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 8201 عن العام رسالة رئيس مجلس اإلدارة

 السادة المساهمون الكرام

 .2018باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن مجلــس اإلدارة، يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي لشــركة ناقــالت لعــام 

متميــزا  واصلــت خاللــه شــركة ناقــالت تحقيــق رؤيتهــا بــأن تصبــح شــركة عالميــة رائــدة في  ا  عامــ 2018كان العــام 

ــر مجلــس إدارة الشــركة بالمركــز المتقــدم الــذي وصلــت خمجــال نقــل الطاقــة وتوفــير الخدمــات البحريــة المختلفــة. ويف

العــالم نتيجــة المتالكهــا ميــزات تنافســية مكنتهــا مــن تجــاوز اآلفــاق المحليــة واإلقليميــة  إليــه ناقــالت علــى مســتوى

والوصــول إلى مواقــع جديــدة، تعــزز وجودهــا علــى خارطــة األســواق الدوليــة، و ذلــك تماشــي  مــع اســتراتيجيتها 

ي نمــو أعمــال التشــغيل وتنويــع الدخــل والعمــل علــى تحقيــق جوانــب التفــوق ف الشركة سعت طويلــة األمــد. كمــا

دولــة قطــر كمركــز متميــز ومحــوري في   ةفي تعزيــز مكانــ الذي ساهم فيالتشــغيلي ضمــن منظومــة النقــل البحــري. و

 .قطــاع النقــل والخدمــات البحريــة

شــحنات دون أي توقــف أو انقطــاع بالرغــم مــن التحديــات الناتجــة عــن القــالت تســليم جميــع شــركة نااستطاعت 

الحصــار الجائــر المفــروض علــى دولــة قطــر، وذلــك بفضــل السياســات التــي انتهجتهــا الدولــة، ومتانــة االقتصــاد 

ـركة علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتلبيــة احتياجــات ســوق الطاقــة المتنامــي القطــري،  باإلضافــة إلى قــدرة الشـ

والخدمــات البحريــة العالمــي. وقــد كان لمســتوى الكفــاءة التشــغيلية وتميّزهــا، شحن الطاقة ومواكبــة إزدهــار قطــاع 

ر المهــم في اســتمرارية أعمــال الشــركة وتكريــس منظومــة متكاملــة  مبنيــة والثقــة في أداء العمليــات التشــغيلية، الــدو

علــى أســس راســخة، األمــر الــذي ســاهم لتحقيــق رؤيتهــا وبالتــالي المســاهمة في دفــع عجلــة نمــو وتطويــر قطــاع 

 الصناعــة البحريــة في دولــة قطــر

ناقــالت مــن مجــرد كونهــا شــركة مالكــة للســفن إلى شــركة تقــدم مجموعــة متكاملــة مــن  لقــد تطــورت شــركة

الصناعــات والخدمــات البحريــة المختلفــة علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة. واســتمرت "ناقــالت" في تحقيــق 

ـع في أســطولها، بإضافــة ســفينتين جديدتــين للغــاز الطبيعــي المســال في العــام أهدافهــا اإلســتراتيجية مــن خــالل التوسـ

، كمــا نجحــت الشــركة بالدخــول في شــراكة دوليــة إســتراتيجية، لتملــك أول وحــدة عائمــة لتخزيــن وإعــادة الغــاز 2018

بإســتراتيجية واضحــة تركــز علــى  ا  الشــركة، حيــث كان ذلــك مدفوعــ المســال لحالتــه الطبيعيــة وإضافتهــا ألســطول

تنويع وتنمية محفظة األعمال، وإحــراز النمــو الــالزم لتقــديم أداء مالي إيجابي. وتشــير صفقــة اإلســتحواذ هــذه، إلى أن 

دور الشــركة  في لعــب دور محــوري في ترســيخ مكانــة ، مــا يرســخ ومتنوعة ت تقدم خدمات متكاملةناقــالت قــد أصبــح

 .الدولــة باعتبارهــا أكــر جهــة مصــدرة للطاقــة النظيفــة في العــالم

ســفينة لنقــل الغــاز الطبيعــي المســال، وأربــع ســفن لنقــل غــاز  65ســفينة منهــا  70إن أســطول الشــركة المكــون مــن 

ـر مــن نوعــه لنقــل بـر األكـبالبــترول المســال ووحــدة عائمــة لتخزيــن وإعــادة الغــاز المســال لحالتــه الطبيعيــة يعتـ

ســفن   4ســفينة لنقــل الغــاز الطبيعــي المســال و 14ــفينة منهــا س 18الغــاز الطبيعــي في العــالم. تديــر ناقــالت وتشــغل 

لنقــل غــاز البــترول المســال. ترتبــط أغلــب ســفن الشــركة بعقــود طويلــة االجــل مــع شــركات عالميــة موثوقــة ممــا 

 .يضمــن اســتمرارية التدفــق النقــدي
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المشــاريع المشــتركة للشــركة في حــوض "إرحمــه بــن جابــر الجالهمــه" العالمــي لبنــاء وإصــالح  وقــد أســهمت إقامــة

 الخدمــات البحريــة المتكاملــة بمــا في ذلــك عمليــات إصــالح وبنــاء الســفن لتوفير  الســفن في مدينــة راس لفــان الصناعيــة

أنــواع و العمالء  ســاعة لمختلــف 24ات البحريــة المتنوعــة والدعــم واإلســناد علــى مــدار والخدمــوالهياكل الصناعية 

علــى أعمــال الشــركة، وســاهمت  ا  قيمــة مضاعفــة انعكســت إيجابــ ةفــاضإفي  الســفن في الميــاه المحليــة واالقليميــة

 .2030مــع رؤيــة قطرالوطنيــة  ابشــكل مباشــر في تعزيــز صناعــة النقــل البحــري في الدولــة تماشــي

 

 كةـرتمشــاريع المشـالويســر مجلــس اإلداة تســليط الضــوء علــى أبــرز اإلنجــازات التــي حققتهــا شــركات 

 :تاــلعمليء ادــذ بــمن 

 .منذ بدء التشغيل مشروع   بحري 880ية المحدودة" بنجاح أكثر من لبحرل اعماأنجزت "شركة ناقالت كيبل لأل •

نجحت شركة "ناقالت دامن شيبياردز قطر" في تسليم أول يختين فاخرين يمتازان بالسرعة الفائقة، واللذين جرى  •

جابر الجالهمه" في مدينة راس لفان الصناعية في قطر. وبهذا تكون الشركة  تصنيعهما بالكامل في حوض "إرحمه بن

 .مشروع ما بين بناء للسفن الجديدة وتحديث للسفن، منذ إنطالقة عمليات التشغيل 66قد أكملت بنجاح تنفيذ  

 .يا  مهمة بحرية  لدعم أسطول قوارب اإلسناد البحري سنو13،000  مايقارب" للقطرأنجزت شركة "ناقالت  •

 .2018خالل عام عملية لوجستية  4000أنجزت شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة مايقارب  •

ــر علــى ترســيخ ثقافة الســالمة والصحــة المهنيّــة، والكفــاءة بتركيــز شــركة ناقــالت بشــكل أك 2018لقــد شــهد العــام 

يــة، والتوفــير في التكاليــف، وتوعيــة المجتمــع، وإشــراكه في عمليــة التنميــة في عمليــات التشــغيل، وزيــادة اإلنتاج

 .المســتدامة، وتحســين نهــج الشــركة في مجــال اإلشــراف البيئــي

ناقــالت" ومشــاريعها عــن خالــص الشــكر والتقديــر لجميــع العاملــين في  -باســم مجلــس اإلدارة  -وأود أن أعــرب 

المشــتركة، علــى جهودهــم المتواصلــة لتعزيــز مكانــة الشــركة بتحقيــق المزيــد مــن التقــدم والرفعــة والرقــي إلثبــات 

ع االبتــكار، على التميــز في مجــاالت الســالمة والصحــة والبيئــة والتنميــة المســتدامة، وتطويــر الــثروة البشــرية وتشــجي

 المحلي والدولي.  المســتويين

وســوف يســتمر مجلــس إدارة "ناقــالت" في إظهــار إلتزامــه الراســخ تجــاه دعــم وتطبيــق أعلــى معايــير جوانــب 

ل في الحــاالت الطارئــة، حوكمــة الشــركات، فضــال  عــن اإلدارة القويــة للمخاطــر، واالســتعداد إلســتمرارية األعمــا

وتنفيــذ مختلــف اإلجــراءات الالزمــة في جميــع أنحــاء مرافقنــا لدعــم نمــو الشــركة المســتدام، والمحافظــة علــى مصالح 

 .موظفينــا، وتعزيز ثقــة المســتثمرين في الشــركة

 قــدره ا  صافيــ ا  الماضــي، يســرني أن أعلــن أننــا قــد حققنــا ربحــ وبفضــل تحقيــق إنجــازات ذات قيمــة عاليــة في العــام

 مليــون ريــال للعــام 847٪، مقارنــة بمبلــغ 5.3 ، بزيــادة قدرهــا2018مليــون ريــال قطــري في العــام المــالي  892

قــالت أن يوصــي الجمعيــة العموميــة الموقــرة بالموافقــة . ومــن هــذا المنطلــق، يســر مجلس إدارة شــركة نا2017المــالي 

 .2018" للســهم عــن العــام المــالي واحد ريــال قطــري "  علــى توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة
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وباألصالــة عــن نفســي، برفــع أســمى وفي ختــام كلمتــي، ال يســعني إال أن أتقــدم، بالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، 

آيــات الشــكر والعرفــان إلى مقــام ســيدي حضــرة صاحــب الســمو أمــير البــالد المفــدى، الشــيخ تميــم بــن حمــد آل 

ا هللا، لمــا يقدمونه مــن دعم ثــاني، ولحضــرة صاحــب الســمو األمــير الوالــد، الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني، حفظهمــ

مســتمر وتوجيهات ورؤيــة ســديدة، والتــي مكنــت شــركة ناقــالت مــن النمــو، لتصبــح شــركة رائــدة في مجــال النقــل 

الغــاز في البحــري، وتســاهم بشــكل كبــير في نهــوض وتطويــر قطــاع النقــل والصناعــة البحرية، وقطاعــي النفــط و

 دولتنــا الحبيبــة قطــر

وأود أن أتوجـــه باســم مجلــس اإلدارة بعميـــق الشـــكر لجهــود قطــر للبــترول ولدعمهــا المتواصــل ألنشــطة "ناقــالت"، 

ية لحــوض "إرحمــه بــن جابــر وللقائمــين علــى المــدن الصناعيــة التابعــة لقطــر للبــترول لتعاونهــم مــع اإلدارة التشــغيل

لشركة قطر غاز المؤجر األكبر لسفن شركة ناقالت على  الجالهمــه" إلصــالح وبنــاء الســفن ، وكذلــك خالــص الشــكر

يرة التــي للمســاهمين األفاضــل، الذيــن أولونــا تلــك الثقــة الغاليــة والمســؤولية الكبــو الالمحدود ألعمال الشركةدعمهم 

 نعتــز بهــا، والتــي تحفزنــا علــى بــذل أقصــى الجهــود لتحقيــق أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا واســتراتيجياتها. كمــا يعرب

ــال مجلــس اإلدارة عــن امتنانه لطاقم اإلدارة التنفيذيــة، والموظفــين علــى تفانيهــم ودعمهــم، وجهودهــم المتواصلــة ألعم

مــا  2019الشــركة، والشــكر كذلــك إلى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، وبورصــة قطــر، علــى أمــل أن نحقــق في عــام 

 .نصبــوا إليــه مــن إنجــازات، وهللا الموفــق

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،


