


 

 

 

 

 

 

 تصادق على بنود جدول االعمال الجمعية العامة العادية :ناقالت

تطبيق   باستخدام   لكترونيا  إ ،م28/2/2220الموافق  إلثنين ا يوم   لشركة ناقالت  تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية 

"ZOOM" ،يلي كما    بنود جدول االعمالعلى   ةصادقالمو،  وقد تمت مناقشة جميع بنود جدول أعمال االجتماع : 

 جدول أعمال الجمعية العامة العادية 

 .المستقبليةوالخطط  31/12/2120 فيمجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة المالية المنتهية  تقرير تمت المصادقة على .1

 .31/12/2120السنة المالية المنتهية في  الخارجي، عنالحسابات  دققتقرير م تمت المصادقة على .2

 .31/12/2120الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  تمت المصادقة على .3

  .31/12/2120 فيالمنتهية عن السنة المالية تقرير الحوكمة  إعتماد تم .4

يُعادل   المال، بما( من رأس  21%بنسبة )  31/12/2120  فيمجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية توصية   ىالموافقة عل  تمت .5

 ( لكل سهم.ةقطري  مدراه 12)

 .وإعتماد المكافأة المقررة لهم، 2120عام  عن ئوليةمن المس إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة تم .6

 ، وتحديد أتعابه.2022مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ك (إرنست ويونغ)اختيار السادة/  ىالموافقة عل تمت .7

 انتخاب ثالثة أعضاء لمجلس إدارة شركة )ناقالت(، منهم إثنان من المستقلين والثالث من المساهمين.تم  .8
 

 

 

 

Nakilat: The AGM Endorses Items on its Agenda  

 

The Ordinary General Assembly of Nakilat was held on Monday 

, electronically using “Zoom” application. The discussion covered all the points 2202, thFebruary 28

on the meeting agenda and endorsed the following items: 

Agenda of the Ordinary General Assembly: 

1. Ratified the report of the Board of Directors on the Company’s activities and financial position during the fiscal year 
ended 31/12/2021 and future plans. 

2. Ratified the External Auditor’s report on the fiscal year ended 31/12/2021. 

3. Ratified the Company’s balance sheet and profit & loss account for the fiscal year ended 31/12/2021. 

4. Adopted the Governance report for the year ended 31/12/2021. 

5. Approved the Board of Directors’ suggestions regarding distribution of cash dividends  for the fiscal year ended 
31/12/2021 totaling (12%) of the capital, which is equivalent to (12 Qatari Dirhams) per share. 

6. Approved to release and discharge the Board of Directors members from their responsibilities and approved their 
remuneration for the year 2021. 

7. Approved the appointment of External Auditor (Ernst & Young) for the fiscal year 2022 and determined their fees. 

8. Elected three Members to Nakilat’s Board of Director, two of them are independent and the third from the shareholders. 

 



                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 

 

كة  للمساهمير   الجمعية العامة العادية وغير العادية  ناقالت تعقد شر  

اير    28  –الدوحة، قطر   كة ناقالت  2022فير برئاسة   العادية  والجمعية العامة غي  اجتماع الجمعية العامة العادية  : عقدت اليوم شر

كةسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس مجلس إدارة   . الشر

 . ميع بنود جدول األعمالج، اعتماد  " ZOOM"   إلكترونياً باستخدام تطبيق  الذي انعقد   ،اجتماع الجمعية العامة غي  العادية  وشهد 

كة ربًحا صافًيا الموحدة  المالية   النتائج  ناقشفقد    افتراضيا  كذلك   الذي انعقد   ،أما اجتماع الجمعية العادية   ، حيث حققت الشر

ي عام    مليون ريال قطري   1,354قدره  
ي هذا الشأن  %. 16.7بزيادة قدرها    2021ف 

 
جميع بنود جدول األعمال    تم اعتماد   ،وف

 . العادية العامة  اجتماع الجمعيةخالل 

كة ناقالت ونتائجها المالية لعام    استعراضوعقب   كة2021أنشطة شر التأقلم والصمود    عل   ، أشاد رئيس مجلس اإلدارة بقدرة الشر

 التشغيلي 
ام الراسخ بتحقيق التمي    

ة الجائحة المتواصلة. فهذا االلير كة من  طوال فير ن الشر
ّ
تحقيق  و   أعمالها ضمان استمرارية    قد مك

ي الوقت الذي    ها لمساهميها وعمالئ القيمة المتوخاة
كة   تتقدم ف  كة عالمية رائدة تحقيق رؤيتها  خىط نحو  بفيه الشر   بأن تصبح شر

ي مجال نقل الغاز الطبيعي المسال  
ي تطوير قطاع   وأن تسهمف 

ي الوقت نفسه ف 
ي دولة قطر. و الصناعات البحرية    ف 

  الشحن البحري ف 

كة ناقالت  تجدر اإلشارة إىل أن ي تنفيذ مضت    شر
ي البناء  سفينتي   متطورتي   تكنول  بإضافة خططها التوسعيةقدًما ف 

وجًيا وحديثتر

ي   إىل أسطولها 
امها الراسخ    ما يعكس،  من ناقالت الغاز الطبيعي المسال خالل العام الماض  . االبتبالير   التشغيلي

كار واالستدامة والتمي  

كة  وقد أتاح هذا اإلنجاز  ة تنافسية    ، كما إضافية لعمالئها ابية أكير ومرونة  توفي  قدرة استيع  للشر ي قطاع نقل الطاقة.   أكير منحها مي  
ف 

ي   هذا اإلنجاز أسهم    كذلك 
ي عملياتها   الكربونية وتطبيق ممارسات االستدامة  انبعاثاتها الرامية إىل الحد من    جهودها   تعزيز   ف 

ي    ف 
ف 

ة شيعة تنامتالوقت الذي   ي  فيه بوتي 
 . العالمي قطاع الشحن البحري أنشطتها ف 

ي سياق متصل،  و
ي دوائر القطاع  ف 

ي موضوع نقاش واسع ف 
ل التغي  المناخ 

ّ
ي صميم    إذ إنه،  2021خالل عام  شك

ي ف 
القيم األساسية يأتر

كة كة  فخرنا كان من دواعي  و البيئة.    صونالرامية إىل    ورسالتها   ناقالت  لشر بيئية حول القضايا ال  إصدار النسخة األوىل من تقرير الشر

كات وحوكمةواالجتماعية  ي سبيل  الشر
كة استكمال ف    وسلط  . التشغيلية بشفافية ومسؤولية عل صعيد تنفيذ عملياتها  جهود الشر

كة    الوسائلالتقرير الضوء عل مختلف   ي انتهجتها الشر
ي    النمو المستدامتمكي      من أجلالتر

بما يؤثر إيجاًبا عل  عملياتها    جميعف 

كةأفراد   . وبيئتها ومجتمعها  الشر



                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 

 

"  :
ً
قائال ناقالت،  كة  لشر التنفيذي  الرئيس   ، السليىطي المهندس عبدهللا  جانبه، رصح  ناقالت  من  كة  النجاح  واصلت شر تحقيق 

ي أدائنا التحديات، وهو ما تجل  واجتياز 
 التشغيلي والماىلي لهذا العام. وال   المتمي    ف 

شك أن أدائنا الماىلي القوي خي   عل المستويي  

ئ    التعديلعل الرغم من  فشاهد عل جهودنا المنسقة.   توكوالت الصحة والسالمةل المفاخر ، استطاعت ناقالت بهدف تعزيزها   ير

كة عل مدار السنوات القليلة   عملياتها ضمان استمرارية   ي ذلك إىل التحول الرقمي عل مستوى الشر
بسالسة، ويعزى الفضل ف 

ة  تحديثاتفلقد أجرينا  الماضية.   ي مقار عملنا وعل مير  سفننا اإلجراءات األم  وعززنا األساسية الرقمية    للنظم والبنية  كبي 
،  نية ف 

ي إطار   وذلك 
ي خضم استمرارية األعمال.  الحفاظ عل  إلدارة المخاطر و   االستعداد   جهودنا لضمان  ف 

ي اكتنفت    وف 
التحديات التر

ي الظلت  قطاع األعمال،  
كة ثابتة ف  امها   شر اتيجيات تنفيذ  ب  الير  ي الوقت نفسه ة  كفاءال عل    والمحافظة  ها اسير

التشغيلية، والعمل ف 

ي جميع 
 ". الشحن والخدمات البحرية عملياتعل ضمان االنضباط الماىلي ف 

ناقالت عن  وختاًما  كة  إدارة شر كة والتقدير ، أعرب أعضاء مجلس  كة قطر   عميق الشر ي ذلك شر
بما ف  الجهات المعنية،  لجميع 

ناقالتالدعم  ال  عل   للطاقة ألنشطة  اإلدارة لتعاونهم  الصناعية المدن إدارة وللقائمي   عل  ،متواصل   لحوض التشغيلية مع 

كة  والتقدير الشكر أعضاء المجلس بخالص  تقدم. كما  ن وإصالحها الجالهمة لبناء السف جابر بن  إرحمة  المستأجر  ،غاز   قطر  لشر

كة ناقالت  لسفن األكير  يكها   شر ي   وشر اتيجر كة.   ،االسير ي ضمان األداء الماىلي القوي للشر
مجلس    كما توجهعل دورها المحوري ف 

كاء  بالشكر والتقدير  اإلدارة  وتفانيهم  جهودهم  عل والبحارةوالموظفي    اإلدارة  ولطاقم األفاضل وللمساهمي    ناقالت لجميع شر

كة خالل عام   ألعمال  ودعمهم الدائم ي النهاية،  2021الشر
أعرب أعضاء مجلس اإلدارة عن أطيب التمنيات لجميع األطراف . وف 

ي عام 
ي ذلك مجلس اإلدارة الجديد الذي جرى انتخابه ف 

 . 2022المعنية، بما ف 

 

 

 

 -انتىه-

 
 

 



                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 

 

Nakilat holds Annual General Meeting and Extraordinary General 

Meeting for Shareholders 

Doha, Qatar – 28 Feb 2022: Nakilat held its Annual General Meeting (AGM) and Extraordinary 

General Meeting (EGM)  today, chaired by His Excellency Dr. Mohammed bin Saleh Al Sada, the 

Chairman of Nakilat’s Board of Directors.  

During the EGM which held electronically using Zoom application, all items on the agenda were 

approved. 

During the AGM held electronically using Zoom application, the Group discussed the consolidated 

earnings results with a net profit of QR 1,354 million in 2021, an increase of 16.7%. All items on the 

agenda were also approved during the AGM. 

Following an overview of the Nakilat’s activities and financial results in 2021, the Chairman 

commended the company for staying resilient throughout the ongoing pandemic. This steadfast 

commitment to operational excellence has ensured business continuity and value creation for its 

shareholders and customers, as Nakilat steers ahead with its vision to be the global leader in LNG 

transportation whilst contributing towards the development of Qatar’s shipping and maritime 

industry. 

The company followed through its expansion plans with the addition of two technologically advanced 

LNG carrier newbuilds during the past year, demonstrating commitment to innovation, sustainability, 

and operational excellence. This allowed Nakilat to provide greater fleet capacity and flexibility to its 

customers and gave the company a significant competitive advantage in the energy transportation 

sector. Moreover, this contributed towards the company’s efforts at reducing its carbon footprint and 

operating sustainably apace growing its international shipping portfolio. 

Climate change was a topic of much discussion in the industry in 2021, one that closely aligned with 

Nakilat’s core values and mission to protect the environment. Nakilat was proud to launch its 

inaugural Environmental, Social, and Governance (ESG) Report, which complements the 

company’s efforts at operating transparently and responsibly. The report highlighted the various 



                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 

 

ways in which Nakilat was enabling sustainable growth across its operations to positively impact its 

people, the community and environment. 

Nakilat Chief Executive Officer Eng. Abdullah Fadhalah Al Sulaiti said: “Nakilat continued to 

demonstrate great resilience, as reflected in our operational and financial performance for the year. 

Our outstanding financial performance in 2021 is a testament to our concerted efforts. Despite the 

sudden adjustment to enhanced health and safety protocols, Nakilat managed to ensure seamless 

continuity of its operations, primarily due to the company-wide digital transformation that had taken 

place over the past few years. We have done significant upgrades to our digital infrastructures, 

systems enhancements and other security features at all worksites, including onboard our vessels, 

as part of our risk management and business continuity preparedness. Amid the challenging 

business landscape, Nakilat remained steadfast in executing our strategies, sustaining operational 

efficiencies while ensuring fiscal discipline across all our shipping and maritime operations.” 

Nakilat’s Board of Directors expressed their appreciation to all relevant authorities, including 

QatarEnergy for its ongoing support of Nakilat’s activities, to QE Industrial Cities for its co-operation 

with the Erhama Bin Jaber Al Jalahma Shipyard, and strategic partner and long-term charterer 

Qatargas in playing a significant role to ensure Nakilat’s robust financial performance. The Board 

also extended their appreciation to all of Nakilat’s partners, shareholders, management, employees 

and seafarers for their continued dedication and support in 2021. On a final note, the Board of 

Directors extended their best wishes to all parties including the new board members elected in 2022. 

 

-Ends- 
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