتــم إعدادهــم لتــويل الوظائــف القياديــة. 

بلغــت نســبة التقطــر يف الشــركة حتــى نهايــة عــام ٢٠1٧ نســبة٤1.٧ ٪ وذلــك ينعكــس 
بــدوره علــى دور الشــركة يف دعــم و تطويــر العنصــر البشــري ممــا يســاهم يف دعــم رؤيــة 

ــة ٢٠3٠. ــر الوطني قط

ويف هــذا اإلطــار مت تدشــن برنامــج “برنامــج تدريــب الطــاب البحريــن” يف عــام ٢٠11، وهــو 
برنامــج رعايــة فريــد مــن نوعــه يقــدم للقطريــن فرصــة أن يصبحــوا ضبــاط أو مهندســن 
بحريــن. وترعــى ناقــات طابهــا مــن خــال تقــدمي منــح دراســية يف كليــات بحريــة عامليــة 

باإلضافــة للتدريــب العملــي علــى مــن ســفن الشــركة.

وتفتخــر “ناقــات” بكونهــا شــركة وطنيــة تقــدم  وســائل الدعــم والتطويــر لــكل املوظفيــن. 

العنصر البشري نقاط القوة
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)N-KOM( ناقالت كيبيل لألعمال البحرية
تأسســت يف عــام ٢٠٠٧، N-KOM كمشــروع مشــرك بــن شــركة ناقــات وشــركة كيبيــل 
لألعمــال البحريــة، الرائــدة يف تصميــم وبنــاء وإصــاح األجهــزة واملعــدات البحريــة، وإصــاح 

وحتويــل الســفن، وأعمــال بنــاء الســفن املتخصصــة.

واســتناًدا علــى خــرة شــركاتها األم، لــدى N-KOM قــدرات وبنيــة حتتيــة لتقــدمي جمموعــة 
ــاكل  ــة الهي ــاء وصيان ــل، وإنش ــاح وحتوي ــل إص ــة، مث ــة والري ــات البحري ــن اخلدم ــاملة م ش

البحريــة/ الريــة، واخلدمــات البحريــة.    

تتواجــد NKOM يف حــوض ارحمــه بــن جابــر اجلاهمــة، فهــي تقــع يف موقــع إســراتيجي 
قريــب مــن أرصفــة الغــاز مبينــاء راس لفــان ويف مركــز النشــاطات يف اخلليــج العربــي. 

 حــوض بنــاء الســفن معتمــد مــن املعهــد األمريكــي للبــرول )API( بحصولــه علــى املعايــر 
القياســية اآليــزو  )9٠٠1( و اآليــزو  )1٤٠٠1( ونظــام إدارة الســامة والصحــة املهنيــة)18٠٠1(. 
ــة  ــة األمريكي ــاد اجلمعي ــى اعتم ــاوة عل ــع(، ع ــدار التاس ــودة Spec. Q1 )اإلص ــة اجل وأنظم
ملهندســي امليكانيــكا للحصــول علــى املعايــر ASME U, U2, PP, S وختــم اجمللــس 

 .R ــي الوطن
   

 

املرافق:
•     عدد ٢ من األحواض اجلافة الستيعاب السفن العماقة: 36٠م × 66م، ٤٠٠م × 8٠م

•     حوض عائم التساع السفن العماقة: ٤٠5م × 66م )سعة الرفع: 1٢٠,٠٠٠ طن(
•     الرافعات: 15 رافعة )3٠ طن، 5٠ طن، 1٠٠ طن(

•     سعة اإلرساء: 3,15٠ م )اجلر: 11 م(
•     رافعات القوارب املتنقلة: 3٠٠ طن و11٠٠ طن

•     منطقة التصنيع والتنزيل: أكرث من 5٠٠,٠٠٠ مر مربع 
 •     الورش ومواقع العمل )األعمال احلديدية، واألنابيب، واآلالت، 

       واألجهزة الكهربائية، وغرف التجميد، وغرفة الصنفرة والدهان(  

     

املشاريع املشركة

اخلدمات:
•     جتديد الصلب

•     تعديل املروحة  
•     إصاح الغايات واحملرك الرئيسي  

•     ترميم معدات تريد الغاز الطبيعي املسال 
•     تصليح الهيدروليكية وأعمال التوربينات

•     جميع أنواع أعمال األنابيب )مبا يف ذلك الكسح والتنظيف ومعاجلة األحماض( 
•     األجهزة واملعدات الكهربائية 

•     أعمال الصنفرة والدهان  
•     اإلصاحات العائمة 

•     البحث عن السفن حتت املاء 
•     بدن/ اجلزء العلوي من السفينة، واخلزان والتصنيع 

•     اخلدمات البحرية، وتشمل التصميم، واألعمال الهندسية، والبناء، واإلصاح والصيانة، والتحديث، وما إىل ذلك
•     الهندسية الصناعية الرية، وتشمل التصميم، واألعمال الهندسية، والبناء، والتصنيع والصيانة، 

       وجتديد الصلب، واألجهزة الكهربائية والرميم والعمرة الكاملة والصمامات وصناديق الروس
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)NDSQ( ناقالت دامن شيبياردز قطر
مشــروع مشــرك بــن شــركة ناقــات وشــركة دامــن ألحــواض الســفن، الشــركة الرائــدة 
عامليــا يف جمــال بنــاء الســفن. تعمــل NDSQ منــذ عــام ٢٠1٠ وهــي قــادرة على بناء الســفن 
 )FRP( احلربيــة والتجاريــة املصنوعــة مــن الفــوالذ، واألملنيــوم أو الباســتيك املقــوى باألليــاف

مــن خمتلــف األنواع واألحجــام وتصــل إىل 1٧٠ م يف الطول.

تقــع NDSQ يف حــوض إرحمــة بــن جابــر اجلاهمــة، وهــو حــوض مــن الطــراز العاملــي 
وجمهــز بأحــدث التقنيــات واآلالت واألدوات املســتعملة لبنــاء واصــاح الســفن. وقد ســلمت 
NDSQ ٢٧ ســفينة ذات جــودة عاليــة حتــى اآلن، مــع 13 ســفينة أخــرى قيــد اإلنشــاء، وتتألــف 
مــن ســفن املينــاء واليخــوت الفاخــرة. وباإلضافــة إىل ذلــك، قامــت NDSQ بعــدة مشــاريع 

إصــاح وجتديــد لليخــوت ويصــل طولهــم بــن ٢5-8٠ مــرا.

و مــن اجلديــر بالذكــر أن الشــركة حاصلــة علــى شــهادات اآليــزو  )9٠٠1( و اآليــزو  )1٤٠٠1( ونظــام 
إدارة الســامة والصحــة املهنية)1٤٠٠1(.

   

 

املرافق:
•     صالتي يخوت بطول 18٠م تتكون من وحدتن مكيفتن

•     صالة بناء طولها ٢٧٠م وعرضها 65م
•     صالة جتميع تتكون من أربعة وحدات طولها 18٠م 

•     رصيف جتهيز طوله ٤٠٠م مزود برافعة 3٠ طن 
•     بارجة حتميل وإصاح بقدرة رفع 1٠5٠٠ طن

 
اخلدمات:

•     جمموعة كاملة من اإلنشاءات اجلديدة من الصلب، أو األملنيوم أو الباستك املقوى بالزجاج، 
          بطول يصل إىل 170 مر 

•     برنامج دعم مدى احلياة بنهج احملطة الوحدة 
•     أعمال صيانة احلوض اجلاف، وخدمات اإلصاح والتجديد واسعة النطاق جلميع أنواع اليخوت الفاخرة 

 

املشاريع املشركة



األسطول واخلدمات:
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)NSW( ناقالت سفيتزروايزمولر
ــفيتزر  ــركة س ــات وش ــركة ناق ــن ش ــرك ب ــروع مش ــام ٢٠٠6 كمش ــت NSW يف ع تأسس
الشــرق األوســط احملــدودة، جــزء مــن شــركة ســفيتزر للقطــر الدوليــة، اململوكــة بالكامــل 
ــر )مرســك(. تشــغل NSW أســطول مــن ٢6  ــه بــي مول جملموعــة الشــحن الدمنركيــة أي

 .NSW ســفينة، منهــا ٢5 ســفينة مملوكــة لشــركة

يتكــون األســطول مــن زوارق قطــر، وزوارق إرشــادية، وزوارق قيــادة، وزورق أطقــم، وغرهــا 
مــن مراكــب املينــاء املتمركــزة يف مينــاء راس لفــان وكذلــك العاملــة يف احلقــول البحريــة 
ــة،  ــحب، واملرافق ــمل الس ــات تش ــن اخلدم ــة م ــدم NSW جمموع ــول. تق ــرة حال ــن جزي م
واإلرســاء، ودعــم عمليــات اإلرشــاد، وخدمــات املناولــة الرئيســية العائمــة وعلــى الشــاطئ، 

واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ، ودعــم الصيانــة البحريــة. 

ــال  ــن ٢٠,٠٠٠ اتص ــد ع ــا يزي ــا م ــايل لديه ــنة، بالت ــر يف الس ــة ج ــوايل 1٢,٠٠٠ عملي ــري NSW ح جت
ــات،  ــرات والناق ــن القاط ــب ب مراق

توفــر NSW مــكان عمــل آمــن جملموعــة 35٠ شــخص تقريًبــا يعملــون يف أماكــن خمتلفــة 
ــن  ــم م ــي NSW ه ــن موظف ــن 98٪ م ــرث م ــغيل ٧/٢٤. أك ــن التش ــركة م ــن الش ــا ميك مم
البحــارة املعتمديــن دولًيــا، الذيــن يعملــون وفًقــا إلجــراءات تهــدف إىل تنفيــذ أعمالهــم بأعلــى 

مســتوى مــن الســامة والكفــاءة. 

اخلدمات البحرية

قاطرات سحب بامليناء 

قاطرة صيانة 

قوارب بحرية 

سفن سريعة للصيانة

قوارب ارشادية سريعة

قوارب شاطئية
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يتم توفري هذه اخلدمات إىل جميع السفن البحرية املتواجدة يف:
•     ميناء راس لفان

•     ميناء مسيعيد
•     ميناء الدوحة

•     ميناء حمد
•     ميناء الرويس

•     حمطة الشاهن
•     حمطة الريان

•     حمطة جزيرة حالول

اخلدمات البحرية
)VSU(  خدمات دعم السفن

VSU التابعــة لشــركة ناقــات تقــدم جمموعــة كاملــة مــن خدمــات اإلمــداد والدعــم جلميــع الســفن العاملــة يف املياه 
القطريــة، ٢٤ ســاعة يف اليــوم، ســبعة أيــام يف األســبوع. تهــدف وحــدة دعــم الســفن إىل تغطيــة نطــاق أوســع مــن 

احتياجــات العمــاء. 

توفــر VSU إمكانيــة إدارةـ وتخزيــن، وحفــظ وصيانــة أي مــواد علــى الســفينة وتوفــر جمموعــة كبــرة مــن لــوازم املــواد، 
والتنســيق إلجــراء خدمــات اإلصــاح والصيانــة يف راس لفــان ويف املنطقــة. لــدى VSU مرافــق تخزيــن مملوكــة 
بالكامــل، تشــمل إزالــة الرطوبــة، والتخزيــن املســيطر عليــه مناخًيــا والتخزيــن لفــرات قصــرة وطويلــة لقطــع غيــار 
الســفن، وخدمــة التوصيــل علــى مــدار ٢٤ ســاعة. تتعامــل VSU مــع جميــع عمليــات االســتراد والتصديــر، والتواصــل 
مــع ســلطات اجلمــارك القطريــة وغرهــا مــن اجلهــات احلكوميــة القطريــة، مســتفيدة مــن عمليتهــا الفريــدة "قطع 

غيــار الســفينة العابــرة" لتســهيل حركــة املــواد كلمــا أمكــن.     

    

   

 

)NAC(  ناقالت ألعمال الوكالة
يف عــام ٢٠٠5 كمشــروع مشــرك بــن شــركة ناقــات وقطــر للــرول NAC تأسســت رخصــة 
مــن قطــر NAC خلدمــة املوانــئ احليويــة يف قطــر. يف نفــس العــام، ُمنحــت للــرول 
للعمــل كوكيــل شــحن بحــري جلميــع الســفن يف مينــاء راس لفــان وأصبحــت مؤخــًرا أحــد 

ــنوًيا. ــفينة س ــن ٤,٠٠٠ س ــرث م ــر أك ــة تدي ــحن اخلاص ــر وكاالت الش أك

تعمــل مكاتــب وكالــة ناقــات يف مينــاء راس لفــان يوميــا وعلــى مــدار الســاعة، حيــث تتعامل 
مــع متوســط ٤٠٠٠ ســفينة ســنويا داخــل وخــارج قطر.

خدمات الوكالة:
•     الدعم جلميع أنواع السفن واحلفارات وسفن الدعم البحرية

•     اخلدمات اللوجستية
•     االلتحام اجلاف والدعم

- والدعم اللوجستي  
- الرسو  

•     خدمات الزوارق:
- إطاق السفن، وتنسيق تسليم الوقود  

- املساعدة الطبية للطاقم  
- تسلبم قطع الغيار  

- تخزين لوازم التموين  
- توفر املياه العذبة  

- توفر اخلدمات املالية للقبطان  
- توفر مهبط الطائرة املروحية  

•     خدمات أخرى بحسب الطلب
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املساهمون

* ميتلك حاليً جهاز قطر لإستثمار كًا من
"صندوق قطر للتعليم والصحة و صندوق مؤسسة قطر"

* * شركة ماحة هي الهوية اجلديدة للشركتن املدموجتن 
)املاحة القطرية والقطرية للنقل البحري(

قطر للبرول        

شركة قطر للوقود       

صندوق التقاعد واملعاشات العسكري

*جهاز قطر لإستثمار        

صندوق الهيئة العامة للتقاعد واملعاشات      

* * شركة ماحة        

مواطنون قطرييون / مساهمون آخرون      

1

2

3

4

5

6

7

٪1

٪٢

٪٢

٪6

٪1٠

٪3٠

٪٤9

إىل نهاية 31 ديسمرب 2017إىل نهاية 31 ديسمرب 2017 1 Qatar Petroleum

Qatar Fuel (Woqod)

*Qatar Education & Health Fund

*Qatar Foundation Fund

Qatar Pension Fund (Civil)

**Milaha

Qatari Citizens / Other

2

4

5

6

7

8

1%
2%

2%
Qatar Pension Fund (Military)3 2%

4%
10%
30%
49%

7

1 2 3 4

5

6

تركيا

هولندا

الواليات المتحدة

الكويت

بريطانيا

فرنسا

بلجيكا

بولندا

قطراإلمارات
الهند

باكستان

تايالند

سنغافورة

اليابان
الصين

المكسيك

شيلي

أرجنتينا

البرازيل

كندا

األردن

مصر

إيطاليا كوريا الجنوبية

تايوان

إسبانيا
البرتغال

الدول التي نوصل لها

شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة

إصــاح وحتويــل الســفن، وتصميــم وبنــاء وإصــاح 
الهيــاكل البحريــة والريــة 

شركة ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة

- بناء السفن بطول 1٧٠م كحد أعلى:
مــن  والبحريــة  التجاريــة  والســفن  القــوارب  بنــاء 
احلديــد واالملنيــوم والباســتيك املقــوى باألليــاف 

- صيانة وإعادة تأهيل اليخوت واليخوت العماقة

شركة ناقالت سفيتزيرويسمولر

والدعــم  واالرســاء  القطــر  خدمــات  وفــر 
ــة علــى  البحــري واإلرشــاد وخدمــات املناول
مــن الســفن وعلــى الشــاطئ واالســتجابة 
الصيانــة  جمــال  يف  والدعــم  للطــوارئ، 

البحريــة

شركة ناقالت للوكاالت املالحية

توفــر خدمــات شــاملة لــوكاالت الشــحن علــى 
ــات  ــئ واحملط ــع املوان ــاعة يف جمي ــدار الس م

ــر ــة قط 65 ناقلةيف دول

 LNG غاز طبيعي مسال

٤ ناقلة

 LPG غاز برول مسال

إجنـــازات 2017

70114,449,535
مر مكعب

608
FSRU

ناقلة واحدة


