
 
 

 

 بيان صحفي  

 

   تصادق على توزيع أرباح نقدية  العادية " مالحةعمومية " 

 سمية للسهم من القيمة ال %  30بنسبة 

 

عقدت الجمعية العامة العادية لشرررررلة الماحة القطرية ع.ق. .     -قطر  –، الدوحة  2022س  مار 6  حد األ

صراد     ، حيث تقوية االتصرا  المرئ عبر  ،  الرئيسر مقر الشررلة  باجتماعها السروو     ،مسرا  اليوق  ،("ماحة")

  ٣١للسررروة الموتهية       ةالمالي  بياواتهاعلى تقرير مجلس اإلدارل عن وشررراط الشررررلة ون  والسرررادل المسرررا م

 . 2021سمبر يد 

توصرية مجلس اإلدارل  ها بما    ذلكجدو  أعمالعلى    لا ة البوود المدرجةعلى    لما صرادقت الجمعية العامة

 لما  .لاير قطر  للسرررهق الواحد   0,3  وبواقعسرررمية للسرررهق،  إل% من القيمة ا30بتوزيع أرباح وقدية بوسررربة  

لعراق    راقب حسرررررابات لم"  زلوبر  تر  اوسو"برايس وشررررررلة   السرررررادل   وا قرت الجمعيرة العرامة على تعيين

2022. 

شررررلة  جاسرررق بن حمد بن جاسرررق جبر ي  راو ، رئيس مجلس  دارل    /خالشررري  سرررعادلقدق  ،  جتما إلخا  او

شررهدت ارتعاعا  لبيرا     صررا    والت   ،  2021لعاق    وتائجها الماليةوأوشررطة الشرررلة  عن  ملخصررا   ،  ماحة

 .2020عاق    المليون لاير قطر   59مقاروة مع   مليون لاير قطر  724 بلغالذ  الربح 

للتحديات    سرتجابةاال     الت  تميزت بها ماحة  مرووةالقول والبرئيس مجلس اإلدارل   سرعادل أشراد ،       للمتهو

حيث ،  عامين الماضريينخا  ال  وسراسر  التوريد العالمية  الوق  البحر   صرواعةلها    ت تعرضرالت   المسرتمرل  

لعا ل  زيادل  التوسررعة ووتوعيذ خطط  الرئيسررية  األوشررطة    وتعزيزالتشررليل     التميزتحقيق  باسررتمرت الشرررلة  

مع الترليز على  لما  مسررريرل التحو  الرقم  وتو ير خدمات وحلو  ووعية لعمائها وضرررمان  ،  األصرررو 

 صحة وسامة موظعيها.

من خا  لا ة  رو     ،2022  مارس 8الموا ق    لرارا اوسررررود تبدأ عملية توزيع األرباح اعتبارا  من يوق  

، الذ  سرريقدق للمسررا مين لا ة الخدمات الازمة لضررمان حصررولهق على أرباحهق  QNBبوك قطر الوطو   

 المستحقة أو توظيعها على الوجه األمر .

 

 انتهى 

 



 
 

 

 نبذة عن "مالحة": 

(. تشرم  أعما  الشررلة حاليا  1التجار  رقق )لأو  شررلة مسرا مة عامة مسرجلة    قطر وتحم  السرج     1957تأسرسرت ماحة    يوليو 

عمليات الوق  البحر  لللاز والموتجات الوعطية والحاويات والبضررائع السررائبة وخدمات دعق الموصررات البحرية وادارل المواود والخدمات  

 .اللوجستية واصاح السعن والولاالت التجارية واالسترمارات العقارية باالضا ة  لى  دارل االصو 

، مدرجة    بورصرررة قطر. لمزيد من التعاصررري  يرجى زيارل موقع (QNNS) .ن الليان القاووو ، شررررلة الماحة القطرية ع.ق. .   

  .www.milaha.com الشرلة

 :للمزيد من التعاصي  يرجى االتصا 

  عاقات المسا مين

 +974 3244 4483 الس:   9873 4494 974 اتد: +

 ysakhawy@Milaha.com او البريد االللتروو 

 

  االتصاالت المؤسسية

 +974 44833244+   الس: 974 44949624 اتد: 

 CorporateComms@milaha.com : او بالبريد االللتروو 

 



 
 

Press Release 

Milaha’s Annual General Assembly Meeting Approved  

Distribution of 30% Cash Dividend 

 

 - Sunday, March 6, 2022 - Doha, Qatar - Qatar Navigation Q.P.S.C. 

(“Milaha”) held its Annual General Assembly Meeting virtually, today, at the 

Company’s headquarters, during which Shareholders approved the Board of 

Directors report detailing the company’s activities and its financial 

statements for the year ended December 31, 2021. 

The General Assembly Meeting ratified all items on its agenda including the 

proposal of the Board of Directors to distribute a cash dividend of 30% of the 

nominal share value, equivalent to QR 0.3 per share. The General Assembly 

also approved assigning “PricewaterhouseCoopers” as Auditors for the year 

2022. 

Addressing the meeting, H.E Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim Jaber Al-

Thani, Chairman of Milaha’s Board of Directors, presented an overview of 

the Company’s activities and consolidated financial results, as Milaha 

reported a net profit of QR 724 million in 2021, compared to QR 59 million in 

2020. 

In his speech, H.E the Chairman of the Board of Directors commended 

Milaha’s strength and resilience in response to the continued challenges 

affecting the global shipping industry and supply chain for the past two years, 

as the company continued to deliver operational excellence, strengthen its 

core activities, develop expansion plans and increase asset efficiency, with 



 
 

a focus on completing its fast-paced digital transformation, providing value-

added services and solutions to customers, and ensuring the health and 

safety of its employees. 

Dividend distribution will commence on Tuesday March 8, 2022, through all 

Qatar National Bank (QNB) branches. QNB will provide full support services 

to ensure Shareholders can efficiently collect and manage their earned 

dividends. 

 

-End- 

 

 

About “Milaha” 

The company was established in July 1957 as the first public shareholding company registered 

in Qatar and holds commercial registration no. 1. Milaha’s current activities include marine 

transportation in gas, petroleum products, containers and bulk; offshore support services; port 

management and operations; logistics services; shipyard; trading agencies; real estate 

investments; and asset management. 

The legal entity, Qatar Navigation Q.P.S.C. (QNNS), is publicly listed on the Qatar Exchange. For 

further details please visit the company’s website www.milaha.com 

For additional information, please contact: 

Shareholder Relations 

Tel: +974 4494 9873; Fax: +974 4483 3244 

Email: ysakhawy@milaha.com 

Corporate Communications 

Tel: +974 4494 9624; Fax: +974 4483 3244 

Email: CorporateComms@milaha.com 

 

 


