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رسالة الرئيس
والمد�ر التنفيذي

نوفر حلوًال بح��ة ولوجستية مت�امنة من 
خالل أنشطتنا المتنوعة لتيسير ال�وابط 

المعقدة في سالسل التجارة الدولية
في مالحة ، ندرك أن التقدم االقتصادي يعتمد على التدفق السلس 
مواعيد  في  ضيق  من  العالم  يشهده  ما  ومع  العالم.  حول  للبضائع 
التسليم النهائية وتشتت في سالسل التو��د، نحن هنا لخدمة الشركات 
أنشطتنا  خالل  من  العالم.  حول  التجاري  التبادل  عمليات  وتسهيل 
ال�وابط  لتبسيط   - مت�امنة  ولوجستية  بح��ة  حلوًال  نقدم  المتنوعة، 

المعقدة في سلسلة التجارة الدولية.

العمليات اليومية تعني االلت�ام بجداول زمنية صارمة والتكيف الفوري 
التفاصيل  بكل  االهتمام  خالل  ومن  التغير.  س��عة  المتطلبات  مع 
وتقديم حلول استباقية، نوفر االستق�ار والقيمة المضافة ألداء عمالئنا 

و�تائج أعمالهم.

ألكثر من نصف ق�ن ، عملنا على �نمية وتطو�ر مركزنا اإلقليمي في 
مجال النقل والخدمات اللوجستية ، واليوم نهدف إلى أن نصبح شركة 

�ائدة عالمًيا في الخدمات البح��ة واللوجستية.

محمد عبداهلل سويدان
الرئيس والمد�ر التنفيذي باإلنابة
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مقـدمـة
الش�ق  شركات  أكبر  إحدى  مالحة  تعتبر 
البح��ة  الخدمات  مجال  في  األوسط 
واللوجستية، وأكثرها �نوعًا في الخدمات التي 
تقدمها، حيث تحرص الشركة على تقديم حلول 
سالسل  وحلول  النقل  مجال  في  متكاملة 

اإلمداد.

و�تمتع مالحة بتا��خ ع��ق حيث كانت بدايا�ها 
قامت  ثم  شحن،  كوكالة   1957 العام  في 
الخدمات  مجال  في  إقليمية  قاعدة  ببناء 
البح��ة واللوجستية من خالل امتالك أسطول 
إضافة  الحديثة،  والمعدات  السفن  من  متنوع 

إلى طاقم عمل متفاٍن وشركاء عالم�ين.

الـ�ؤيـة
أن نكون الش��ك المفضل في مجال 
مع  واللوجستية  البح��ة  الخدمات 
السوق  في  رئيسية  حصة  امتالك 
نموا نقدم  وأن  والعالمي،  القطري 

ًمستدامًا لمساهمينا.

المهمة 
أن نقدم خدمات موثوق بها على الدوام 
من خالل التركيز على السالمة والجودة 
وعلى عمالئنا، وأن نوفر �يئة عمل مث��ة، 
في  دائمًا  الشركة  قيم  نجسد  وأن 

اعمالنا.

تأسست مالحة كأول شركة مسجلة في قطر في عام 1957. 
بدأت أعمالها كوكالة شحن وعلى مدى العقود الماضية، 

�نوعت ونمت لتصبح واحدة من أكبر الشركات الم�ودة للخدمات 
البح��ة واللوجستية في الش�ق األوسط

عن مالحة
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تـا��خـنـا
وإنجــا�ا�ــنــا

تأسيس شركة قطر الوطنية
للمالحة والنقل وهي أول

وكيل شحن في قطر.

إطالق خدمات النقل البحري 
في ميناء الدوحة و�تضمن 

خدمات التحميل والتف��غ 
وإرساء السفن وسحبها. 

الدخول بحصة 15 بالمائة 
كعضو مؤسس في الشركة 

القط��ة للنقل البحري.

إف�تاح أول ف�ع إقليمي.

تأسيس شركة حالول للخدمات 
البح��ة من خالل مش�وع مشترك 

50 - 50 مع القط��ة للنقل 
البحري.

دمج خدمات النقل البري 
وال�افعات والتخليص الجمركي 

والمستودعات تحت إدارة 
المالحة لخدمات الشحن.

االس�ثمار في شركة
قطر لنقل الغاز (ناقالت).

إف�تاح ورش وأحواض
إصالح السفن في مدينة 

مسيعيد الصناعية �إعتبارها أول 
مركز متكامل يتم اف�تاحه في 

قطر إلصالح السفن.

عملية االندماج واالستحواذ 
ما �ين شركتي قطر للنقل 
البحري وحالول للخدمات 
البح��ة.

التحول االست�ا�يجي
وإطالق مالحة.

تع�ين الشركة كمشغل لميناء الدوحة.

إطالق أّول خدمة نقل مباشر  
للحاويات �ين قطر والهند.

• اف�تاح ف�ع سنغافورة التابع 
لمالحة للخدمات البح��ة.

• إنشاء شركة كيوترمنلز إلدارة 
المرحلة األولى من ميناء حمد.

�ين  مباشرة  شحن  خدمة  إطالق   •
س��النكا وبنغالديش. 

على  الشحنات  ل�تبع  تط�يق  إطالق   •
الهوا�ف الذكية.

والخدمات  التخ��ن  خدمات  تدشين   •
اللوجستية المستقلة في سلطنة عمان.

• إطالق خط خدمة �ين قطر وسلطنة عمان. 
• إطالق خدمات نقل الحاويات إلى الكويت 

وسلطنة عمان. 
• تطو�ر الخدمات �ين قطر والهند. 

قطر  �ين  حاويات  خدمة  أس�ع  إطالق   •
وباكستان. 

للبضائع  منتظمة  نقل  خدمة  إطالق   •
المبّردة �ين قطر وتركيا. 

ناقلة  أكبر  مجد،  سفينة  إضافة   •
أسطولنا  إلى  لدينا،  للشحن 

المتنامي. 
مالحة  مدينة  وتشغيل  اف�تاح   •

اللوجستية
• إطالق أول خدمة حاويات �ين قطر 

والع�اق. 
• الفوز بتصنيف خمس نجوم للصحة 
والسالمة المهنية من قبل مجلس 

السالمة الب��طاني.
• البدء بعمليات التحول الرقمي مثل 

األتمتة ومنصة أوِركل السحا�ية.

«سيف  جوائز   6 مالحة  ُمنحت   •
الصحة  تحسين  في  الشرف» 
 Globes of وجائزتين  والسالمة 
Honor في االستدامة ال�يئية من 

مجلس السالمة الب��طاني.

• اكملت مالحة نشر حلول �وبوتية 
للعمليات اآللية. 

الجغ�افية  • وسعت مالحة بصمتها 
البحر  ومنطقة  االسود  البحر  إلى 
شحن  خدمات  خالل  من  األ�يض 

الحاويات الجديدة. 

• اس�ثمرت مالحة في أصول جديدة 
من السفن ووصوًال إلى الحاويات 

و��ادة تحسين قاعدة األصول. 

• انشأت ش�اكة مع مايك�وسوفت 
ذكية  لوجستية  منصة  لبناء 
االصطناعي  الذكاء  تستخدم 
على  القائمين  االشياء  وا�ترنت 
منظومة مايك�وسوفت السحا�ية 

المتكاملة. 

بحصولها  مزدوجًا  فو�ًا  مالحة  حققت   •
في  الشرف»  «سيف  جوائز  أربع  على 
جوائز  وأربع  والسالمة  الصحة  تحسين 
االستدامة  في  العالمية»  «الشرف 

ال�يئية من مجلس السالمة الب��طاني.
• إنشاء قطاع رئيسي جديد هو الخدمات 
البح��ة والتقنية، لمساعدة عمالئنا على 
وخفض  األصول  في  الكفاءة  ��ادة 

التكلفة التشغيلية.
شركة  مع  ش�اكة  عقد  مالحة  أبرمت   •
في  للتوسع  المحدودة  شلمبرجيه 
قطاع خدمات آبار النفط في قطر من 
اآلبار  تحفيز  سفن  وتجهيز  تطو�ر  خالل 

على مدى السنوات الخمس المقبلة.
دعم  في  رئيسي  بشكل  المساهمة   •
جهود دولة قطر لتوفير سالسل إمداد 
جائحة  خالل  ومستدامة  مستقرة 

كوفيد-١٩.
بحري  رصيف  على  مالحة  استحوذت   •
السفن  استيعاب  قادر على  عائم جديد 
وتجديد  تحسين  إطار  في  وإصالحها 

حوض بناء السفن.
الستكمال  اس�ثما�ا�ها  مالحة  ع�زت   •
خالل  من  الرقمي،  التحول  عملية 

توسعة ش�اكتها مع مايك�وسوفت.
• ع�زت مالحة قد�ا�ها في مجال األمن 
المعيار  مع  يتوافق  بما  الس�ب�اني 
المعلومات أمن  إلدارة  الدولي 
الوطنية والمعا�ير   (ISO 27001)

ألمن المعلومات.

التحول  مسيرة  في  تقدمها  مالحة  واصلت   •
"تط�يق موارد  تط�يق  إكمال  الرقمي من خالل 

المؤسسات" في الش�ق األوسط".
الفعالة  السالمة  وممارسات  إج�اءات  • ساهمت 
وسالمة  صحة  ضمان  في  مالحة  �تبعها  التي 
تك�ار  معدل  تقليص  الى  أدت  كما  موظفيها، 
التابعة  العمل  أماكن  كافة  في  اإلصابات 

للشركة بنسبة ٪30.
• عــ�زت مالحــة حضــورها في عمليـات سلـسـلة 
الس��ع  الشحن  خدمة  �إضافة  العالمية  التو��د 
التي تربط الصين والهند بمنطقة الخلي� العربي 
بشحن  الخاصة  عمليا�ها  شبكة  إلى  وقطر، 

الحاويات.
• وقعت مالحة عقد الخدمة األول لوحدة التخ��ن 
ألف   600 بسعة  لها  التابعة  العائمة  والتف��غ 

برميل.
خدمات  إضافة  في  التوسع  مالحة  واصلت   •
الطاقة  لقطاع  المعرفة  على  قائمة  جديدة 
والتركيب  واإلنشاء  والتو��د  الهندسة  وشركات 
حقول  توسعة  مشا��ع  ودعم  لخدمة  العالمية، 

النفط والغاز في قطر.
•  واصلت مالحة تطو�ر م�افق وقد�ات حوض بناء 
االستحواذ  خالل  من  لها  التابع  السفن  وصيانة 
230 متً�ا ، سيتم  على رصيف عائم جديد بطول 

تشغيله في عام 2022.
هاكا�ون  من  األولى  النسخة  مالحة  أطلقت   •
االبتكار الذي أعطى الفرصة لموظفي الشركة 
تطـو�ر  في  والموهبـة  الخبـرة  يملكـون  الذ�ن 
والحلـول  األدوات  وتصميم  إلنشـاء  الب�امج، 
العمـليـات  تسـهيل  في  تسـاهم  التي  الرقميـة 

المعقدة والتصدي لتحديات األعمال."

للحدود  العابرة  العمليات  �تبع  خدمة  إطالق  تم   •
لربط العمالء ومتابعة األسواق األقليمية وربطها 

مع بعضها البعض.
•  بدأ التوسع في مساحة مدينة مالحة اللوجستية 

وخدمات مخا�ن االستيداع.
وخدمة  إكسبرس"   مالحة   " خدمة  إطالق  تم     •
التخليص الجمركي الس��عة الخاصة بمدينة مالحة 

اللوجستية.
• في أغسطس 2022 ,   تم اف�تاح أول صالة عرض 

لشاحنات هينو في دولة قطر. 
الوطنية  الوكالة  منحت    ,  2022 سبتمبر  في   •  
اإلم�ثال  شهادة  مالحة  شركة  الس�ب�اني  لألمن 
منحها  يتم  جائزة  أول  وهي  الس�ب�اني   لألمن 

لشركة في القطاع الخاص.
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محمد عبداهلل سويدان
الرئيس والمد�ر التنفيذي باإلنابة

نائب الرئيس التنفيذي نائب الرئيس التنفيذي 
مالحة للغاز والبت�وكيماويات باإلنابة

2.4 bn 
إي�ادات التشغيل

17.6bn 
صافي الموجودات

65
عامًا في الخدمة

1st
أول شركة تجا��ة
مسجلة في قطر

2,000+
موظف

موقع عالمي            +200
ضمن شبكة عمليا�نا 

ال�يانات الرئيسية

غـوتـام بلـور
نائب الرئيس التنفيذي
للتطو�ر المؤسسي

أكرم بشير اسويسي
نائب الرئيس التنفيذي
 للمالية واالس�ثما�ات

إب�اهيم الدربستي
نائب الرئيس التنفيذي

للخدمات البح��ة

عاصـم الناصـر
رئيس التدقيق الداخلي

أندرس لوند ك��ستن
نائب الرئيس التنفيذي

للعمليات البح��ة واللوجستيه 

حمد سعيد الهاجري
نائب الرئيس التنفيذي

للخدمات المساندة
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البحـ��ـة
واللوجستية

غاز
وبت�وكيم

شحن الحاويات
• خطوط الشحن
• نقل الحاويات

• ناقالت النفط
• ناقالت الغاز

• وحدات التخ��ن
   والتف��غ العائمة

• سفن خدمات النقل الخدمات اللوجستية
•  الشحن والتخليص الجمركي

• التخ��ن والتو��ع
•  تأجير سفن دعم المنصات البح��ة• اللوجستيات الصناعية

• خدمات تحت سطح البحر
• خدمات الهندسة البح��ة

•  االس�ثما�ات في القطاع العقاري 
• محفظة االس�ثمار

•  تصليح وبناء السفن
• ت�ويد الوقود
• إدارة السفن

• وكاالت الشحن
• المعدات الصناعية

• اللوازم البح��ة
• خدمات وم�يعات

  المركبات والمعدات

دعم المنصات
كا�يتالالبح��ة

الخدمات
البح��ة
والفنية

على مدى األعوام الماضية قامت مالحة ببناء خمس ركائز 
است�ا�يجية لألعمال تعتمد على فكر موحد لتحقيق أهداف 

عمالئنا، وترتبط هذه الركائز بشكل كامل بالمسؤولية 
المشتركة.

ركائـز أعمالنا اإلست�ا�يجية
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تقدم مالحة  البح��ة واللوجستية حلول سلاسل التو��د المتكاملة 
للشركات ال�ائدة في مجاالت التجارة والبنية التحتية والدفاع 
والصحة والنفط والغاز والصناعات الثقيلة والطي�ان والسلع 

االستهالكية.

من خالل تركيز اهتمامنا على عمالئنا،  نقوم بتحليل كامل
الحتياجا�هم  ومتطلبا�هم الخاصة بهدف إنشاء سالسل تو��د

مرنة وموثوقة.

شحن الحاويات

التخ��ن والتو��ع

بدأت مالحة أعمالها في مجال الشحن في عام 1974 كم�ود 
لخدمات النقل والمناولة البح��ة في  منطقة الخلي� 

العربي.ومنذ ذلك الحين تمكنت الشركة من النمو بسرعة لتشغيل 
سفن الشحن العامة ومن ثم امتالك وتشغيل أسطول من سفن 

الحاويات التي تخدم خطوط الشحن  �ين دولة قطر ودول مجلس 
التعاون الخليجي األخرى.

تغطي شبكة الخطوط المالحية المنتظمة لدينا موانئ في أكثر من 30 دولة 
في جنوب ش�ق آسيا ، الصين وشبه القارة الهندية والخلي� العربي والبحر 

األ�يض المتوسط والبحر األسود. ومنذ العام 2018  بدأت مالحة في توسيع 
شبكة عمليا�ها من خالل تقديم خدمات الخطوط المالحية المنتظمة والمناولة في 

شبه القارة الهندية والبحر األسود ومنطقة ش�ق البحر األ�يض المتوسط وجنوب ش�ق 
آسيا بما في ذلك الصين. عملنا على تطو�ر خدما�نا مع التركيز على متطلبات عمالئنا  

وتحسين أوقات العبور  وتوفير خدمة عمالء هي األفضل في فئتها.

البحـ��ـة
واللوجستية

�تميز مدينة مالحة اللوجستية بموقع است�ا�يجي على مقربة من 
الموانئ الرئيسية والط��ق المداري الجديد، وتقدم خدمات التخ��ن 
والمناولة ذات القيمة المضافة للسلع المجمدة / المبردة والسلع 

التي يتم التحكم في درجة ح�ارتها، وذلك بدعم من أسطول من 
شاحنات التو��ع.

يتضمن المرفق مستودًعا من الدرجة األولى بمساحة 35000 متر 
مربع، مع مساحة تخ��ن إضافية ضمن مستودع الطرف الثالث.

في عام 2019 دخلت مالحة في ش�اكة مع الهيئة العامة للجمارك 
في قطر الف�تاح أول مستودع جمركي في الدوحة داخل مدينة 

مالحة اللوجستية.

يعمل المستودع الجمركي كبوابة خدمات واحدة، مما يتيح التدفق 
السلس للبضائع إلى قطر ويسهل عمليات التو��ع المحلي/اإلقليمي. 
كما يقوم �إعادة التصد�ر وتوفير خدمات التخ��ن المعفاة من الرسوم 

الجمركية وض��بة القيمة المضافة باإلضافة الى خدمات التخليص 
الجمركي.

اللوجستيات الصناعيةالشحن
نعتمد على خب�ا�نا الموثوقة كأساس لتقديم الحلول 
اللوجستية المناسبة لعمالئنا. ومن خالل التركيز على 

احتياجات العمالء طورت مالحة بنية تحتية إقليمية قوية 
وشبكة موثوقة من الوكالء والشركاء.

ومن خالل قاعدة المعارف والخب�ات التي تم عملنا على بنائها 
وتطو�رها على مدى العقود الماضية تمكنا من توفير حلول 

نقل وتخ��ن سلسة وفعالة تسمح لعمالئنا بالتركيز على 
أعمالهم األساسية.

ولضمان تقديم الدعم الالزم لعمالئنا في نقاط االتصال 
الرئيسية، نعمل من قاعد�نا الرئيسية في الدوحة - قطر، ومن 

مكا�بنا اإلقليمية ومنشآت التخ��ن في دبي - اإلما�ات العر�ية 
المتحدة.

في مالحة ، ندرك أن الخدمات اللوجستية هي أكثر من مجرد 
نقل وشحن وتخ��ن. وانطالقًا من سعينا لدعم متطلبات 

سلسلة التو��د الشاملة لمختلف الصناعات، وبشكل خاص 
قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، قمنا بتطو�ر وتع��ز 

قسم اللوجستيات الصناعية على مدار العقود الماضية، بدعم 
من أسطول واسع من معدات مناولة البضائع والرفع ومركبات 

النقل الخاصة والقوى العاملة الماهرة المدعومة ببنية تحتية 
قوية لتكنولوجيا المعلومات. �تم م�اجعة مجموعة الخدمات 

وتحديثها باستم�ار لتل�ية المتطلبات الديناميكية لقطاعات النفط 
والغاز والطاقة والقطاعات األخرى.
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غـاز وبتـ�وكيم
السفن والمعدات والخدمات الشاملة

ذات القيمة المضافة
تمتلك شركة مالحة وتشغل أسطوًال من ناقالت Aframax / LR2 وناقالت الغاز 
الط�يعي المسال وغاز البت�ول المسال/ األمونيا، وتقدم عمليات آمنة وموثوقة 

وخدمات �ائدة في مجال شحن النفط والغاز. باإلضافة إلى ذلك ، تمتلك مالحة 
حصًصا في ست ناقالت للغاز الط�يعي المسال وحصة تبلغ 50٪ في شركة الخلي� 
للغاز البت�ولي المسال، إلى جانب كونها المساهم المؤسس في شركة قطر لنقل 
الغاز (ناقالت) حيث تمتلك 36٪ من أسهم الشركة. خبر�نا الواسعة في إب�ام عقود 

اإليجار والشحن تجعلنا الش��ك المفضل لكبرى شركات النفط والغاز العالمية. 

تمتلك مالحة القدرة على م�اقبة عمليات الناقالت قبل وبعد تجهيزها ولعب 
دو�الوسيط بالنيابة عن عمالئنا. كما تمتلك مالحة وتد�ر وحدة "ال��ان" العائمة 

للتخ��ن والتف��غ بسعة تخ��ن تبلغ  600 ألف برميل من النفط الخام وذلك لخدمة 
قطاع النفط والغاز البحري في قطر.

تشمل خدما�نا : 

• نقل شحنات النفط والغاز المنقولة بح�ًا.

• نقل الغاز الط�يعي المسال.

• نقل غاز البت�ول المسال. 

• نقل الخام والكيماويات والمنتجات البت�ولية النظيفة.

تمتلك مالحة حصًصا �ت�اوح �ين 15 و 30٪ في ست 
ناقالت للغاز الط�يعي المسال ، وحصة  تبلغ٪50 
في شركة الخلي� للغاز الط�يعي المسال ، المالك 

والمشغل ألربع ناقالت غاز ك�يرة جًدا ، بالش�اكة
مع ناقالت.

الشركات الزميلة المشا��ع المشتركة 

ناقالت مملوكة بالكامل
لتوفير خدمات نقل موثوقة  للنفط والغاز 
والمنتجات الكيماوية ، تمتلك مالحة وتشغل 
أسطوًال من ناقالت Aframax / LR2 وناقالت 
المنتجات / الكيماويات وناقالت الغاز الط�يعي 
المسال وغاز البت�ول المسال واألمونيا.
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دعم المنصات البح��ة
يعتبر قطاع مالحة لدعم المنصات البح��ة الم�ود ال�ائد 

لمجموعة واسعة من خدمات الدعم الخارجي والخدمات 
البح��ة ذات المستوى العالمي في الش�ق األوسط

وأو�وبا وأف��قيا وجنوب ش�ق آسيا.

من خالل خبر�نا الواسعة في مناطق النفط والغاز الرئيسية في العالم، 
تستطيع مالحة لدعم المنصات البح��ة تقديم مجموعة واسعة من خدمات 

الدعم ذات المستوى العالمي في البر والبحر وتحت سطح البحر، وذلك بدعم 
من سلسلة التو��د العالمية والحلول اللوجستية ال�ائدة من مجموعة شركا�نا.

وبصفتنا الش��ك المفضل لعمالئنا ، نجمع �ين مواردنا ومها�ا�نا وخب�ا�نا لتقديم حلول نوعية ودعًما شامًال 
لمشا��ع النفط والغاز المعقدة والتي تمتد من الش�ق األوسط إلى أو�وبا وإف��قيا وجنوب ش�ق آسيا.

يمكنك االعتماد على أسطولنا المتنوع من سفن الدعم البح��ة الى 
جانب خدما�نا البح��ة واللوجستية الموثوقة التي تدعم عمليات 

استكشاف حقول النفط والغاز وتطو�رها وإ�تاجها وإيقاف تشغيلها؛ بما 
في ذلك المسوحات الجيولوجية والجيوفي��ائية ؛ دعم عمليات الحفر 

والتحفيز وتأمين أماكن اإلقامة البح��ة وقوارب الرفع وحلول الوصول 
الى موقع العمل وخدمات الغوص تحت سطح البحر،  باإلضافة إلى 

خدمات الهندسة والتو��د والتش�يد والتركيب والتجهيز.

كما أننا نمتلك ونشغل أحدث معدات الصيانة والغوص والتفتيش تحت 
سطح البحر، مثل المركبات التي تعمل عن بعد ومجموعة واسعة من 

معدات المسح الجيوفي��ائي لرسم خ�ائط قاع البحر. وتوفر خدما�نا 
المتكاملة ومعدا�نا الحديثة والتكنولوجيا المبتكرة وحلول القوى 

العاملة لدينا قيمة أكبر وتكلفة إجمالية أقل للمشغلين وبالتالي ��ادة 
جودة وكفاءة مشا��ع النفط والغاز.

تشمل خدما�ـنــا: 
• دعم العمليات البح��ة. 

• الصيانة والتعد�ل والتشغيل وخدمات الهندسة
   والتو��د والتش�يد والتركيب والتجهيز.

• خدمات تحت سطح البحر.
• خدمات التدخل والتحفيز.

• إيقاف التشغيل.

نقدم  خدمات عالية الجودة في مجال الهندسة والمشت��ات والبناء والتركيب 
والتشغيل (EPCIC) ، بدعم من ف��ق الهندسة  المتخصص لدينا ، وحوض بناء 

السفن التابع لمالحة، اوإمكانيا�نا المثبتة في  توفير خدمات تحت سطح البحر 
وحلول النقل والتشغيل.

تمثل خدمات الصيانة والتعد�ل والتشغيل (MMO) عنص�ًا مهًما يضاف الى 
مجموعة أنشطتنا فوق وتحت سطح البحر.
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الخدمات
البح��ة والفنية

الخدمات البح��ة 

خدمات وكالة السفن
(نوفر خدمات السفن في قطر منذ 1957)

تركز عمليات مالحة ضمن هذا 
القطاع على ت�ويد مالكي ومشغلي 
السفن والمعدات الصناعية بخدمات 

لكامل دورة حياة األصول لمساعدتهم على 
تحقيق كفاءة أكبر في األصول وتحسين 

التكلفة اإلجمالية للعمليات. يد�ر ف��ق عمليا�نا 
الفنية أسطول سفن مالحة وشاحنات النقل البري 

والمعدات، وبصفتنا أحد أكبر المشغلين وأكثرهم تطوً�ا 
في المنطقة، فنحن قاد�ون على ت�ويد العمالء بقد�ات 

فائقة بأسعار �نافسية.

توفر مالحة خدمات شاملة للسفن للمساعدة في تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في 
األصول وتحسين التكلفة دون المساس بالصحة والسالمة. ومن خالل إدارة 

أسطولنا المكون من أكثر من 90 سفينة بما في ذلك الناقالت وسفن الدعم 
البح��ة وسفن الموانئ تمكنت مالحة من اكتساب الخبرة والمعرفة 
الالزمة لضمان تشغيل السفن بأمان وكفاءة أينما كانت في العالم، 

وتل�ية متطلبات العميل واالم�ثال ألعلى المعا�ير الدولية. وتشمل 
خدما�نا حوض بناء السفن األكثر تطو�ًا (واحد من ا�نين فقط 

في قطر)، توفير إمدادات السفن والت�ويد بالوقود 
باإلضافة إلى كوننا وك�ل الشحن األقدم واألكثر خبرة 

في قطر.

نلبي جميع احتياجات السفن في جميع أنحاء قطر على مدار 
24 ساعة �ومًيا. بصفتها أول وكيل شحن مسجل في قطر 

مع أكثر من 60 عاًما من األداء الشفاف. تعتبر وكالة 
مالحة للشحن م�ود خدمات السفن الشاملة والتي 

�تضمن خدمات شحن تلبي احتياجات كافة أنواع 
السفن التي �تصل بجميع الموانئ الرئيسية 

في قطر.

يمكنك االعتماد على مجموعة خدمات مالحة الشاملة بما في ذلك 
وكالة السفن ووكالة الخطوط البح��ة وخدمات ت�ويد المؤن الغذائية 

ومناولة الطاقم والمسوحات البح��ة وم�اسالت الحماية والتأمين عبر جميع 
الموانئ الرئيسية في قطر. يمكننا كذلك إدارة جميع أنواع السفن بدًءا من سفن 
الحاويات إلى ناقالت البضائع السائبة وسفن الدحرجة وناقالت النفط والغاز. يمتلك 

ف��قنا خبرة ومعرفة واسعة في عمليات الشحن ولدينا عالقات قوية مع الجهات المعنية، 
مما يجعله على استعداد تام لتقديم حلول مصممة خصيًصا لتل�ية احتياجا�ك . وبصفتنا الممثل 

المحلي لمالكي ومؤجري ومشغلي السفن في قطر، يمكننا أن ننفذ بالنيابة عنك، جميع 
الترت�بات الالزمة لوصول السفن ومغادرتها  وإقامة الموانئ واألو�اق القانونية والهجرة والجمارك 

وجميع الخدمات األخرى المطلوبة لضمان تخليص كافة المعامالت بشكل سلس أ�ناء تواجد سفنك 
في قطر.

خدمات وكالة الشحن
بصفتنا أقدم وكيل شحن مسجل في قطر فإننا نقدم 

حلوًال لوجستية شاملة وفعالة وموثوقة جوًيا وب�ً�ا وبح�ً�ا 
لألسواق المحلية والدولية. �نبع قدر�نا على تقديم حلول 

متنوعة مصممة خصيًصا وخدمات موجهة للعمالء من 
خبر�نا المحلية العميقة وشبكة خطوط الشحن العالمية 

التي تربط جميع الوجهات العالمية وم�اكز الشحن.

من خالل خب�ا�نا الواسعة وشركائنا المحل�ين نعتبر الش��ك 
التجاري المفضل لغال�ية الشركات الصناعية في قطر.

خدمات ت�ويد السفن بالسلع 
واللوازم 

تلبي مالحة جميع االحتياجات البح��ة كشركة متخصصة 
في ت�ويد السفن بالسلع واللوازم الض�و��ة  وكمو�ع 
للمحركات و��وت التشحيم والكيماويات والمعدات 

المالحية وغيرها من المنتجات البح��ة.

نقدم لك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات بما 
في ذلك لوازم سطح السفينة والمحركات والمواد 

الغذائية وإ�الة المخلفات.

يمكنك االستمتاع بنفس المستوى من الخدمات 
المتقدمة والمنتجات عالية الجودة ومعالجة الطلبات 

الممتازة المقدمة ألسطول مالحة الضخم، وبأسعار 
�نافسية.

خدما�نا ومنتجا�نا عالية الجودة وشبكة عمليا�نا الشاملة 
وخبر�نا المحلية الواسعة في جميع الموانئ القط��ة 

هي كل ما تحتاجه.

المحركات البح��ة ولوازمها
نظً�ا لكوننا العًبا رئيسًيا في خدمة الصناعة البح��ة منذ 

عام 1957 ، فنحن نشارك في تو��د المعدات البح��ة 
واإللكت�ونيات ولوازم تصنيع المعدات األصلية وقطع 

الغيار والمحركات والمنتجات المتخصصة.

مع خبرة واسعة وف��ق من الخب�اء المحترفين، نسعى 
جاهد�ن لتقديم خدمات بح��ة متميزة مصممة خصيًصا 

لتل�ية االحتياجات والمتطلبات المتنوعة لعمالئنا.

إدارة السفن
على مدار األعوام الماضية, التزمت شركة مالحة بتقديم 

خدمات ذات مستوى عالمي وفقًا ألعلى معا�ير 
السالمة والتشغيل وال�يئة.

من خالل مقرها في الدوحة ومومباي ، تستفيد مالحة 
إلدارة السفن من خبرتها التي تشمل إدارة أكثر من 70 

سفينة حالًيا بما في ذلك الناقالت وسفن الحاويات 
والسفن البح��ة، وذلك لت�ويد العمالء �إدارة أصول آمنة 

وفعالة من حيث التكلفة.

إصالح وبناء السفن 
يقدم حوض مالحة إلصالح وبناء السفن خدمات متقدمة 

وحلول موثوقة للقطاعات البح��ة والصناعية في قطر 
والمنطقة منذ عام 1978.

يتمتع حوض مالحة إلصالح وبناء السفن بموقع 
است�ا�يجي في مدينة مسيعيد الصناعية وبالقرب من ميناء 
حمد. يد�ر حوض بناء السفن رصيفين عائمين و�افعة واحدة  

وورش عمل ضخمة.

نعمل باستم�ار على تحسين وتوسيع منشآ�نا وع�وض 
خدما�نا لتل�ية احتياجات عمالئنا.

نحن قاد�ون على �نفيذ أعمال اإلصالح في الحوض الجاف 
وأعمال إصالح السفن التي يصل طولها اإلجمالي إلى 

230 متً�ا ، مع الحفاظ على أعلى معا�ير السالمة 
والجودة.

يتمتع ف��ق العمل لدينا بالمهارة العالية والخبرة الواسعة 
والتجهي�ات الالزمة ألداء مختلف األعمال في ميناء �اس 

لفان وميناء حمد وم�افق الموانئ األخرى في قطر. ومن 
خالل التعاون مع مالحة لدعم المنصات البح��ة يمكننا 

تل�ية احتياجات مالكي السفن ومشغلي الحفا�ات العاملة 
في المياه المفتوحة.

مع وضع العميل في مقدمة أولويا�نا، نسعى جاهد�ن 
لتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة للقوارب واليخوت 

والم�اكب المصنوعة من األلياف الزجاجية والتي يتم
إنجازها جميعٌا في ورشة عمل خالية من الغبار ومضبوطة 

الح�ارة والرطوبة.
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كا�يتال

الخدمات الصناعية والفنية 
تقدم مالحة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للقطاع

الصناعيفي قطر بدًءا من �يع الشاحنات والمعدات الثقيلة وقطع 
الغيار وإمدادات الدعم وصوًال إلى تقديم خدمات إدارة األصول

الكاملة و�نفيذ عمليات تصنيع الصلب المعقدة. 
وبصفتنا إحدى أكبر الشركات اللوجستية في قطر التي تد�ر وتشغل 
أسطوًال من الشاحنات والمعدات الثقيلة، فإننا ندرك ما يلزم للحفاظ 

على أفضل أداء لألصول لدعم عمليا�ك.

تصنيع الصلب 
من تصنيع األنا�يب إلى صيانة الهياكل البح��ة المعقدة لقطاع النفط والغاز، كل 

هذا يتطلب قد�ات متطورة وقدرة إ�تاجية مدعومة بالقوى العاملة الماهرة. 
وفي هذا اإلطار تقوم مالحة بتصنيع الهياكل الفوالذية الك�يرة ومعدات 

لف األنا�يب والمواد غير الحديدية والسبائك، باإلضافة الى تقديم 
خدمات التفجير والطالء في حوض السفن لدينا منذ عام 1978. 

نحن أيًضا حاصلون على شهادة ASME (الجمعية األم��كية 
للمهندسين الميكانيك�ين) للعمل على الخ�انات واألوعية 

المضغوطة.

الشاحنات والمعدات الثقيلة 
تلبي مالحة جميع احتياجا�ك في مجال الشاحنات والمعدات 

الثقيلة من خالل موقعنا كوكيل حصري لشاحنات هينو ، وتير�ي�ج ، 
وسين�بوجين ، وهيونداي إيفرديم. سواء كنت تعمل في مجال 

اإلنشاءات أو الضيافة أو الخدمات اللوجستية الثقيلة أو غيرها من 
الصناعات يمكننا توفير الشاحنة المناسبة ألعمالك من ط�ا�ات هينو 

المختلفة، حيث نقوم بتعديلها وتصميمها وفًقا لمتطلبات عملك بما في ذلك 
إضافة الصناد�ق المبردة أو معدات البناء أو ال�افعات.

وإلى جانب شاحنات هينو نقدم ال�افعات الشوكية وال�افعات المتحركة
من Senneboogen وج�ا�ات الميناء من Terberg و�افعات الشحن

 .Hyundai Everdigm من
كما نوفر لك خيا�ات التمو�ل المرنة من خالل تأجير األصول لمشا��ع قصيرة األجل. وبصفتنا 

شركة لوجستية �ائدة في المنطقة ، فإننا نمتلك وند�ر الشاحنات والمعدات الثقيلة الخاصة بنا. 
كما نمتلك عقود من الخبرة في إدارة األصول لعمالء الطرف الثالث وتقديم خدمات ما بعد ال�يع 

على مدار الساعة طوال أيام األسبوع مع ورشة العمل المتطورة وف��ق العمل المتفاني لدينا 
ونوفر أيضا قطع الغيار المناسبة ألصولك لتمديد عمرها اإلفت�اضي إلى أقصى حد.

��وت التشحيم للمصانع والسيا�ات
 بصفتها المو�ع الوحيد لمنتجات ��وت فوكس في قطر ، تلتزم مالحة بضمان سير 

عمليا�ك وأصولك بسالسة. وتشتمل مواد التشحيم الصناعية الخاصة بنا على ��وت 
الهيد�وليك والمحوالت والتب��د باإلضافة إلى سوائل معالجة المعادن. وهي 

مصممة لحماية أجهزتك من االهت�اء وتقليل وقت التوقف عن العمل وإطالة 
فت�ات الخدمة وخفض تكاليف الصيانة و��ادة الكفاءة و��ادة إ�تاجية 

عمليا�ك. 

ُتستخدم مجموعة ��وت تشحيم السيا�ات - بما في ذلك
Titan و Maintain و Silkolene و Agrifarm - لتقليل االحتكاك 
�ين مكونات السيارة باستخدام أحدث التقنيات وبما يلبي أعلى 
المعا�ير ال�يئية. تساعد هذه ال��وت أيًضا في التحكم في درجة 

ح�ارة السيارة عن ط��ق امتصاص الح�ارة النا�جة عن األج�اء المتحركة من السيارة وتحويلها إلى الحوض أو المبّرد. 
كما  نقدم مجموعة واسعة من مواد التشحيم وال��وت الخاصة التي تلبي مختلف احتياجا�ك.

تد�ر مالحة مجموعة ك�يرة من 
االس�ثما�ات المالية والعقا��ة ، والتي 
تساعد في الحفاظ على قو�نا المالية 

األساسية ، باإلضافة إلى دعم المتطلبات 
العقا��ة ألعمالنا الفردية.

العقا�ات 
تمتلك مالحة مجموعة متنوعة من مشا��ع التطو�ر العقاري التجاري والسكني وقطع األ�اضي في قطر. 

وتواصل مالحة تحقيق إي�ادات تأجير مجدية من مشا��ع عقا��ة ك�يرة مثل ب�ج المالحة في الخلي� الغربي، 
المكون من 52 طابقًا من الدرجة األولى والمؤجر بالكامل لمستأجر من الدرجة األولى. 

في عام 2021 ، تم تأجير أحدث مجمع للڤلل الفاخرة "بارك فيو" بالكامل لعميل واحد. وقد تم 
تصميم مجمع "بارك فيو" لتوفير أقصى درجات الخصوصية واألمان وال�احة لسكانه. يقع هذا 
المجمع الفسيح في عين خالد ويتكون من 178 وحدة سكنية، كل منها مصممة ومجهزة 

بأناقة، مع مساحات واسعة مصممة ومزخرفة بعناية لتقديم م��� مثالي من األناقة وال�احة 
والرفاهية.

كمش�وع با�ز ، �وفر مجمع "بارك فيو" مساحات خدمية ف��دة من نوعها تقدم أفضل 
الم�افق في فئتها، من النادي الصحي إلى منطقة األطفال وحضانة األطفال 

والمسجد.

االس�ثما�ات
تمتلك مالحة كا�يتال محفظة ك�يرة وهادفة من 

االس�ثما�ات في الشركات الناشئة والشركات القائمة 
في قطر.

لدينا ما قيمته 4.1 مليار ��ال قطري من األسهم المدرجة 
المتاحة لل�يع ومحفظة تداول بقيمة 139 مليون ��ال قطري. 

هذه االس�ثما�ات إما إست�ا�يجية - مكملة ألعمال مالحة األساسية - 
أو مالية بحتة لتعظيم العوائد على �أس مال مساهمينا.
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