
                                                                                                                              

 

 

 

  

 وغ�� العاديةالعادية  العامة ا��معية �عقد ناقالت شركة
  

وغ%$ العادية  العادية  العامة ا! معية اجتماع ”ناقالت“ شركة عقدت– 2019 مارس 19 قطر، الدوحة،

 .السادهسعادة الدكتور محمد بن صا!1 رئ0س مجلس إدارة الشركة  رئاسةب

واملوافقة علN@ا، حيث  2018دIسمH$  31استعراض النتائج املالية للسنة املنA@ية ?<  خالل االجتماع تم

رVال ل[ل س]م)  1.61(ماIعادل  مليون رVال قطري  892 قدرهصا?< رSح  2018حققت الشركة خالل عام 

ا   جميع البنود املدرجة عbc جدول أعمال إجتماع ا! معية العامة التصديق عbcتم كما  .%5.3وSزVادة قد̂ر

   .العادية وغ%$ العادية

  رئ0س مجلس اإلدارة  وقدم
ً
، وأ^داف وخطط 2018املالية لعام  عن أmشطة الشركة ونتائج]ا مklصا

وصلت إليھ  من أداء متم%q 2018 بما حققتھ ناقالت ?< عام  مجلس اإلدارة دأشاكما  2019الشركة لعام 

 مع العامليةعbc خارطة األسواق  موقع]از Vنuيجة إلمتالك]ا م%qات تنافسية مكنA@ا من sعز 
ً
 ، وذلك تماشيا

اس{$اتيجيA@ا طوVلة األمد. كما سعت الشركة ?< نمو أعمال الuشغيل وتنو}ع الدخل والعمل عbc تحقيق 

 تحقيــق ?<" ناقــالت" واســتمرت. البحرVةوا!kدمات  جوانب التفوق الuشغيc< ضمن منظومة النقل البحري 

 وحــدة أول  تملــكو خالل التوسع ?< أسطول]ا، بإضافة سفي�ت%ن جديدت%ن للغاز الطبي�< املسال  مــن أ^داف]ــا

 تنمية ســ{$اتيجيةإل  ترجمة فعلية ذلــك �ان حيــثالطبيعيــة، !�التــھ املســال الغــاز و�عــادة لتخزVــن عائمــة

 لعــب ?<  الشــركة دور  يرســخ ـاممـ ومتنوعة، مت[املة خدماتوتوف%$  إيجا�ي ما�< أداءلتحقيق  األعمال محفظة

ــا الدولــة م[انــةIعزز  دور   اناإلدارة  مجلس أضاف رئ0سو  .العــالم ?< النظيفــة للطاقــة مصــدر $Hأكــ باعتبا̂ر

 أو توقــف أي دون  الغاز الطبي�< املسال وغاز الب{$ول املسال��نات  جميــع sســليماستطاعت  شــركةال

ى املفــروض ا! ائــر ا!�صــار عــن الناتجــة التحديــات مــن بالرغــم انقطــاع   .قطــر دولــة علــ

  

ــي لبنــاء و�صــالح وقــد أســ]مت إقامــة املشــار}ع املشــ{$كة للشــركة ?< حــوض "إرحمــھ بــن جابــر ا! ال^مــھ" العامل

ا!kدمــات البحرVــة املت[املــة بمــا ?< ذلــك عمليــات إصــالح وSنــاء لتوف%$  الســفن ?< مدينــة راس لفــان الصناعيــة

?< أنــواع الســفن و  العمالء  وا!kدمــات البحرVــة املتنوعــة والدعــم واإلســناد �kتلــفالصناعية  والقواطع الســفن 

 قيمــة مضافــة اmعكســت إيجابــ ةفــاض?< إ امليــاه ا��ليــة واالقليميــة
ً
ى أعمــال الشــركة، وســا^مت �شــ[ل مباشــر  ا علــ

  .2030مــع رؤVــة قطرالوطنيــة  ا?< الدولــة تماشــي البحرVةصناعــة ال?< sعزVــز 

  



                                                                                                                              

 

 

 

 

  

 الرئ0س التنفيذي للشركة  السليطي بن فضالھ هللامل]ندس عبد صرحو?< ^ذه املناسبة 
ً
النتائج إن : " قائال

sعكس متانة الوضع املا�< لناقالت والذي يرجع بصفة أساسية إ�b إستقرار التدفقات  ل�� تحققتا املالية

 للشركة. ا!kطة االس{$اتيجيةا�b ماتحقق من أ^داف ?< و  النقدية و�رتباط الشركة �عقود طوVلة األجل

واغتنام الفرص االقتصادية ?< السوق، فقد استمرت الشركة ?< sعزVز الوضع املا�<  التحدياتوSالرغم من 

قوVة  تحقيق نتائجمما مكن الشركة من الuشغيلية، اليف والعمل عbc ترشيد الت[ التجارVة ا� زVة

 2018"ناقالت" ?< عام الف{$ة السابقة، حيث إرتفع سعر س]م  خالل اmعكست ايجابا عbc اداء سعر الس]م

كما Iسرmي أن  .%13.5% مقارنة باإلرتفاع ?< مؤشر بورصة قطر بمقدار 23.7بمقدار  2019ولغاية مارس 

  ب¡باتأؤكد استمرارنا ?< العمل  
ً
وsعزVز م[انة  قيمة إيجابية ملسا^مينا حقيقkطط أعمالنا لت! وفقا

 
ً
ا!kدمات تقديم رؤuVنا بأن ن[ون شركة عاملية رائدة ?< نقل الطاقة و  مع بما يتما¤£¢، الشركة عامليا

 البحرVة".

  

! ]ود قطر للب{$ول ولدعم]ا لl ]ات املعنية ?< الدولة و  تقديرهو  شكره  عرب مجلس اإلدارة عنأما ك

للب{$ول ، وللقائم%ن عbc املدن الصناعية التا�عة لقطر وشر�ا§@ا التا�عة mشطة "ناقالت"ألاملتواصل 

@م مع اإلدارة الuشغيلية !�وض "ارحمة بن جابر ا! ال^مة" إلصالح وSناء السفن، وكذلك خالص  لتعا̈و

لس اإلدارة عضاء مجأل و وللمسا^م%ن األفاضل الشكر لشركة قطر للغاز املؤجر األكH$ لسفن "ناقالت"، 

 وج]ود^م املتواصلة ألعمال الشركةلشركة واملوظف%ن عbc تفانN@م ودعم]م ل، واإلدارة التنفيذية السابق%ن 

لذين تم انتخا»@م بالنجاح اا! دد  لس مع أخلص األمنيات ل]م جميعا وألعضاء ا� 2018خالل عام 

  . 2019والتوفيق خالل عام 

  

  - انت"!-

                            

  

  

  

  


