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ةالماليالتقديمي الموجه للمستثمرين حول البيانات العرض

2021للربع األول 
2021 أبريل19

"معا نحو الغد " 



All statements in this presentation (other than those of historical fact) contain reference to our future business and financial performance and future events or developments that may constitute
forward-looking statements. These statements may be identified by words such as "expect," "look forward to," "anticipate" "intend," "plan," "believe," "seek," "estimate," "will," "project", “may”,
“forecast” or words of similar meaning. We may also make forward-looking statements in other reports, in presentations, in material delivered to shareholders and in press releases. In addition, our
representatives may from time to time make oral forward-looking statements. Such statements are based on the current expectations and certain assumptions of NAKILATs’ management, of which many
are beyond NAKILATs’ control. These are subject to several risks, uncertainties and factors that might cause future results and outcomes to differ including, but not limited to the following:

• general LNG shipping market conditions and trends, including spot and long-term charter rates, ship values, factors affecting supply and demand of LNG and LNG shipping, technological
advancements

• and opportunities for the profitable operations of LNG carriers;
• fluctuations in spot and long-term charter hire rates and vessel values;
• changes in our operating expenses, including crew wages, maintenance, dry-docking and insurance costs and bunker prices;
• number of off-hire days and dry-docking requirements including our ability to complete scheduled dry-dockings on time and within budget;
• planned capital expenditures and availability of capital resources to fund capital expenditures;
• may no longer have the latest technology which may impact the rate at which we can charter such vessels;
• increased exposure to the spot market and fluctuations in spot charter rates;
• fluctuations in prices for crude oil, petroleum products and natural gas, including LNG;
• changes in the ownership of our charterers;
• our customers’ performance of their obligations under our time charters and other contracts;
• our future operating performance and expenses, financial condition, liquidity and cash available for dividends and distributions;
• our ability to obtain financing to fund capital expenditures, acquisitions and other corporate activities, funding by banks of their financial commitments, and our ability to meet our restrictive

covenants
• future, pending or recent acquisitions of or orders for ships or other assets, business strategy, areas of possible expansion and expected capital spending;
• the time that it may take to construct and deliver new buildings and the useful lives of our ships;
• fluctuations in currencies and interest rates;
• the expected cost of and our ability to comply with environmental and regulatory conditions, including changes in laws and regulations or actions taken by regulatory authorities, governmental
• organizations, classification societies and standards imposed by our charterers applicable to our business;
• risks inherent in ship operation, including the risk of accidents, collisions and the discharge of pollutants;
• our ability to retain key employees and the availability of skilled labor, ship crews and management;
• potential disruption of shipping routes due to accidents, political events, piracy or acts by terrorists;
• potential liability from future litigation;
• any malfunction or disruption of information technology systems and networks that our operations rely on or any impact of a possible cybersecurity breach

Should one or more of these risk factors or uncertainties materialize or should underlying expectations not occur or assumptions prove incorrect, actual results, performance or achievements of NAKILAT
may (negatively or positively) vary materially from those described explicitly or implicitly in the relevant forward-looking statement. NAKILAT neither intends, nor assumes any obligation, to update or
revise these forward-looking statements in light of developments which differ from those anticipated except if required by law. Accordingly, you should not unduly rely of any forward-looking
statements. NAKILAT makes no representation or warranty, expressed or implied, with respect to any forecast, projection or predictive statements in this presentation.

This presentation has been prepared is the English language. In case of discrepancies if translated, the English language document is the sole authoritative and universally valid version.

Forward Looking Statements & Disclaimer
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تفعيل ترتيبات 
العمل من 
المنزل 
للموظفين

إلزام الموظفين 
بتطبيق احتراز 
على هواتفهم 

تعزيز التباعد 
االجتماعي

فحص درجات 
الحرارة لجميع 
الموظفين في 
المكاتب وعلى 
متن السفن

لم يحدث تأخير 
لمشروعات الطاقة 
د العالمية بسبب كوفي

، ويتم التسليم في 19
الوقت المحدد 

وبالميزانية المحددة 

ال تأثير على أيام
عمل السفن 

إنشاء فريق عمل 
مختص بكوفيد 

19

خدماتنا متواصلة 
لعمالئنا 

أنالإ،19-كوفيدالعالميالوباءوجودمنبالرغم

كلقبلملتزمينزالواالالمشتركةومشاريعهاناقالت

اتبالمكفي،موظفيناجميعوسالمةصحةبضمانشيء

.السفنمتنوعلى
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مليون لاير قطري320: األرباح
2021المؤشرات المالية للربع األول 
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مليار لاير قطري1

اإليرادات
مليون لاير قطري803

األرباح قبل الفوائد والضرائب

*واإلهالك واإلطفاء 

مليون لاير قطري320

صافي األرباح

لاير قطري0.06

العائد على السهم

12.77%
العائد على حقوق 

** المساهمين 

1.30

معدل السيولة

.(كبيسة2020سنةألننظرا  )2021األولالربعفيأقليوموجودبسبب%1.4بنسبةاإليراداتإجمالينخفاضإ•

مصاريفوواإلداريةالعموميةوالمصاريفالتشغيليةالمصاريففينخفاضاإلإلىأساسيةبصورةذلكويرجع%7.5بنسبةالمصاريفإنخفاض•

.التمويلمصاريفواإلهالك

واإلداريةعموميةالوالمصاريفالتشغيليةالمصاريففياإلنخفاضأنإلىذلكويرجعواإلطفاءواإلهالكوالضرائبالفوائدقبلاألرباحستقرارإ•

.اإليراداتفيإنخفاضآخرىناحيةمنويقابلها

.تمويلالمصاريفواإلهالكمصاريفوواإلداريةالعموميةوالمصاريفالتشغيليةالمصاريفلترشيدنتيجة%14.5بنسبةالربحصافيإرتفاع•

2021األول ربعللالمؤشرات الماليةابرز 

:مالحظة*

يتالناقالتلشركةالماليةللنتائجكبديلأوبمعزلاستخدامهعدمويجبالماليةالتقاريرإلعدادالدوليةالمعاييرضمنمنليسماليتدبيرواإلطفاءواإلهالكوالضرائبالفوائدقبلاألرباح*
.الماليةللتقاريرالدوليةللمعاييروفقا  عرضهايتم

سنويأساسعلىالمساهمينحقوقعلىالعائدإحتسابيتم**

7

320 

280 

2021الربع األول  2020الربع األول 

صافي األرباح

687 

742 

2021الربع األول  2020الربع األول 

المصاريف

1,007 1,022 

2021الربع األول  2020الربع األول 

اإليرادات

803 801 

2021الربع األول  2020الربع األول 

 األرباح قبل الفوائد والضرائب
واإلهالك واإلطفاء 
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2021للربع األول بيان الدخل  8

:النقاط الهامة 

األولالربعفيأقليوموجودبسبب%1.4بنسبةاإليراداتإجمالينخفاضإ•

.(كبيسة2020سنةألننظرا  )2021

النفقاتترشيدمبادرةإلىيرجع%4.1بنسبةالتشغيليةالمصاريفنخفاضإ•

.الشركةتنتهجهاالتي

أنظمةلتعزيزنتيجة%28.1بنسبةواإلداريةالعموميةالمصاريفإنخفاض•

نشأةتتوقيإختالفإلىوباإلضافة،التكاليفترشيدنحوهاومبادراتالشركة

.المقارنةفترتيبينالمصروف

الربعفيأقليوموجودبسبب%1.8بنسبةومعداتممتلكاتإهالكإنخفاض•

.(كبيسة2020سنةألننظرا  )2021األول

للقروضالدوريالسدادإلىيرجع%11.7بنسبةالتمويلمصاريفإنخفاض•

منعنهالمتحوطغيرالجزءعلى(الليبور)المتغيرالفائدةمعدلوإنخفاض

.القروض

تغير% نسبة ال

الربع األول

 2020

الربع األول

 2021 البنود )مليون لاير قطري(

-1.1% إيرادات التشغيل                986                997

-16.0% إيرادات فوائد وتوزيعات وإيرادات أخرى                  21                  25

-1.4% مجموع اإليرادات             1,007             1,022

-4.1% مصاريف تشغيلية                182                190

-28.1% مصاريف عمومية وإدارية                  22                  31

-1.8% إهالك ممتلكات ومعدات                219                222

-11.7% مصاريف التمويل                264                299

-7.5% مجموع المصاريف                687                742

14.5% صافي ربح الفترة 320                  280                 
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(2021الربع األول )بيان المركز المالي 9

:النقاط الهامة

%  2.3بنسبة في شركات المشاريع المشتركة اإلستثماراتإرتفاع•

يرجع إلى حصة الشركة من أرباح شركات المشاريع المشتركة 

.وكذلك الحصة من ربح مشتقات التحوط

بسبب النقد الناتج % 2.5بنسبة النقد وأرصدة لدى البنوك نخفاضإ•

عة والذي يقابله التوزيعات النقدية المدفوعمليات التشغيلمن

.للمساهمين

والذي % 2.9إرتفاع الذمم المدينة واألرصدة المدينة اآلخرى بنسبة •

مشروعاللشركاتيرجع بصورة أساسية إلى المقدمات المدفوعة 

.مشتركال

القيمة إرتفاعبسبب % 8.3إرتفاع اإلستثمارات المالية بنسبة •

.سم  المحتف  بما لغر  اسإستممارلألالسوقية

%  18.9القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة بنسبة نخفاضإ•

.(الليبور)معدل الفائدة المتغير رتفاعبسبب إ

ى الذمم الدائنة والمطلوبات المستحقة والذمم الدائنة األخرإرتفاع•

ى بسبب تسجيل المستحق من مصروف الفائدة عل% 10.9بنسبة 

.القرو 

تغير% نسبة ال ديسمبر 2020 مارس 2021 بنود )مليون لاير قطري( ال

-1.0% ممتلكات ومعدات 22,936              23,162             

2.3% استثمارات في شركات مشاريع مشتركة 4,289                4,194               

-2.5% نقد وأرصدة لدى البنوك 2,919                2,995               

2.9% ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 2,245                2,182               

8.3% إستثمارات مالية 130                  120                 

-0.4% مجموع الموجودات           32,519           32,653

-0.3% قروض 20,934              21,000             

3.7%                7,097                7,358 
 حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل األسهم

غير المسيطرة

-18.9% القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة 2,240                2,763               

10.9% ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة وذمم دائنة أخرى 1,980                1,786               

0.0% األسهم غير المسيطرة 7                      7                     

-0.4% مطلوبات           32,519           32,653 مجموع حقوق الملكية وال



(مليار لاير قطري)صافي القروض  
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(2021الربع األول من عام )مستجدات سوق نقل الغاز الطبيعي المسال  12
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Source: Clarksons

Source: Clarksons Source: Clarksons

Source: Clarksons

Source: Clarksons

معدل أسعار التأجير الفورية لنقل الغاز الطبيعي المسال

Average DFDEs Day Rates Average MEGIs Day Rates

4Q20
~$106,500
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160k DFDEs: ~$52,800pd
145k Steam: ~$34,300pd

MEGIs/XDFs

DFDEs

STEAMs

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

C
h

ar
te

r 
R

at
e

 p
e

r 
D

ay
 (

$
)

شهرا12خالل ( 6-3)أسعار نقل الغاز الطبيعي المسال لعقد متعدد الشهور
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2021الربع األول –2020أسعار التأجير الفورية خالل الفترة 
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Average Rates in 1Q21

MEGIs/XDFs: ~$95,300pd
160k DFDEs: ~$62,000pd
145k Steam: ~$51,500pd
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(2021الربع األول من عام )سعر سفن نقل الغاز الطبيعي الجديدة المسال  –عرض الغاز الطبيعي المسال  13
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(2021-2006)سعر سفن نقل الغاز الطبيعي الجديدة 
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*  تطور أسطول الغاز الطبيعي المسال العالمي

(2018-2025)

Total Existing LNG Carriers Fleet Orderbook LNG Carriers Fleet

Note: *As of 1Q21, World live LNG fleet (excl. vessels <125,000cbm, FSRUs, FSUs,
and FLNG, no assumption for scrapping, or LNGC conversion to FSRUs)
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توقعات أعمال شركة ناقالت
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تالمهمااستمالتيلسفينتيناأجيرتتم

"ستارجلوبال"و"إنيرجيجلوبال"

معالمدىقصيرةعقودبموجب

.العالميالطرازمندوليينمستأجرين

مننيًاوفتجارًياالسفينتينإدارةيتم

.ناقالتقبل

أسطول شحن الغاز الطبيعي 
المسال 

فرصعنالبحثناقالتتواصل

الطبيعيالغازلشحنجذابةتجارية

أجلمنالعالمأنحاءجميعفيالمسال
.الحاليةأصولهانطاقتوسيع

خدمات بناء السفن والخدمات 
البحرية 

أساسيات السوق

نمو المحفظة االستثمارية 

منالسفنبناءحوضيعتبر

األهميةذاتالدوريةاألعمال

.لناقالتاإلستراتيجية

كثبعننعمل،2021عامفي

فيفللتخالسفنبناءفريقمع

لهذاسلبيتعرضأيمن

.القطاع

تأثب،كوفيدجائحةمنالرغمعلى

لالمساالطبيعيالغازعلىالطلب

يفتقريبًا٪1بنسبةوزادمرنأنه
Woodلـوفقًا،2020عام

Mackenzie2021عامفي،

Woodتتوقع Mackenzieأن

الطبيعيالغازعلىالطلبينمو

.٪4بنسبةالمسال

اراإليجأسعارتكونأنالمتوقعمن

بببسالتاليةاألرباعفيمتقلبة

راألشهفيالمتاحةالقادمةالسفن

.القادمة18-24
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2021ملخص النتائج لربع األول من عام  16



ملخص
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:2021نتائج الربع األول من عام 

%14.5+)ممتازةربحيةنتائج• .بيةاإليجاالنتائجتحقيقفيوإستمرارية(

بشركةالتشغيليةوالنفقاتواإلداريةالعموميةالمصاريفمنكلانخفض•

.مالاألعنفقاتتبسيطبسببالتواليعلى٪4.1و٪28.1بنسبةناقالت

ا• تأثيرأي19لـكوفيديكنلم،2021عاممناألولالربعمناعتبار 

.ناقالتلشركةالسنويربعالمالياألداءعلىكبيرسلبيمالي

تنقلالفيالمرونةناقالتلشركةوالمتينالدفاعياألعمالنموذجيوفر•
.المتقلبةاألسواقخاللمنمستدامبشكل

شركةلالدينوإطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائدقبلاألرباحبلغت•

.قطريلايرمليون803ناقالت

ركةلشالضائعالوقتوالحوادثتكرارمعدلبلغ):السنويةالبيانات•
0.39الصناعةمتوسطمقابل2021فبرايرشهرخالل0.00ناقالت

.(2020لعام

17

ريادة عالمية 
في شحن الغاز 

زيادة ارباح 
المساهمين 

االولوية 

للسالمة 
والبيئة 
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: المستثمرين الرجاء التواصل معلإلستفسارات الخاصة بعالقات 

Fotios Zeritis, MBA, FICS, CIR – Head of Investor Relations

fzeritis@nakilat.com or Direct: +974 4496 8911 

: للمزيد من اإلستفسارات
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شكراً 


