
شركة ناقالت هي شركة نقل بحري قطرية تأسست في عام ٢٠٠٤، وتمثل حلقة النقل ا�ساسية في سلسلة 
إمداد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر. يعتبر أسطول شركة ناقالت هو ا�كبر من نوعه في العالم، حيث يضم 

٦٩ سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال  وتقوم بإدارة وتشغيل ٢٥ منها و٤ سفن غاز البترول المسال وسفينة 
عائمة لتخزين وإعادة الغاز الطبيعي المسال لحالته الطبيعية شركة ناقالت للشحن قطر المحدودة المملوكة 

بالكامل من قبل الشركة.

ــاع شركة رائـدة في قطـ
الشحن البحري العالمي
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أن تكون شركة عالمية رائدة ومتميزة
في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية

 

الـــرؤيـــــة

الـرســالــــة

الـقــيــــم

توفير النقل والخدمات البحرية
بطريقة آمنة وفعالية وكفاءة

تبني ودعم رؤية قطر
الوطنية ٢٠٣٠

العمل على حماية البيئة
من حولنا

تعزيز مبدأ التعاون وروح الفريق الواحد 
واستغالل أي فرص للتضافر في جميع أعمال 

الشركة

تحقيق أعلى العوائد على استثمارات 
المساهمين من خالل تحسين وتعزيز فرص 

االستثمار

االستثمار في الموارد البشرية من خالل جذب 
وتطوير القوى العاملة والمحافظة عليهم

المساهمة في رؤية قطر 
الوطنية ٢٠٣٠ ودعمها

الشغــف
ا¼لتزام بالتطوير

المستمر

ا حـتـــرام
تقدير آراء ا½خرين

وأفكارهم

التشجيع
الحرص على التحفيز

وتشجيع ا½خرين

النــزاهــة
تعزيز المبادئ ا�خالقية والصدق

في أداء العمل

السـالمــة
بناء بيئة عمل آمنة خالية من 

ا¼صابات والحوادث

إحصاءات -  حقوق الملكية

أكـبــر أسطـول للغاز فـي العالم

أغلب السفن مؤجرة باتفاقيات 
تأجير طويلة ا�جل

صديقة للبيئةسفن متطورة تكنولوجيًا

كفاءة في التكليف
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@من القدرة العالمية

لشحن الغاز الطبيعي المسال

24
دولة تسلمت

 الشحنات

58+ مليون طن
من الغاز الطبيعي المسال

تم شحنه وتسليمه
 760

شحنة غاز طبيعي مسال
التي تم تسليمها في عام ٢٠٢١

72
مينــــاء حــــول العــــالم

مالمح أسطول الغاز الطبيعي المسال ٢٠٢1 

تمتلك شركة ناقالت أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم والذي يضم ٦٩ سفينة بعضها مملوك بالكامل لشركة ناقالت وبعضها مملوك بالشراكة مع شركات 
عالمية أخرى. تستخدم سفن الشركة أحدث التقنيات لضمان نقل الغاز الطبيعي حول العالم بشكل آمن وسليم من الناحية البيئية، وبالتكلفة المثلى.

وتزيد الطاقة االستيعابية �سطول ناقالت الغاز الطبيعي المسال التابع للشركة عن ٩ ماليين متراً مكعبًا، أي ما يعادل ١٠٪ من إجمالي القدرة العالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال. تعمل 
شركة ناقالت بشكل وثيق مع شركائها لضمان الحفاظ على أعلى معايير السالمة في جميع عمليات الشركة المختلفة وهذا ما يتماشى مع التزام الشركة بتوفير خدمات النقل البحري 

بأمان وموثوقية وكفاءة.

FSRU القدرة العالمية لشحن  الغاز الطبيعي المسال يستثني  هذا الحساب وحدات *

• ناقالت هي شركة منخفضة المخاطر في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال / 
نقل الطاقة يوفر عوائد طويلة ا�جل جذابة للغاية ومعدلة حسب المخاطر 

مساهميها
• عقود طويلة ا�جل ثابتة مع مستأجرين عالميين 

• يتمتع مساهمو ناقالت بشكل مستدام عائد سنوي مع توزيعات أرباح 
سنوية قوية



توزيع أرباح ا�سهم (ريال قطري)
من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨ معدلة إلى القيمة االسمية البالغة ١ ريال قطري للسهم مع تاريخ ٧ يوليو ٢٠١٩
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شركة النقل البحري ا�على من حيــث 
التصنيــف االئتمـانـي على مستوى العالم

توسع جغرافي عالمي «سطول نقل الغاز 
الطبيعي المسال وغاز البترول المسال

موقع الشركة االستراتيجي في دولة قطر، أكبر 
مصدر للغاز الطبيعي المسال حول العالم، ودورها 

ا�ساسي ضمن سلسلة إمداد الغاز الطبيعي 
المسال من قطر إلى العالم

اتفاقيات تأجير مستقرة وطويلة ا�جل مع 
شركاء يعدون ا�فضل على مستوى العالم
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أرباح ا�سهم السنوية

التصنيفــات ا¼ئتمــانيــة المـالمــح الـمـاليـــة

نقــاط القـوة الرئيسيـة

ملخــص بيانـــــات 2021

4,142

32.30.12

1,354.2


