
                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 

 

 

استحواذ ناقالت على امللكية الكاملة ألربع سفن لنقل الغاز توقيع اتفاقية 

 الطبيعي املسال من طراز  "كيوفليكس"

الكاملة ألربع سفن من طراز "كيوفليكس"  لكيةعلى امل اليوم شركة ناقالت استحوذت :2019 أكتوبر  7قطر، الدوحة، 

لتصبح ، % من حصة شركة "انترناشيونال سيوايز" في هذه السفن49.9لنقل الغاز الطبيعي املسال وذلك بعد شرائها 

سفينة  29إلى  25وبذلك يرتفع إجمالي عدد السفن اململوكة بالكامل لشركة ناقالت من  %100ناقالت املالكة بنسبة 

سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسال وغاز  74الغاز الطبيعي املسال، من أصل مجموع أسطول الشركة والذي يبلغ لنقل 

 .ووحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز املسال لحالته الطبيعية البترول املسال

الت للشحن قطر املحدودة" عن طريق شركة "ناق 2014يتم تشغيل وإدارة سفن الغاز الطبيعي املسال األربع منذ عام  

 
ً
لطاقة وتصل ا سفن لنقل غاز البترول املسال. 4و سفن أخرى لنقل الغاز الطبيعي املسال 10والتي تدير أيضا

 .متر مكعب لكل سفينة 217,000االستيعابية لهذه السفن الى 

:وفي هذا الصدد صرح الرئيس التنفيذي لشركة لناقالت املهندس عبدهللا بن فضاله السلي
ً
االستحواذ يعتبر " طي قائال

اول خطوة لنا مقارنة بباقي االستثمارات السابقة وهو دليل على متانة  في مشروع قائم الكامل على ملكية السفن األربع

أكبر مصدر  "قطرغاز"شركة ، خصوصا أن هذه السفن مؤجرة لشريك مهم واستراتيجي وقوة هذه املشاريع القائمة

اعلى  وفقداعمين دائما لنا لتقديم افضل الخدمات يزيد من مسؤوليتنا تجاه عمالئنا ال مماللطاقة النظيفة في العالم  

باإلضافة إلى ذلك، فإنه يؤكد على  .والعمل على ترشيد التكاليف التشغيلية ،مستويات السالمة والكفاءة التشغيلية

التجارية  ت للشركة والتزامنا بزيادة القيمة املضافة ملساهمينا والسعي إلى اغتنام الفرصمتانة الوضع املالي القوي والثاب

  املجزية
ً
واالختيار لنقل الطاقة ملواصلة تحقيق النمو، بما يتماش ى مع رؤيتنا في أن تصبح ناقالت الشركة الرائــدة عـالـمـيـا

  لخدمات البحرية املختلفة."ا األمثل لتوفير

سفينة من طراز  31سفينة من طراز "كيوماكس" و 14يعد أسطول شركة ناقالت من األكبر في العالم حيث يتكون من 

سفن لنقل غاز البترول املسال  4سفينة تقليدية )بما في ذلك أربعة سفن جديدة تحت البناء( و  24"كيوفليكس" و 

 .(FSRU)طبيعية ووحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز املسال لحالته ال

 

 انتهى

  


