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بيان بسعر سهم الشركة في السوق )سعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى سعر( في نهاية كل 
شهر خالل السنة المالية للعام 2021

سعر اإلغالق )بالدرهم( أدنى سعر )بالدرهم( أعلى سعر )بالدرهم( األشهر )2021(

0.371 0.365 0.469 يناير
0.338 0.317 0.385 فبراير
0.347 0.330 0.360 مارس

0.33 0.300 0.350 أبريل
0.322 0.310 0.360 مايو
0.295 0.277 0.325 يونيو

0.29 0.278 0.305 يوليو
0.312 0.278 0.315 أغسطس
0.285 0.276 0.310 سبتمبر

0.27 0.255 0.285 كتوبر أ
0.312 0.272 0.360 نوفمبر
0.312 0.300 0.355 ديسمبر

بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام المؤشر العام لسوق دبي 
المالي( ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خالل العام 2021

* تم الحصول على المعلومات أعاله 
من سوق دبي المالي

مالحظة: من المتعذر إجراء المقارنة 
بشكل فعال بين مؤشر القطاع 

ألن "الخليج للمالحة القابضة" هي 
الشركة المختصة بالمالحة والنقل 

الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي.

* تم الحصول على المعلومات أعاله من سوق دبي المالي.

* تم الحصول على المعلومات أعاله من سوق دبي المالي.

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2021 )افراد، شركات، حكومات( مصنفة 
على النحو التالي: 

إجمالي حكومة مؤسسة شركة مصرف فرد الملكية/مواطن

10.90% - - 0.25% - 10.65% عربي
11.14% - - 5.32% - 5.82% من دول مجلس التعاون 

الخليجي
73.55% - 0.13% 37.33% 5.70% 30.39% إماراتي

4.42% - - 0.65% 0.10% 3.67% غير ذلك
100% - 0.13% 43.55% 5.80% 50.53% اإلجمالي

*تم الحصول على المعلومات الواردة أعاله من سوق دبي المالي.

كثر من راس مال الشركة كما في 31/12/2021  بيان بالمساهمين الذين يملكون %5 أو أ
حسب الجدول التالي:

الكمية المملوكة )نسبة( الكمية المملوكة )عدد( اسم المساهم 

8.03% 81,830,270 مصرف عجمان ش  م ع
7.46% 76,048,405 تبارك انترناشيونال لالستثمار
6.87% 70,000,000 واحه الزاويه لالستثمار والتطوير العقارى

*تم الحصول على المعلومات الواردة أعاله من سوق دبي المالي.

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31/12/2021 حسب 
الجدول التالي

نسبة االسهم المملوكة من راس المال عدد األسهم المملوكة عدد المساهمين حجم ملكية الحصة ملكية األسهم

4.016% 40,934,857 10,634 أقل من 49,999
8.591% 87,558,667 545 499,999 – 50,000

22.506% 229,382,345 167 4,999,999 – 500,000
64.887% 661,333,381 31 فوق 5,000,000

100% 1,019,209,250 11,377 اإلجمالي

* تم الحصول على المعلومات الواردة أعاله من سوق دبي المالي.

الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الموقع 
اإللكتروني للشركة.

بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن 
ضوابط عالقات المستثمرين مع بيان ما 

يلي:-

عمالً بالمادة 35 من القرار )7/2016( عينت الشـركة السـيد نادر 
مقبل مديراً لعالقات المسـتثمرين والتواصل مع المسـاهمين

 بيانات التواصل مع عالقات المستثمرين.
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بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في 
الجمعية العمومية المنعقدة خالل عام 

2021 واإلجراءات المتخذة بشأنها.

القرارات الخاصة الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في 
29 ابريل 2021:

الموافقة على استمرارية الشركة عمال بأحكام المادة )302( من 
قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015.

إسم مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة وتاريخ 
تعينه.

تسلم السيد/ يزن مراغة –مهام امين سر مجلس اإلدارة منذ تعيينه 
كتوبر 2020. ويمتلك السيد يزن خبرة تزيد عن عشرة  بتاريخ 27 أ

سنوات في مجال القانون العام والقانون التجاري بشكل خاص كما 
شغل منصب المستشار القانوني وأمين سر مجلس إدارة لعدة 

شركات مساهمة عامة وذات مسؤولية محدودة أخرى، كما انه وإلى 
جانب دراسته لتخصص القانون فإنه حاصل أيضا على شهادة امين 

سر مجلس إدارة معتمد من قبل سوق دبي المالي عام 2018.

بيان مهام عمل مقرر االجتماعات خالل عام 2021:

وثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضرها.. 1
االحتفاظ بالتقارير الُمقدمة إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي . 2

ُيعدها المجلس.
موافاة أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال اجتماع . 3

مجلس اإلدارة.
إخطار أعضاء مجلس اإلدارة بتواريخ اجتماعات المجلس قبل . 4

وقت كاٍف من التاريخ المحدد النعقاد االجتماع.

تقديم مسودة المحضر إلى أعضاء المجلس إلبداء آرائهم . 5
بشأنها قبل التوقيع عليها.

تبليغ قرارات مجلس اإلدارة ولجانه إلى اإلدارة التنفيذية . 6
للشركة ورفع التقارير بشأن تنفيذها وتطبيقها.

دعم عملية تقييم مجلس اإلدارة.. 7
التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين.. 8

بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية األعوام 2020،2019،2021

3خالل العام 2021، لم توظف الشركة اي من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

خالل العام 2020، لم توظف الشركة اي من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

خالل العام 2019، لم توظف الشركة اي من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل 
العام 2021.

كجزء من األهداف االستراتيجية للشركة وخطط التوسعة 
المستقبلية، فإن هناك العديد من المشاريع المبتكرة قيد التطوير 

والتي تهدف في النهاية إلى زيادة التميز التشغيلي، وتعزيز أداء 
األعمال، وفعالية التكاليف، وتحقيق االستدامة، والجودة؛ مما يؤدي 

إلى النمو الكلي للشركة والقيمة المضافة للمساهمين.

خالل عام 2021، تم استكمال العمل على تنفيذ وتطوير بعض 
المشاريع االبتكارية وهي كما يلي:

إعتماد خطط وبرامج لإللتزام الكلي بالقوانين البيئية الدولية للحد 	 
من اإلنبعاثات الدفيئة والتغير المناخي وأهدافها لـ 2023 ,2025 

و 2030 ,التحول الفوري والمستقبلي للحد من البصمة البيئية 
ألسطول المجموعة البحري والعمليات العابرة للبحار وتخفيض 

نسبة انبعاث الكبريت.

إضافة المزيد من األجهزة المتطورة لمعالجة مياه الصابورة 	 
ومنع التلوث البيولوجي الناتج عنها، لتصبح سفننا متوافقة مع 

المعايير العالمية التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية.
العمل على تركيب أجهزة حديثة ومتطورة للمحركات من شأنها 	 

الحد من إستخدام الطاقة وتقليل إستهالك الوقود بما يزيد عن 
الحاجة الفعلية للسفن لكي يكون األسطول مطابق للمواصفات 

المحددة من المنظمة البحرية الدولية بما يتعلق بمؤشر كثافة 
)EXXI & CII( الكربون

أمن المعلومات على متن السفن.	 
اإلمتثال لمتطلبات USCG بشأن منع التلوث النفطي والحد من 	 

اإلنبعاثات الدفيئة.

بيان تفصيلي 
باألحداث الجوهرية 
واإلفصاحات الهامة 

 التي صادفت الشركة
خالل العام 2021

 مارس 2021: 
تم تعيين السيد/ علي عبوده بمنصب الرئيس المالي 

التنفيذي للشركة وتحديد بدالته.

 أبريل 2021: 
إتخاذ الجمعية العمومية لقرارها الخاص بالموافقة على 
استمرارية الشركة عمال بأحكام المادة )302( من قانون 

الشركات رقم 2 لسنة 2015.

10 يونيو 2021: 
تم تعيين السيد/ أحمد الكيالني كعضو منتدب في الشركة 

ومنحه كافة الصالحيات الالزمة لذلك.

تم نشر جميع المعلومات الجوهرية / البيان الصحفي / 
اإلفصاح في الوقت المحدد على الموقع اإللكتروني لهيئة 

األوراق المالية والسلع / سوق دبي المالي والمواقع 
اإللكترونية للشركة، يرجى الرجوع في حالة وجود مزيد من 

التفاصيل. 

تم اإلفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية أيضاً لهيئة 
األوراق المالية والسلع / سوق دبي المالي والمساهمين 

من خالل بيانات مالية منتظمة و/أو إفصاح منفصل خالل 
السنة )حيث يكون ذلك مطبقاً(.
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