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 2019خالل عام حوكمة الممارسات  .1

  

 بـ "الشركة"(  ش.م.عشركة الخليج للمالحة القابضة  إعتمدت (أ 
ً
هيئة األوراق كما حددتها  بالكامل قواعد الحوكمة )واملشار إليها الحقا

 إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )وذلك املالية والسلع، 
ً
املؤسس ي وحوكمة  االنضباطبشأن معايير  2016( لسنة ر. م /7استنادا

 .الشركات املساهمة العامة
 

على حد سواء، األمر الذي يساعد على ضمان التنفيذية حوكمة محط اهتمام رئيس ي لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة اليعد تبني إطار  (ب

مصالح   املساهمين، وحمايةحماية    رفع مستوى ، و الشفافيةبما يكفل تحقيق  والتشريعات السارية  االمتثال للقواعد واللوائح التنظيمية  

 عمال.والتخفيف من مخاطر األ  أصحاب املصالح
 

 وتوثيقها التي تم ضمهاو  ،بهاحوكمة وأفضل املمارسات املرتبطة البشكل كامل بتطبيق معايير شركة الخليج للمالحة القابضة تلتزم  (ج 

 من خالل إرساءوظائف الشركة و  أعمال التقريرويحكم هذا  ، حوكمة الشركة" تقرير" من خالل من قبل مجلس إدارة الشركةبعناية 

 لتفويضاتبين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، بما في ذلك اوالعالقة  ومسئوليات مجلس اإلدارة ولجانه،    يشمل دور   إطار عمل واضح

 .وغير ذلك املنهيقواعد السلوك ة و الصالحيات املمنوحة إلى اإلدارة التنفيذي و 

 

 بما في ذلك:، جموعةحوكمة ضمن املالآلية  تعزز عدة إجراءات  تعتمد الشركة (د

 . كلما إقضت الحاجة األساس يالنظام تعديل  .1

 .بشكل سنوي  حوكمةال تقريروإصدار إعداد  .2

 ملتطلبات تنبثق عن تشكيل لجان  .3
ً
على أن  ، ( ولجنة التدقيقالترشيحات واملكافآت لجنة حوكمة الشركات وهي )مجلس اإلدارة وفقا

 .ناسبةت امل اوموافاتهم باملستجدات بشكل فوري التخاذ القرار اإلدارة جلس دوري ملبرفع توصياتها بشكل اللجان  تقوم كافة

رئيس   عليها بقرارص واملسئوليات( املنصو  ملهام)بما في ذلك االسنوية  االجتماعات    نى لعدددبالحد اال األساسية املجلس ولجانه   لتزمإ .4

.املشار إليه  2016/ر.م( لسنة 7مجلس إدارة الهيئة رقم )
ً
 آنفا

 مع توجيهات املتعلقة بتداول اإلجراءات  إعتمادتم  .5
ً
 هيئة األوراق املالية والسلع.األوراق املالية للشركة ومتابعتها انسجاما

 اإلدارة واملوظفين وتنفيذه. املنهي ملجلسقواعد السلوك تطوير إعداد و تم  .6

ة في السلوك أو التصرف عن أي إساءات محتمل التدقيق  غ لجنة  سياسة إعداد التقارير السرية التي يتم بموجبها إبال   إعتمدت الشركة .7

 .أمور أخرى  أيو 

 للنموذجعضو مجلس اإلدارة  تإقرار االستقاللية وإقرارايقوم كل عضو مجلس إدارة بشكل سنوي بتوقيع  .8
ً
من قبل  املعتمد وفقا

  .هيئة األوراق املالية والسلع

التي يتم نشرها   ، بما في ذلك اإلفصاحاتإلى اصحاب املصالحيقدم املوقع االلكتروني للشركة جميع املعلومات الرئيسية حول الشركة   .9

 في سوق دبي املالي.

 إدارة الرقابة الداخلية  تقوم .10
ً
للتعليمات والسياسات املعتمدة من اإلدارة ولجنة التدقيق وتقديم  بتنفيذ املهام املوكلة إليها وفقا

 االستقاللية.التدقيق وذلك حفاظا على إلى لجنة  بشكل دوري لتقارير العمليةا
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/ر.م( 7لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )االمتثال  من التأكديتم بموجبها  مرجعيةبتطوير قائمة  الرقابة الداخليةإدارة قامت  .11

 إلى مجلس اإلدارة.تقرير التدقيق ، والذي يتبعه 2016لسنة 

       

 هيكل الحوكمة –القابضة شركة الخليج للمالحة 

 
 

املنعقدة العادية  العمومية  الجمعية  قبل من  (2022  –  2019للدورة الجديدة )تم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة    2019ابريل    15بتاريخ   •

 .2019 بشهر ابريل 

) لجنة التدقيق، لجنة املكافات والترشيحات، اللجنة 2019ابريل  21بقرار صادر عن مجلس اإلدارة بتاريخ  اللجان التاليةتم تشكيل  •

 املطلعين(. تداوالتالتنفيذية، لجنة اإلستثمار، لجنة 
 

 2019خالل عام  في األوراق املالية وأزواجهم وأبناؤهم تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة ملكية و بيان ب .2

 تداول املطلعين()شركة الخليج للمالحة القابضة سياسة األوراق املالية الصادرة عن  .أ 
 

بالتعامالت من التوجيهات ألعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين فيما يتعلق  سياسة تتضمن عدد    شركة الخليج للمالحة القابضةإن لدى  

وتتم مراجعة هذه السياسة  .، والشركات التابعةوالفروع األم، في شركة الخليج للمالحة القابضة فضال عن األوراق املالية للشركة 

اإلفصاح والشفافية" الصادرة عن هيئة األوراق املالية "اللوائح التنظيمية الخاصة ب  النسخة املحدثةبصفة دائمة وتعديلها بناًء على 

 .والسلع
 

 لهذه ال 
ً
على سعر السهم في سرية غير مفصح عنها، والتي قد تؤثر  أو    تم تصنيف املوظف املطلع على معلومات أساسية  ،سياسةووفقا

تداول األوراق املالية  املطلعين وموظفي الشركة". وبناًء عليه، ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة طلعالشخص املن فئة "ضم السوق 

البيانات املالية العمل على إعداد عند  داول حظر الت. وتفرض فترة داول الت  مالحة القابضة خالل فترة حظرالخاصة بشركة الخليج لل 

 .النظر في مواضيع حساسةكذلك عند و السنوية والربعية 
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 مناو 
ً
التعامالت التي تمت باإلفصاح عن إن كل عضو مجلس إدارة مطالب ف، هذه السياسةالشفافية على  املزيد من  إلضفاء سعيا

الدرجة األولى( بصورة سنوية. ويطلب الحصول على التأكيد من كل عضو مجلس إدارة من خالل االقارب من  )بما في ذلك    اسهمه  تحت

 .حركات التداول شمل تفاصيل ي موقع(  إقرارآلية رسمية )
 

راقبة تداول األسهمتم تشكيل  كما ( بصفة دورية، وتضم اللجنة ثالثة املطلعين )ألعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين لجنة ملتابعة وم

 أعضاء: 

 عضو مجلس اإلدارة – عبدالرحمن العفيفيالسيد/  (أ)

 املستشار العام  -السيد / احمد صرايرة   (ب)

 الرقابة الداخلية إدارةرئيس  -السيد/ محمد فالي  (ت)

 ضابط االمتثال )أمين سر مجلس اإلدارة/ مديرة عالقات املستثمرين واالتصال املؤسس ي( –السيدة / مي صدقة  (ث)

 .2019 نوفمبر 4 إستقال كل من السيد / احمد صرايرة والسيد/ محمد فالي بتايخ *
 

 9201وقد تم تنفيذ املهام التالية من قبل اللجنة خالل عام 

يد كل من هيئة االوراق املالية والسلع وسوق دبي املالي و وتز  ،وتحديث السجل القانوني للمطلعين بشكل منتظم مراجعة (أ 

 بنسخة عنه.

 .سهم الشركةباتداول ال حركات عناملوظفين واملطلعين أعضاء مجلس اإلدارة و موقع من سنوي  إقرارالحصول على  ( ب
 

 الشركة  املالية الصادرة عن  وراقاأل   بمتطلبات اإلفصاح حول تعامالتهم فيالتزام أعضاء مجلس اإلدارة  .ب

بصفة سنوية، وذلك   للشركة )بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم(  عامالت باألوراق املاليةت الإن أعضاء مجلس اإلدارة ملزمون باإلفصاح عن  

 لآللية املبينة أعاله. 
ً
 :كما يلي باألوراق املالية للشركةأعضاء مجلس اإلدارة كانت تداوالت  2019خالل عام وفقا

 

وأبناؤهم  .1  للجدول التالي 2019في األوراق املالية للشركة خالل العام بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم 
ً
  وفقا

 اسم عضو مجلس اإلدارة 

املنصب أو صلة 

 القرابة

عدد االسهم التي 

تم شراءها خالل 

 2019عام 

عدد االسهم التي 

تم بيعها خالل 

 2019عام 

عدد االسهم اململوكة  

ديسمبر  31حتى تاريخ 

2019 

 ال يوجد يوجدال  ال يوجد رئيس مجلس اإلدارة   سعيد مبارك راشد الهاجري السيد/ 
نائب رئيس مجلس   الفالحي حاربأحمد عيس ى السيد/ 

 اإلدارة
 ال يوجد ال يوجد  ال يوجد 

 ال يوجد  يوجد ال يوجد ال عضو السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيالني 
 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  عضو أسامة محمد عليى البروانيالسيد/ 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو  جوش يأجيت فيجاي السيد/ 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو السيد/ عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو نورالدين شريف موس ى سحويلالسيد/ 

 تم الحصول على تاكيد*
ً
 اعضاء مجلس اإلدارة من سوق دبي ملالي. ةبكشف حركات التداول لكاف ا

 

 تشكيل مجلس اإلدارة  .3

 بيان تشكيل مجلس اإلدارة  .أ 
 

الشركة، ويشمل النظام األساس ي للشركة طريقة وأسلوب تشكيل مجلس اإلدارة وعدد أعضائه، إدارة ولية ؤ مسيتولى مجلس اإلدارة 

 عن مدة توليهم ملناصبهم باالمتثال 
ً
 إنتخاب. ويقوم املساهمون ب مفعوله تطلبات الحوكمة وقانون الشركات التجارية الساري مل فضال
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أهداف  لتحقيقالعمومية. كما تناط باملجلس صالحيات املجلس  عيةخالل االجتماع السنوي للجمأعضاء مجلس اإلدارة وتعيينهم 

 لنظامها األساس ي.
ً
  الشركة وأغراضها وفقا

 

 ةثالث  دةمل 2019ابريل  15بتاريخ املنعقدة في اجتماع الجمعية العمومية من قبل املساهمين  حاليينتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ال

 سنوات.  

   :2019ديسمبر  31تفاصيل مجلس اإلدارة كما هو بتاريخ يبين الجدول التالي 

 املنصب اسم العضو 
نوع/طبيعة 

 العضوية

تاريخ التعيين في 

 مجلس اإلدارة 

تاريخ االستقالة 

 من املجلس

 2019ابريل  15 غير تنفيذي / مستقل  رئيس مجلس اإلدارة  الهاجري راشد سعيد مبارك السيد/  
-  

 الفالحي  حارب  أحمد عيس ىالسيد/ 
نائب رئيس مجلس  

 اإلدارة
 2019ابريل  15 غير تنفيذي / مستقل 

-  

السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ 

 الكيالني 
 2016مارس  7 غير تنفيذي / مستقل  عضو مجلس االدارة 

-  

 2019ابريل  15 غير تنفيذي / مستقل  عضو مجلس االدارة  البرواني  علي اسامة محمدالسيد/ 
-  

 - 2019بريل ا 15 غير تنفيذي / مستقل  عضو مجلس االدارة  نورالدين شريف موس ى سحويلالسيد / 

 - 2018مارس  25 غير تنفيذي / مستقل  عضو مجلس االدارة  السيد / عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي 

 - 2019يناير  13 تنفيذي/ مستقل غير  عضو مجلس اإلدارة   السيد / اجيت فيجاي جوش ي فيجاي

 

  عن أعضاء املجلسمؤهالت/ نبذة  .ب

 عن عملهم لدى شركات أخرى )إن وجد(:فيما يلي 
ً
 بيان موجز لخبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة فضال

 

  الهاجري راشد سعيد مبارك السيد/  .1

 دارة اإل رئيس مجلس 

 رئيس اللجنة التنفيذية 

 2014منذ عام  " "طاقةشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة شركة رئيس مجلس إدارة 

 الشركة اإلسالمية العربية للتأمين "سالمة"مجلس إدارة نائب رئيس 
 

سعيد الهاجري بخبرة تزيد  /السيديتمتع حيث من جيل الشباب الرائد من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة  السيد/ سعيد الهاجري يعد 

 في الشؤون املالية الدولية،  23عن 
ً
 في املجلس االستشاري التنفيذي ملؤسسة إم إس س ي آي بارا "عاما

ً
 MSCIباإلضافة إلى كونه عضوا

ً
"، وعضوا

/الهاجري منصب املدير التنفيذي في جهاز  السيدفي مجالس إدارة في عدد من الكيانات الحكومية في أبوظبي واإلمارات العربية املتحدة. ويشغل 

 
ً
 ".CFAمنصب رئيس مجلس إدارة معهد املحللين املاليين املعتمدين "أبوظبي لالستثمار. كما تولى سابقا
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قائد عاملي شاب إلسهاماته في القطاعات املالية والعامة في اإلمارات  250كواحد من أفضل  2007وقد اختاره املنتدى االقتصادي العاملي في

 .العربية املتحدة

 

كلية لويس أند كالرك في الواليات املتحدة وهو محلل مالي معتمد. كما وشارك في برنامج الهاجري على بكالوريوس إدارة األعمال من /السيدحصل 

 التعليم التنفيذي في كلية هارفارد لألعمال. 
 

  الفالحي حاربأحمد عيس ى  / السيد .2

 دارة اإل نائب رئيس مجلس  

 رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت

 عضو لجنة اإلستثمار

 التنفيذية عضو اللجنة 

 الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للطاقة البحرية 

 عضو مجلس إدارة شركة االسمنت الوطنية
 

شراكة وهي ثمرة  ،  2006منذ عام    "GEMالتنفيذي لشركة الخليج للطاقة البحرية "  رئيسال وهو  ،  إماراتي  ورجل أعمال  مواطن  أحمد عيس ى الفالحي

( OOCمان )( وشركة نفط ع  IPICشركة أبوظبي الدولية لالستثمارات البترولية )و مشتركة بين شركة بترول اإلمارات الوطنية في دبي )اينوك(، 

بتميز توجيه الشركة على على مدار أربعة عشر عاًما الفالحي  /، حيث دأب السيدإطار برنامج أوفست اإلمارات وذلك ضمن ، وتاليس فرنسا

 في الشرق األوسط.املستقلة ملنتجات التجارية ا إحدى أهم الشركات الرئدة في مجال ناقالت مستمر لتصبح

 

 الفالحي دور  /السيدلعب وقبل اإلنضمام إلى شركة الخليج للطاقة البحرية، 
ً
 رئيسي  ا

ً
 االندماج واالستحواذعمليات قسم رئيس بصفته في اإلدارة  ا

(MEA في شركة االتصاالت العمالقة ومقرها اإلمارات العربية املتحدة وشركة )Fortune 500 ETISALAT . 

 

اللجنة االستشارية الفنية  ، وهو رئيسفي "ليتل روك" من جامعة أركنساس والتجاريةدرجة مزدوجة في العلوم املالية الفالحي على  /حصل السيد

(. وهو INTERTANKOالرابطة الدولية ألصحاب ناقالت النفط املستقلين ) انه يمثل دولة اإلمارات العربية املتحدة في مجلسكما لسجل لويدز. 

 .عضو مجلس إدارة شركة االسمنت الوطنية ومركز اإلمارات للتحكيم البحري  أيضا
 

 

 لحفيظ الكيالنيأحمد "محمد فتحي" عبد االسيد/  .3

 عضو مجلس االدارة  

  دقيقلجنة التعضو 

 عضو لجنة الترشيحات واملكاف
 
 تا

 الرئيس التنفيذي لشركة تبارك لالستثمار

عاما في مجال التمويل والخدمات املصرفية االستثمارية وتمويل  14أحمد الكيالني، لديه الدراية املالية واملهنية الكاملة مع خبرة ألكثر من 

م الشركات وذلك في الشركات اإلقليمية واملحلية. تتنوع خبرة أحمد الكيالني بين قطاعات الطاقة والعقارات واإلنشاءات والصناعات والتعلي

ادة والسياحة. أدار أحمد الكيالني العديد من العمليات التي تتضمن االكتتابات األولية وعمليات الدمج واالستحواذ واالكتتابات الخاصة وإع

 الهيكلة وتقييم األسهم.
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بدأ أحمد الكيالني حياته املهنية في األردن في شركة جوردانفست كمساعد لنائب الرئيس حيث كان يقوم بإدارة والتعامل مع جميع أنواع 

 عن 
ً
 أيضا

ً
تزويد العمالء التعامالت املالية للشركات االستثمارية واألعمال املصرفية. كان أحمد الكيالني في شركة جوردانفست مسؤوال

تابات باإلرشادات املختلفة والتي تتعلق بالتقييم وعمليات الدمج واالستحواذ وإدارة أدوات الدين وتصفية االستثمارات وإعادة الهيكلة واالكت

 بإدارة االكتتابات العامة األولية باإل 
ً
ضافة إلى تقديم الخاصة من خالل استخدام الوسائل املالية املختلفة.  قام أحمد الكيالني أيضا

 في مجال الخصخصة.  
ً
 املشورات الحكومية وخاصة

حيث كان  لالستثمارعند انتقال أحمد الكيالني لدولة اإلمارات العربية املتحدة فإنه ترأس إدارة االستثمارات في مجموعة بنيان العاملية 

 عن إدارة محفظة استثمارية ضخمة تتألف من استثمارات في قطاعات الع
ً

قارات والصناعات والنقل والرعاية الصحية واالستثمارات مسؤوال

 
ً
املالية. انضم أحمد الكيالني في وقت الحق ملجموعة برايم انفستمنت حيث تولى منصب نائب الرئيس للتمويل واالستثمارات وكان مسؤوال

انفستمنت هي شركة مدرجة في السوق الثانوي في ذلك الوقت عن إدارة الصفقات والجوالت التعريفية لالكتتابات الخاصة. مجموعة برايم 

 منصب الرئيس التنفيذي لشركة تبارك لالستثمار وهي شركة استثمارات خاصة رائدة في االستثمارات 
ً
في لندن. يشغل أحمد الكيالني حاليا

فاوض بشأن صفقات في قطاعات مقرها دولة اإلمارات العربية املتحدة وهو مسؤول عن وضع استراتيجيات االستثمار للشركة وإدارة والت 

عضو مجلس إدارة في  شغل منصبالتعليم والصحة والطاقة والبناء واألمن الغذائي واالستثمارات األخرى في الشركات املساهمة العامة و 

 . عش.م. انترناشونال سكل  اند دريك شركة فيعضو مجلس إدارة  انه كما ، شركة تكافل اإلمارات والتي مقرها دبي

من جامعة اليرموك وعلى ماجستير في املالية عام  2002الكيالني حاصل على بكالوريوس في املحاسبة والعلوم املالية واملصرفية عام أحمد 

 امتحانات  الجتيازوهو يقوم اآلن بالتحضير     CMAو CFMيالني االمتحانات الخاصة بشهادتيمن الجامعة األردنية كما اجتاز أحمد الك  2007

 .CFAشهادة 
 

  البرواني اسامة محمد علي/  السيد .4

 عضو مجلس االدارة 

  دقيقالتلجنة  رئيس

 العضو املنتدب لشركة تكافل اإلمارات للتأمين )ش م ع(
 

ء السيد البرواني مدير تطوير االعمال واحد املساهمين في "شركة محمد البرواني القابضة"، وهي مجموعة عائلية تقدم خدماتها في جميع أنحا

 الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا في مجال النفط والغاز والهندسة والسياحة. 

ز السيد البرواني هو الرئيس التنفيذي لشركة بتروجاس إي آند بي ، وهي شركة منتجة للقطاع الخاص في الشرق األوسط تنتج أصول النفط والغا

 في سلطنة عمان وهولندا ومصر.

ة وهو أيًضا العضو املنتدب لـ "الشركة املتحدة للخدمات الهندسية "، وهي شركة تقدم خدمات هندسية في مجال صناعات النفط والغاز والبحري 

سالمي اإل   والدفاع من خالل عملياتها في جميع أنحاء أوروبا والشرق األوسط وآسيا. عضو في مجلس إدارة بنك آركابيتا ومقره البحرين، وبنك التجارة

ومقره هولندا، والذي يعد أحد ابرز شركات صناعة  Oceanco Yachtsألسهم الخاصة في البحرين، وكذلك عضو في مجلس اإلدارة اوشركة 

مان-اليخوت في العالم. باإلضافة إلى ذلك ، فهو مدير شركة التكافل الوطنية ش.م.ع.  وهو ، الوطنية. وهو أيًضا املستشار الفخري ألوغندا في ع 

 .2009" منذ عام YPOعضو في منظمة الرؤساء الشباب "



 

     
 

 Page 9 of 27 2019تقرير الحوكمة لعام 

 

 الطاقة، التجارة، ودرجة املاجستير في أوكالهوما،  -تلسا على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تلسا في صل السيد البرواني ح

 YPOقيادة" من كلية هارفارد لألعمال من خالل برنامج وخريج "برنامج رئيس ال  ، والتمويل من كلية كاس إلدارة األعمال بجامعة سيتي في لندن

 .هارفارد

 

  موس ى سحويل نورالدين شريفالسيد/  .5

 عضو مجلس اإلدارة 

  
 
 تعضو لجنة الترشيحات واملكافا

 عضو لجنة اإلستثمار

ي، وعضو مجلس إدارة شركة البترول في ابوظبالسيد نور الدين سحويل هو الرئيس التنفيذي للشركة العربية املتحدة للهندسة وخدمات حقول  

حيث أنه بدأ حياته املهنية في مجال  ؛عاًما في مجال اإلنتاج واالستكشاف 46تمتد خبرة السيد سحويل إلى ما يقرب من دانة غاز م.ع.م ، هذا و 

سنوات في  7افة إلى خبرته على مدى أكثر من النفط والغاز مع شركة موبيل للنفط وشركة اتحاد الغاز الطبيعي في منطقة خليج املكسيك باإلض

  .توليد الطاقة النووية

يشغل السيد سحويل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات منها مجموعة يوني أراب وفروعها وشركائها في هندسة النفط والغاز والخدمات 

 .والتجهيزات

  ة.ط من جامعة لويزيانا في الواليات املتحدة األمريكي السيد نور الدين سحويل على شهادة بكالوريوس هندسة النفحاصل 

 

  عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفيالسيد/  .6

 عضو مجلس اإلدارة 

 الت املطلعيناو رئيس لجنة تد

 املدير العام للمكتب الخاص بسمو الشيخ طحنون آل نهيان / الرئيس النتفيذي ملجموعة تمكن
 

، حيث تنفيذي  تنظيمي رائد  ومتحمسسنوات في اإلدارة املتجددة كمدير  10يمتلك خبرة تزيد عن السيد / محمد العفيفي هو مواطن إماراتي 

ة، فخبرة تنفيذية ألنظمة اإلدارة الرفعية التي تتطلب تفهما متمكنا وعميقا ملحركات العمل التجاري الحاسمة في األسواق والصناعات  املختللديه  

قبة مناطق املشكالت الحاسمة وتحقيق ااإلمساك بزمام مر قادر على  ناجح جدا في بناء العالقات مع متخذي قرارات  املستويات الرفعية، و كما انه  

 التزامات العمالء. 

ة بعد سنة بتحقيقي ومن خالل عمله كمدير عام / الرئيس التنفيذي للمكتب الخاص لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان نجح العفيفي سن 

قيادة وتوجيه املؤسسة من و  يجي والتنفيذي في التخطيط االسترات بمهنية عالية  العائدات وأهداف نمو العمل التجاري في  بيئة سريعة التغير

كات املستعصية  مشهود لها بحل مشكالت الشر . حتى أصبح قدوة جية القوية والفعالةي خالل إدارة التغيير الراسخة بتوظيف القيادة االسترات 

 . بتوظيف التقدير املتميز و مهارات اتخاذ القرار

إدارة وتوجيه وحدات وحتى االن كمدير تنفيذي ملجموعة تمكن تحت إشراف مكتب سمو الشيخ حيث يعمل على    2007ويعمل العفيفي منذ عام  

تحمل كامل ، و مرار بأفضل املمارسات لدعم نمو السوق دعم تقديم الجودة وتخفيض التكلفة واالست ، و العمل التجاري ملجموعة تمكن للشركات
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جية النمو وتحديد العروض وانماط التوصيل والتسليم ، وتأسيس الشراكات وبناء البنى التحتية ي املسئولية العتماد خط العمل التجاري واسترات 

تحديد األهداف الحاسمة وعوامل النجاح ، وتأسيس أهداف و العائدات ،    تطوير الرؤية والرسالة واألهداف وتحديد الربحية وفرصل   التشغيلية

إدارة ، إضافة الى دعم ورعاية االبتكار وتحمل املخاطر وبناء فرق العمل وأقامة العالقات مع املوردين والشركاءو واضحة وخطط عمل عملية ، 

 ة. اللوجستي الخدمات العمل التجاري / وموظفي العمليات و تطوير  مختص يالفريق من وحدات العمل التجاري املختلف ، ومدراء املنتج و 

تدرج العفيفي في عدد من املناصب اثناء عمله في مكتب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، فتولى منصب مهندس معماري، ومدير مشروع  

 على مدى السنوات قدرته على إدرة الخطط اإلستراتيجية وتطوير وخطط العمل بكفاءة ومهنية عا
ً
لية االمر الذي أهله لتولي منصبه الحالي مثبتا

 كرئيس تنفيذي للمكتب الخاص لسمو الشيخ.

واكمل مسيرتة االكاديمية فحصل على  2011عام العين  فيجامعة  اإلمارات من  الهندسة املعماريةحصل العفيفي على درجة البكالوريوس في 

 
ً
 من الجامعة البريطانية في دبي. دكتوارة في إدارة املشاريعللحصول على شهادة ال  املاجستير في إدارة األعمال من ذات الجامعة، ويعمل حاليا

 أجيت فيجاي جوش ي فيجايالسيد/  .7

 عضو مجلس اإلدارة  

 التدقيق عضو لجنة 

 عضو اللجنة التنفيذية 

  عضو لجنة اإلستثمار 

 (ADFGرئيس االسواق العامة و الخاصة ملجموعة أبوظبي املالية )

 

فيجاي جوش ي كمدير رئيس االسواق العامة والخاصة ملجموعة أبوظبي املالية، وكذلك املدير االستثماري في شركة جولديلوكس يعمل أجيت 

عنى باالستثمار في األوراق املالية املدرجة بأهداف طويلة األمد، من خالل 2015وهو صندوق استثماري تم إطالقه عام  االستثمارية املحدودة ، وي 

 حيوي بّناء الغتنام أفضل قيمة في الشركات املدرجة.القيام بدور 

 في االستشارات التكنولوجية، بحوث األسهم، الصيرفة   12ويحظى بخبرة تزيد على    2014وقد بدأ جوش ي مسيرته مع املجموعة منذ أغسطس  
ً
عاما

 االستثمارية واإلدارة االستثمارية.

صرفي في بنك مسقط، حيث قام بتقديم النصح والتوجيهات التنفيذية املتعلقة بمعامالت قبل توليه ملنصبه، عمل جوش ي مع فريق االستثمار امل

األوراق املالية والديون في قطاعات مختلفة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل البتروكيماويات، املقاوالت، خدمات النفط والغاز، 

 الخدمات البحرية وخدمات الضيافة الفندقية.

 هادة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، وشهادة ماجستير إدارة األعمال من معهد الكناو الهندي لإلدارة.حصل جوش ي على ش

 

  عضوية مجلس اإلدارة في أي شركات مساهمة عامة أخرى  .ت
  

 عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى  اإلسم 

  " شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة "طاقةشركة رئيس مجلس إدارة  السيد/ سعيد مبارك راشد الهاجري 

 مجلس إدارة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين "سالمة"نائب رئيس 
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 عضو مجلس إدارة  شركة اإلسمنت الوطنية الفالحي حارب السيد/ احمد عيس ى 

 شركة دريك اند سكل انترناشونال عضو مجلس إدارة  السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيالني

 شركة دانة غاز  دارةإعضو مجلس  نور الدين شريف موس ى سحويل السيد / 

شركة تكافل االمارات، إشراق العقارية، وشركة  عضو مجلس إدارة اجيت فيجاي اجيت جوش ي  السيد / 

 املتكاملة كابيتال

 عضو مجلس إدارة تكافل الوطنية السيد / أسامة محمد علي البرواني

 
 

    2019لعام  بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة .ث

 ال يوجد.
 

 سباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة ابيان ب .ج 

 لم يتم انتخابها من قبل املساهمين.  لكن ، 2019ابريل في التي تمت انتخابات مجلس اإلدارة  أثناء فترة ةسيدة واحدترشيح ل طلب تم استالم 

يسعى مجلس اإلدارة الجدير بالذكر أن هذا و . 2019ديسمبر  31في  إدارة شركة الخليج للمالحةال يوجد ممثل نسائي في مجلس عليه و 

  .في تطوير اعمال الشركة نساهمي خبرة  واتذ سيداتترشح إتاحة الفرصة ل إلى  دائما
 

 بيان بما يلي: .ح 

      2018خالل عام مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة .1

 لقرار 
ً
جهودهم عن  مكافآتك أي مبلغأعضاء مجلس اإلدارة  تقاض ىلم ي 2019ابريل 15الجمعية العمومية املنعقدة بتاريخ وفقا

  .2018عام املبذولة خالل 

 

سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية  والتي 2019 العاممجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املقترحة عن  .2

  للمصادقة عليها.

 .2019 عامعن  عضاء مجلس اإلدارةأل مكافآت اي  صرف يتم نل وفقاص لتوصية مجلس اإلارة فإنه 
 

  9201 بيان تفاصيل أتعاب وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة لحضور اجتماعات املجلس واللجان للسنة املالية .3

)مكافآت رئيس  21، املادة رقم 2016/ر.م( لسنة 7قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) ملعايير هيئة األوراق املالية والسلع "وفقا  •

عدم تلقي أي رسوم حضور او بدالت   2016منذ عام  ، قرر أعضاء مجلس إدارة الخليج للمالحة القابضة  "وأعضاء مجلس اإلدارة(

أي مصاريف كأتعاب او بدالت ألعضاء مجلس ، وبالتالي ليس هناك للجان املنبثقة عن املجلساو ا عن اجتماعات مجلس اإلدارة

درهم إماراتي  7,921.00في حين بلغت تكاليف إجتماعات مجلس اإلدارة . 2019 خالل الفترة املالية اإلدارة واللجان املنبثقة عنه

 .*2019عام  لخال

 وفقا للقوانين املعمول بها والقواعد واألنظمة السائدة. املنصوص عليهاأعضاء مجلس اإلدارة ال يحصلون إال على املكافآت  •

 خارج الدولة.القادمين من جلس اإلدارة مبأعضاء  هالتكاليف املذكورة أعاله هي عبارة عن قيمة التذاكر الخاص*
 

مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخص ي لجميع  2019 خالل السنة املاليةعدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت  .خ 

  االعضاء مع بيان األعضاء الحاضرين بالوكالة

 2019ابريل  15مجلس اإلدارة حتى تاريخ 

 قرارات عن طريق التمرير  اجتماعات عن طريق الحضور  مجلس اإلدارة عضاء ا
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 فبراير  14 يناير 13 مارس  19

  ✓  ✓ لم يحضر  السيد/ عبد هللا سعيد عبد هللا بروك الحميري 

  ✓  ✓  ✓ السيد/ أنس صبحي أحمد عطاطرة

  ✓  ✓  ✓ السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيالني 

  ✓  ✓  ✓ السيد/ ماجد بن عطاهللا بن ماثل الشمروخ

  ✓ ---------   ✓ *أجيت فيجاي جوش يالسيد / 

  ✓  ✓ لم يحضر  عبدالرحمن العفيفي السيد / عبدالرحمن محمود 

  ✓  ✓  ✓ مصطفي خريبة السيد/ 
 2019يناير  13، وتم تعيين السيد أجيت فيجاي جوش ي كعضو مجلس إدارة بتاريخ 2019يناير  7إستقال السيد محمد زياد هواري من منصبة كعضو مجلس إدارة بتاريخ *

 

 2019ابريل  15تاريخ  منذمجلس اإلدارة 

 اإلدارة مجلس اعضاء 
 قرارات عن طريق التمرير  اجتماعات عن طريق الحضور 

 يوليو  10 أكتوبر  23 يوليو  22 مايو 13 ابريل 21

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   سعيد مبارك راشد الهاجري السيد/ 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ أحمد عيس ى أحمد الفالحيالسيد/ 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيالني 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ البرواني* أسامة محمد علي السيد/ 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ أجيت فيجاي جوش يالسيد / 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ السيد / عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ نورالدين شريف موس ى سحويل السيد/ 
 أكتوبر عن طريق وسائل التواصل املرئي  23يوليو و   22*حضر السيد / أسامة محمد البرواني كل من االجتماعين بتاريخ 

دارة اآلخرين للتصويت بالنيابة عنه على قرارات اإل أعضاء مجلس اإلدارة بإعطاء تفويض ألعضاء مجلس لم يقم أي من  2019خالل العام  •

 . مجلس اإلدارة

 

 :بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية بناء على تفويض من املجلس إلى اإلدارة .4
 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االلتزام بأحكام ب يلتزم مجلس اإلدارةحيث  حدد مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة بنظامها األساس ي،  م ت ت 

اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسة للشركة ، وكذلك القوانين واالنظمة والقرارات املعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية

عن تولت اللجنة التنفيذية املنبثقة و ، 2019ابريل  21شكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ قام مجلس اإلدارة بت ، حيث على تنفيذها واإلشراف

إدارة جميع الدوائر بشكل فعال  بما يضمن املجلسقبل األهداف املحددة من  تحقيقعلى للشركة العمل  بالتعاون مع اإلدارة العليااملجلس 

 االستراتيجيةوالرسالة والخطط  ةفي تنفيذ الرؤي  التنفيذية للجنةباوالعمليات، والربحية. وتتلخص املهام الرئيسية املناطة من حيث املوارد، 

 الخليج للمالحة القابضة )ش.م.ع(.شركة والخطط السنوية وتحسين النمو اإلجمالي واالرتقاء بسمعة 
 
 

 )أصحاب املصالح( مع توضيح طبيعة العالقة ونوع التعامل العالقة بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات .5

ة، تتألف األطراف ذات العالقة من املساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار أعضاء اإلدارة العليا باملجموعة وشركاتهم ذات العالق

 ويتم اإلعالن عنها بشكل دوري كجزء من البيانات املالية. اعتماد سياسات تسعير وشروط هذه املعامالت.تقوم إدارة املجموعة ب 
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 معامالت الطرف ذي العالقة (أ 
 

أبرمت املجموعة خالل الســـــــــنة املعامالت الجوهرية التالية مع األطراف ذات العالقة أثناء األعمال العادية بناًء على الشـــــــــروط واألحكام  -
 :املتفق عليها فيما بين الطرفين

 ؛مليون ردهم إماراتي 5قرض مساهمين من شركة تبارك لإلستثمار بقيمة  -1
 درهم إماراتي. 1,325,919درهم إماراتي، وبلغت قيمة الفوائد  31,117,145 جولديلوكس بقيمةقرض مساهمين من صندوق  -2

      
         

 عالقةأرصدة الطرف ذي ال (ب

 2019                            األرصدة القائمة للمبالغ املستحقة من / إلى األطراف ذات العالقة:فيما يلي 
  ألف درهم  

 متداولة
              143,600                                                                                  مشترك(م.د.م.س )مشروع  غولف ستولت تانكيرز 

 
      % أو أكثر من رأس مال الشركة5والتي تساوي  2019الصفقات التي قامت بها الشركة خالل عام  (ت

                           
التالية ) جلف جلمودا، جلف حويالت،    عادة تمويل القرض على ســـــــــــــفنال  Australis Marine Limitedتم توقيع صـــــــــــــفقة مع الســـــــــــــادة  

 درهم إماراتي. 263,520جلف ديفي، جلف فناتير( بقيمة 

 
 مكافأة اإلدارة العليا. 6 .6

 

2019 

 ألف درهم 

 0 مجلس اإلدارةألعضاء  ومزايا وأتعابرواتب،  -

 85  *أتعاب نهاية الخدمة -

 

 على أساس اإلستحقاق *
ً
 بناءا
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 التنظيمي الخاص بالشركةالهيكل  .7

 

 
 

 

 وتواريخ تعيينهماألول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم  يان موجز لكبار املوظفين )التنفيذيين( في الصفب   . 8

  9201ديسمبر 31مع بيان بمجموع الرواتب واملكافآت املدفوعة لهم وذلك حسب الجدول التالي وكما هو عليه في 

 تاريخ التعيين املنصب
الرواتب والبدالت 

 )بالدرهم( 
 املكافآت

أي مكافآة أخرى  

 نقدية/عينية

 

 تاريخ اإلستقالة

عضو مجلس اإلدارة، العضو املنتدب والرئيس *

 التنفيذي للمجموعة
 ال يوجد ال يوجد 754,027 2016- 04- 13

 

13-04-2019 

 2020-01-06 399,568 ال يوجد 1,860,250 2016- 05- 29 العمليات البحرية  إدارة رئيس 

  88,996 ال يوجد 1,097,750 2018- 08- 06 املدير املالي التنفيذي 

  ال يوجد ال يوجد GSM 03 -11 -2019 115,232 دير العمليات والشؤون التقنيةم

  94,027 يوجد ال 569,000 2018- 04- 24 السفن إلدارة الخليج عام مدير

  يوجد ال يوجد ال GNPM  07 -06 -2018 310,196 العمليات والخدمات التقنية مدير

  54,256 ال يوجد 348,510 2009- 07- 01 عام فرع السعوديةمرير 

 2019-11-04 ال يوجد ال يوجد 246,408 2014- 04- 10 رئيس إدارة الرقابة الداخلية **

 2019-11-04 ال يوجد ال يوجد 607,890 2018- 11- 01 عام  الستشار امل

مجلس اإلدارة وضابط االمتثال ومديرة   سر امين 

 واإلتصال املؤسس ي  عالقات املستثمرين
 ال يوجد ال يوجد 318,822 2017- 05- 16

 

 2019ابريل  13تولى السيد خميس جمعة بوعميم منصب العضو املنتدب حتى تاريخ إنتهاء فترة االنذار بتاريخ *        

 في الشركة مهام مسؤول حوكمة الشركات الداخليةرئيس إدارة الرقابة تولى **ي
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 مدقق الحسابات الخارجي  .9

 الخارجي للشركة: تقديم نبذة عن مدقق حسابات .أ 

 ابريل 15بتاريخ املنعقد املساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية  قبل للمجموعة من كمدقق خارجي " ديلويت"السادة تم تعيين 

الشريك بشركة -لسيد/ محمد جالد اوتم تعيين   .الربع سنويةالسنوية و  مراجعة البيانات املالية بهدفكمدقق حسابات خارجي  2019

 ديلويت كممثل عنهم ومسؤول عن حسابات الشركة.
 
 

واملعامالت والخدمات االستشارية في الشرق  راجعةرائدة في مجال خدمات التأمين وامل ال عاملية ل شركة ال  ديلويت من اكبرشركة  تعد  

دولة،  14مكتب في  26موظف كما يوجد لديها  ألف 250عاما، ويعمل لديها أكثر من  90وعلى مدى أكثر من  1926األوسط منذ عام 

 املجتمعات.القادة املتميزين الذين يقدمون خدمات متميزة للعمالء والتي تساهم في بناء وتقدم  في تطويركما تساهم 
 

 والخدمات:التعيين والرسوم  .ب

 بيانات املالية لل خارجيال  تدقيقالبمهمة   للقيام ديلويتشركة على تعيين   (2019  ابريل  15بتاريخ  دقت الجمعية العمومية )املنعقدة  اص

 .درهم إماراتي كحد أقص ى 555,000قدرها بأتعاب إجمالية بها، و  للمجموعة والشركات األخرى املرتبطة
 

 

)التقنية / املالية( قبل ترشيح من حيث تقييم رسمي حيث يجرى أسعار من شركات التدقيق املختلفة  سنويا عرضوتطلب الشركة 

الحسابات  مدققياملدققين الخارجيين للعام املقبل، بما في ذلك استعراض وتوصية من لجنة التدقيق. تمت املوافقة على تعيين 

على توصيات من  األصول من قبل املساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بناءً الخارجيين )شركات / رسوم( حسب 

 مجلس ادارتها. 

 

 ديلويت اسم مكتب التدقيق

 

إيرنست اند  

 EYيانج 

 الشبانات

املحاسب  

 السعودي

KPMG " اكسلنسExcellence " 

 شركة الخليج للمالحة القابضة ش م ع  - شركات املجموعة 

 الخليج إلدارة السفن ذ م م -

   الخليج للمالحة بوليمار البحرية ذ م م -

 الخليج إلدارة العمليات البحرية ذ م م   -

فرع  –شركة الخليج للمالحة القابضة  - 

 السعودية 

 شركة الخليج لناقالت الكيماويات ذ.م.م -

 لناقالت النفط ذ.م.مشركة الخليج  -

شركة الخليج  

للمالحة القابضة 

 ش م ع 

للمالحة  الخليج

فرع  –القابضة 

 السعودية

للمالحة  الخليج

 ش م ع  القابضة 

 FZCOالخليج للمالحة   مجموعة -

 FZEالسفن  إلدارةجلف ناف  -

 

عدد السنوات التي قضاها  

كمدقق حسابات خارجي 

 للشركة  

2019 

 

2016 
2017 2019 2016 

إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات 

 درهم إماراتي 555,000 )درهم(   2019املالية لعام 

درهم  39,000

إماراتي )الربع 

 (2019االول 

 إماراتي درهم 3,200 يوجد ال ال يوجد

الخدمات  أتعاب وتكاليف 

الخاصة األخرى بخالف 

التدقيق للبيانات املالية لعام  

 )درهم( 2019

 درهم إماراتي 234,240

 ريال سعودي 48,800

10,000 

ريال    18,466 درهم إماراتي 

 سعودي

درهم   329,400

 إماراتي
 ال يوجد

تفاصيل وطبيعة الخدمات  

 املقدمة األخرى 

 تقييم صفقة االستحواذ على املواش ي -

مستشار ضؤيبي لحسابات الزكاة في  -

 اململكة العربية السعودية

إصدار شهادات 

الصكوك القابلة 

 للتحويل

مستشار ضريبي 

لفرع الشركة في 

إعداد نموذج مالي 

لشركة الخليج  

 للمالحة القابضة

 ال يوجد
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اململكة العربية 

 السعودية

بيان بالخدمات التي قام مدقق 

مدقق حسابات خارجي آخر غير 

حسابات الشركة بتقديمها 

 2019 خالل العام

 ال يوجد

 

 ال يوجد ال يوجد يوجد ال

   2019املرحلية والسنوية لعام  لم يقم املدقق الخارجي بتضمين أي تحفظات الى البيانات املالية •
 

  التدقيق نةجل .10

 أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها واملهام املوكلة إليها. .أ 

 2019بر ديسم 31تتألف لجنة التدقيق من األعضاء التالية أسماؤهم كما هو الحال بتاريخ 

 الحالة  املنصب أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة مستقل/ غير تنفيذي تدقيق  الرئيس لجنة  أسامة محمد علي البروانيالسيد/ 

 غير تنفيذي مستقل / عضو مجلس إدارة  عضو السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيالني

 عضو مجلس إدارة مستقل/ غير تنفيذي عضو أجيت فيجاي جوش ي فيجاي السيد/ 
 

 

 تشمل املهام الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي: .ب

 الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واالمتثال للقوانين 

 إدارة املخاطر. إطار عمل ومراجعة الضوابط املالية للشركة والضوابط الداخلية  .1

 مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة وضمان عمله بفعالية. .2

 ى(.االمتثال لقواعد اإلدراج واإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق املالية والسلع )بما فيها القواعد واللوائح التنظيمية السارية األخر  .3

 املالية لبياناتمراجعة ا 

ضمان تكامل البيانات املالية مع التشديد على أي تغييرات في السياسات واملمارسات والجوانب املحاسبية مع مراعاة األحكام أو  .1

إلعداد التقارير التقديرات أو التعديالت الجوهرية الناجمة عن تدقيق الحسابات واالهتمامات الجارية واالمتثال للمعايير الدولية 

 املالية.

املدير املالي التي يثيرها  التحفظاتالنظر في اإلبالغ عن أي مسائل هامة وغير مألوفة من خالل البيانات املالية، والتطرق إلى  .2

 الحسابات الخارجيين. ااالمتثال للقوانين، أو مدققو  ضابط، أو التنفيذي

 بية.مراجعة سياسات وإجراءات الشركة املالية واملحاس .3

 ضمان االمتثال للقواعد املدرجة واملتطلبات القانونية األخرى املتعلقة بإعداد التقارير املالية. .4

 مراجعة واعتماد البيانات املالية السنوية والربعية قبل تقديمها للمجلس لالعتماد. .5
 

 العالقة مع مدقق الحسابات الخارجي 

ومناقشة طبيعة تدقيق الحسابات ونطاقه وفعاليته مع مدقق الحسابات الخارجي، مراقبة استقاللية مدقق الحسابات الخارجي  .1

.
ً
 للمعايير املحاسبية املقبولة عموما

ً
 وذلك وفقا

ضمان استالم النتائج والتوصيات الهامة الصادرة عن مدققي الحسابات الخارجيين والردود املقترحة من اإلدارة ومناقشتها  .2

 لصحيح.والتصرف على أساسها بالشكل ا

خدمات غير تدقيق الحسابات إن وجدت، وذلك لضمان   قديممدقق الحسابات الخارجي لت   تعيينتطوير السياسة املتعلقة ب وضع و  .3

 .وموضعيتهعدم الحد من استقاللية مدقق الحسابات الخارجي 
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 املجلس. قبل صرف من تبني سياسة للتعامل مع مدقق الحسابات الخارجي وإبالغ مجلس اإلدارة حول أي مسائل تتطلب الت .4

 االجتماع بمدققي الحسابات الخارجيين بشكل دوري. .5

 مراجعة وبحث أي مراسالت أو استفسارات مستلمة من مدقق الحسابات الخارجي. .6

 مراجعة تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو استبداله والتوصية بها. .7

 مدقق الحسابات الخارجي واعتمادهما. تعيينمراجعة أتعاب ومدة  .8
 

 

 العالقة مع مدقق الحسابات الداخلي 

تطوير سياسة حول تقديم التقارير بشكل سري من املوظفين، ويجب أن ترتبط هذه السياسة باملخالفات املالية ومسائل الرقابة  .1

 لسالمة اإلجراءات املت
ً
املجال إلجراء تحقيقات نزيهة حول املسائل وفتح  بعةالداخلية أو املسائل األخرى التي تهم الشركة. وضمانا

 املبلغ عنها من خالل هذه التقارير.

 .ةتدقيق الحسابات الداخلي  دائرةضمان توفير املوارد الكافية ل  .2

 مراقبة االمتثال لدليل السلوك لدى الشركة. .3

 مجلس اإلدارة. قوم بهادراسة نتائج التحقيقات التي ي  .4

 الحسابات الداخليين والخارجيين.ضمان التنسيق بين مدققي  .5

6. .
ً
 ضمان االلتزام بالواجبات واملسئوليات املنصوص عليها قانونا

في الوقت املناسب فيما يتعلق بالنتائج والتوصيات التي يحددها مدقق الحسابات  اتاتخاذ القرار ب ضمان قيام اإلدارة بتنفيذ  .7

 الداخلي.
 

  التواريخ ومرات الحضور  مع 2019 االجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل السنةعدد  .ت
 

 اكتوبر 23 يوليو 22  مايو  13 مارس 19 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

  ✓  ✓  ✓  ✓ رئيس اللجنة   - البروانيأسامة محمد علي السيد/ 

  ✓  ✓  ✓  ✓ عضو  –السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيالني 

  ✓  ✓  ✓  ✓ عضو  – السيد/ أجيت فيجاي جوش ي فيجاي

 .اكتوبر عن طريق وسائل التواصل املرئي 23يوليو و  22تاريخ محمد البرواني االجتماعين به حضر السيد / أسام*
 

رئيس لجنية التيدقيق بمسييييييييييييؤوليتيه عن نظيام اللجنية في الشييييييييييييركية وعن مراجعتيه آلليية عملهيا والتيأكيد من  -محميد علي البرواني السييييييييييييييد / أسيييييييييييييامية "يقر 

 "فعاليتها

   الترشيحات واملكافآتلجنة  .11

 أسماء أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت، وبيان اختصاصاتها واملهام املوكلة إليها. .أ 

 هم:اتتتألف من األعضاء التالي بيان  واملكافآت الترشيحاتكانت لجنة  2019ديسمبر  31بتاريخ 
 

 الحالة املنصب أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة مستقل/ غير تنفيذي رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت حمد عيس ى احمد الفالحيالسيد/ أ

الحفيظ السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد 

 الكيالني

 غير تنفيذيمستقل/ عضو مجلس إدارة   عضو

 عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي عضو نور الدين شريف موس ى سحويلالسيد/ 
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 :واملكافآتيلي املهام الرئيسية للجنة الترشيحات  فيما .ب

  عضاء مجلس اإلدارة املستقلين.أ إستقالليةالتحقق من 

 السنوية مرجعتها بشكلو  سياسة األتعاب واملزايا والحوافز والرواتب ألعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين إعتماد وتطوير. 

 .تحديد حاجة الشركة للموارد 

  والتحفيز وسياسة التدريب للموارد البشريةالصياغة واإلشراف على تطبيق املراجعة السنوية. 

  أعضاء مجلس اإلدارة. وإنتخاب ومتابعة إجراءات تعيينمراجعة 
 

  مع التواريخ ومرات الحضور  9201 عاماالجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات واملكافآت خالل  .ت
 

 ابريل 10 مارس 19 يناير 8 2019ابريل  15لجنة الترشيحات واملكافآت حتى تاريخ أسماء أعضاء 

  ✓  ✓  ✓ رئيس اللجنة – السيد/ أنس صبحي أحمد عطاطرة

  ✓  ✓  ✓ عضو  –السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيالني 

  ✓ ----  -----  عضو   - مصطفى خريبةالسيد/ 

  2019مارس  19تم تعيين السيد / مصطفى خريبة بتاريخ *
 

 2019ابريل  21لجنة الترشيحات واملكافآت منذ تاريخ أسماء أعضاء 

 رئيس اللجنة –الفالحي  حاربحمد عيس ى السيد/ أ

 عضو  –السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيالني 

 عضو    -نور الدين شريف موس ى سحويل السيد/ 
 

 2019ابريل  21لم يتم عقد اي اجتماع للجنة منذ تعينهم بتاريخ *

 

بمسييييييييييؤوليته عن نظام اللجنة في الشييييييييييركة وعن مراجعته آللية عملها   الترشيييييييييييحات واملكآفاترئيس لجنة   -السيييييييييييد / أحمد عيسيييييييييي ى حارب الفالحي "يقر 

 "والتأكد من فعاليتها

 على تعامالت األشخاص املطلعينتابعة واإلشراف امل لجنة  .12

في  لتداول ألعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين فيما يتعلق باوالتوجيهات الدورية مجموعة من اإلرشادات شركة الخليج للمالحة القابضة  إعتمدت

حوكمة الشركات للشركة   نظامكجزء من    دوري  اإلرشادات بشكل تتم مراجعة هذه احيث    شقيقة، والشركات التابعة والشركات ال   الشركةأسهم  

 . والتعليمات الصادرة عن هيئة االوراق املالية والسلعوفًقا ألحدث اإلصدارات وذلك 

على املعلومات املهمة والسرية غير املعلنة والتي قد يكون لها تأثير على سعر السهم في السوق تم تصنيف املوظف املطلع  ي،  الشركةوفًقا لسياسة   

سمح ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة  مطلعتحت فئة "شخص   حضر التداول   اتأثناء فتر   أسهمبالتداول في  املطلعين ". وفًقا لذلك ، ال ي 

 االوراق املالية والسلع. هيئة تعليماتكما هو محدد في قواعد و الدورية 

شكلت الشركة لجنة مع كبار موظفي اإلدارة ملراجعة ومراقبة تداول أسهم وللتأكد من إلتزام الشركة بأقص ى معايير الحوكمة والشفافية فقد 

  .سنوي  بشكل ( على املطلعين  املطلعين )أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين
 

 : تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء -أ 

 رئيس اللجنة –العفيفي  ودعبدالرحمن محمالسيد  (أ)

 الداخلية  رقابةرئيس قسم ال -محمد فالي *السيد  (ب)

  عاماملستشار ال  -محمد صرايرة  السيد**)ب( 
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 واإلتصال املؤسس ي(عالقات املستثمرين مديرة املجلس / سر )أمين  اول  إمتثالضابط  –مى صدقة  السيدة)ج( 
 

 2019نوفمبر  4* إستقال السيد محمد فالي بتاريخ 

 2019نوفمبر  4**إستقال السيد احمد صرايرة بتاريخ 

 

 :9201تم تنفيذ املهام التالية من قبل اللجنة خالل عام  -ب 

 لسجل املطلعين. دوريوتحديث  تعديل    ا. 

 فترات. تلك ال للتأكد من عدم قيامهم بالتداول خالل  فترات حضر التداول  على بشكل رسمي املطلعين  إطالع   ب. 

 سنوي. بشكل تداول أسهمهم ،  نمن املطلعين واملوظفين اآلخرين عإقرار الحصول على     ج.
 

الشييركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد  بمسييؤوليته عن نظام اللجنة في املتابعة واإلشييراف  رئيس لجنة  -العفيفي  ودالسيييد/ عبد الرحمن محم"يقر 

 "من فعاليتها

 أي لجنة أو لجان اخرى يقرها مجلس اإلدارة  .13

 2019ابريل  21دارة الشركة بتاريخ إتم تشكيل اللجان التالية بقرار صادر عن مجلس 

 

 لجنة اإلستثمار 
 

 : تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء -أ 

  رئيس اللجنة –الفالحي  حارباحمد عيس ى السيد  .1

 عضو   -نور الدين شريف موس ى سحويل السيد  .2

  عضو - أجيت فيجاي جوش ي السيد  .3
 

ات شاريع جديدة، والتوسع/النمو، ومراجعات االستراتيجي والبحث عن امل   الفرص اإلستثمارية املتاحة  دراسة:  املهام الرئيسية للجنة  وتشمل  -ب  

 ، الخ. اإلستثمارية في الشركة

 .2019لم تعقد اللجنة أي إجتماع خالل عام  :9201اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام  –ج 
 

بمسيييييييييييؤوليته عن نظام اللجنة في الشيييييييييييركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من  سيييييييييييتثمار رئيس لجنة اإل  -السييييييييييييد / أحمد عيسييييييييييي ى حارب الفالحي"يقر 

 "فعاليتها

 الجنة التنفيذية 
 

 : تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء -أ 

  رئيس اللجنة –السيد/ سعيد مبارك راشد الهاجري  .1

 عضو   -الفالحي  حارباحمد عيس ى   /السيد .2

  عضو - السيد/  أجيت فيجاي جوش ي  .3
 

 تعيين/ إنهاء خدمات ، تقييم ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة،  متابعة سير أعمال الشركة:  املهام الرئيسية للجنة  وتشمل  -ب  

ة االستراتيجي  ة الخططمراجعضع و ، و  ةالنقدي  اتوتوقعات التدفقمراقبة الوضع املالي ، افراد اإلدارة العلياومتابعة سير األعمال من قبل 

 ، الخ. في الشركة
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تجتمع اللجنة بشكل شهري ملتابعة ومناقشة اخر املستجدات بسير اعمال الشركة او  :9201اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام  –ج 

 هذه االجتماعات.حضر جميع األعضاء قد و ، كلما إقتضت الحاجة
 

بمسييييييييؤوليته عن نظام اللجنة في الشييييييييركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من  نفيذيةلجنة التارئيس  -سييييييييعيد مبارك راشييييييييد الهاجري  السيييييييييد / "يقر 

 "فعاليتها

 نظام الرقابة الداخلية   .14

 فعاليتهإقرار من املجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من  .أ 

  أداء تقوم إدارة الرقابة الداخلية برفع تقاريرها مباشرة إلى املجلس وهي تعمل تحت إشراف لجنة التدقيق األمر الذي يمكن إدارة الرقابة من

 مهامها على نحو مستقل وموضوعي.

  بها.يتحمل املجلس املسؤولية الكاملة لضمان عمل األنظمة الخاصة بالرقابة الداخلية واإلطار الخاص 

  التي يتم استالمها من إدارة الرقابة الداخلية من خالل لجنة التدقيق والتركيز على املسائل التي تتم مناقشتها  القضايايقوم املجلس بمراجعة

والقرارات التي تتخذها لجنة التدقيق بعد كل اجتماع والتي ترتبط بمهام التدقيق الداخلية ومتابعة التدقيق واالمتثال للتدقيق وإدارة 

 املخاطر والحوكمة.

 اق ودليل الضوابط الداخلية املعتمد ث رة الرقابة الداخلية بأداء واجباتها وفق مي تقوم إدا 
ً
إدارة الرقابة  ىتتول، و من قبل لجنة التدقيق مسبقا

 :املهام واألنشطة التالية الداخلية

 األصول من قبل لجنة التدقيق.  وفق يتم إعتمادهاوضع وتنفيذ خطة التدقيق الداخلي على أساس املخاطر السنوية التي  •

 القضايا حيث يتم التركيز علىلشركة.   املحيطة باوتقييم وتقويم املخاطر  بشكل دوري لتحديدإجراء تقييم املخاطر في الشركة  •

املحيطة املخاطر  ملواجهةلضمان اإلبقاء على مستوى مقبول  دوريالرئيسية للقيام باملراجعة والتوصية ومتابعة األداء على اساس 

 .بالشركة

توفير نظرة عامة عن فعالية نظام الرقابة  التدقيق معشاملة ألعضاء مجلس اإلدارة من خالل لجنة تقديم تقارير تدقيق حسابات  •

 املالحظة.، املالحظات/نقاط الضعف  القيمة املضافة،  طويرالداخلية/ الضمان املعقول من خالل الرقابة الداخلية، تحديد فرص الت 

 قديمإضافة لت طوير التي تواجه الشركة والعمليات، والتركيز على فرص التتوفير الدعم الالزم لإلدارة التنفيذية لتحديد املخاطر  •

  ات الضروريةاالستشار 
ً
 ملتطلبات اإلدارة. وفقا

املالية والسلع، وسوق دبي املالي، وقانون  ضمان االمتثال للقواعد السارية واللوائح التنظيمية والتشريعات الصادرة عن هيئة األوراق •

  الشركات التجارية

 وضع آلية للموظفين للتواصل مباشرة مع لجنة التدقيق في حالة اكتشافهم أي مخالفة )سياسة اإلبالغ/التقارير السرية( •

 مل إجراء ت  •
ً
 مجلس اإلدارة. تطلباتحقيقات خاصة وفقا

 مبررات التغييرات.و ، على التدقيق البيانات املالية وتقديمها إلى لجنة التدقيق مع املالحظاتإلقاء نظرة عامة مستقلة على  •
 

 التعامل مع أي مشاكل رئيسية في الشركة  .ب

   مناقشة أي طلب اإلفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية "وفي حال وجدت" يتم  ت ت  قضايا جوهريةالشركة    لم تواجه  2019خالل عام

 الرقابة الداخلية باملتابعة الدورية لهذه القضايا لضماإدارة  وتقوم  ،  التدقيق واإلدارة العلياحساسة مع لجنة  قضايا رئيسية/
ً
ن تنفيذها وفقا

 اللجان.املجلس/ توجيهاتل 

 فضال عن  لدى إدارة الرقابة الداخلية آلية رسمية ملتابعة جميع املالحظات التي تم إثارتها أثناء قيام إدارة الرقابة الداخلية بعملية التدقيق

 إبقاء لجنة التدقيق على اطالع دائم على ملخص هذه املالحظات، حالة املالحظات املفتوحة/املغلقة خطط عمل اإلدارة 
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 رة ومؤهالتهاسم مدير اإلدا .ت

 * 12من  ألكثرجلب معه خبرة واسعة ومتنوعة ، حيث 10/04/2014، تم تعيينه في إدارة الرقابة الداخليةهو مدير  محمد فاليلسيد/ ا 

، املواصالت، كالشحنقطاعات الصناعة املختلفة من خالل عاما في مجال التدقيق، إدارة املخاطر، الرقابة الداخلية، االمتثال والحوكمة 

 بانه إستقال   .  UAECAو  ACCA  ،AFIAإلخ.  يحمل شهادات من  .البتروكيماويات. FMCGs ،NGOsالخدمات البحرية، التصنيع، 
ً
علما

 . 2019نوفمبر   4بتاريخ 
 

 اسم ضابط االمتثال ومؤهالته .ث

 عالقات املستثمرين  ديرةمجلس اإلدارة وم سر أمينإضافة إلى كونها  ، في الشركة تثالماإل ضابط منصب مي صدقة  السيدة/  تولت

 أسواق وخاصة قطاع الخدمات املالية في سنوات عشرة عن تزيد خبرة صدقة السيدة تمتلكو ، 16/05/2017 بتاريختصال املؤسس ي إلوا

كما انها حاصلة على شهادة امين سر  ، CISIو معهد  من هيئة األوراق املالية والسلعمعتمد على ترخيص وسيط مالي حصلت حيث  املال

سط لعالقات و جمعية الشرق اال  اتامتحان  تاجتياز  الى إضافة، 2017مجلس إدارة معتمد من قبل معهد حوكمة وسوق دبي املالي عام 

شهادات ذات ال  منعديد ال على  حصولها الى افةإض درجة البكالوريوس في املحاسبة. على حاصلةكما أنها  ، 2012منذ عام  املستثمرين

 . جال عملهاالصلة بم
 

 من إدارة الرقابة الداخلية ملجلس اإلدارة  عدد التقارير الصادرة .ج 

  تقارير دورية )ربعية( من إدارة الرقابة الداخلية موجهه للجنة التدقيق، تتضمن تحليل للبيانات املالية وآخر املستجدات في  3تم إصدار

 الدائرة.
 

 2019نوفمبر 4من منصبه بتاريخ مدير دائرة الرقابة الداخلية إستقال السيد/ محمد فالي *

 

  املرتكبة خالل السنة املالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبال. تفاصيل املخالفات .15
 

 وهي كما يلي: 2019خالل سوق دبي املالي على الشركة  قبل هيئة األوراق املالية والسلع/من  غرامةفرض  تم

 .درهم إماراتي 1000يالت النظام االساس ي بقيمة دغرامة تأخير تسليم النسخة النهائية من تع -
 

 هذا وتحرص الشركة باستمرار على االلتزام التام بتعليمات هيئة االوراق املالية والسلع وتسليم التقارير بموعدها الحدد.
 

   :املحلي والحفاظ على البيئةفي تنمية املجتمع  2019تي قامت بها الشركة خالل العام بيان باملساهمات النقدية والعينية ال .16

وإن من أبرز أولويات شركة أفضل ممارسات ومعايير الجودة والصحة والسالمة واألمن والبيئة.  لتلبية وتخطيجهودنا  إننا نبذل قصارى  •

التنظيمية البحرية ومعايير السالمة وحماية   االمتثال للوائحالقطاع، و   هذا  الخليج للمالحة القابضة هي تطبيق أفضل املمارسات الحالية في

 النجاح.  تحقيقالبيئة واألمن، والسيما أن الشركة تبذل جهودها الدائمة ل
 

لجميع التشريعات واللوائح التنظيمية الوطنية والدولية والقانونية  تتميز جميع السفن التي تملكها الشركة بأعلى املواصفات وامتثالها •

دولة ال   رقابةال هيئة  وهيئة التصنيف و   شركات النفطويتم تفتيش هذه السفن بشكل منتظم وتدقيقها من قبل هيئات وطنية مثل:  ،  البيئية

 وهيئات املوانئ التي ترسو فيها. هيئة تنظيم رفع األعالم على ظهر السفن و 
 

م ، حيث يت لالرتقاء املتواصل باألداء البيئيأي تلوث وبإزالته بجميع أشكاله وبتنفيذ جميع التدابير حدوث كما أننا ملتزمون بالحيلولة دون  •

لضمان اعتماد التدابير الكافية واملالئمة لحماية البيئة، والتي تشمل الشركة إدراج القضايا البيئية ضمن تخطيط األعمال لجميع أنشطة 

 على ذلك، تعمل سفن الخليج للمالحة القابضة ضارة  تعتبرحظر أنواع محددة من الطالء 
ً
 ألعلى للبيئة والكائنات البحرية. وعالوة

ً
وفقا
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 للمعايير املطلوبة في مختلف أرجاء العالم( للتقليل من مستويات االنبعا
ً
ثات املعايير وباستخدام وقود وديزل يتميز بجودته العالية )وفقا

 من محركات السفن.
 

لدعم البيئة حيث انه ال يوجد أي  حة القابضة بتشجيع املوظفين باملساهمة في مختلف األنشطة االجتماعيةتقوم شركة الخليج للمال  •

 تعارض مع وظائفهم. 
 

تبادل الخبرات واملعرفة وتوقعات السوق واألفكار واملسائل مرات والنداوات واملعارض كمتحدثين رئيسيين بهدف   ت تشارك اإلدارة العليا باملؤ  •

 املتعلقة بالصناعة البحرية بشكل عام مما يخلق الوعي ويسهم في تطوير املجتمع البحري.
 
 

  معلومات عامة .17

 2019 بيان بسعر سهم الشركة في السوق )سعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خالل السنة املالية للعام .أ 

 )بالدرهم( سعر اإلغالق )بالدرهم( أدنى سعر  )بالدرهم( أعلى سعر  (2019األشهر )

 0.815 0.790 0.919 يناير

 0.785 0.760 0.826 فبراير

 0.821 0.720 0.834 مارس

 0.835 0.820 1.000 أبريل

 0.785 0.770 0.890 مايو

 0.776 0.776 0.843 يونيو

 0.799 0.781 0.830 يوليو

 0.760 0.750 0.804 أغسطس

 0.720 0.702 0.836 سبتمبر

 0.695 0.670 0.727 أكتوبر

 0.630 0.612 0.694 نوفمبر

 0.617 0.541 0.645 ديسمبر

 * تم الحصول على املعلومات السابقة من سوق دبي املالي.            

 

ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة املؤشر العام لسوق دبي املالي( الشركة مع مؤشر السوق العام  املقارن لسهم بيان باألداء .ب

  : 2019العام خالل
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  تم الحصول على املعلومات أعاله من سوق دبي املالي *  

 

 

هي الشركة املختصة باملالحة والنقل  "الخليج للمالحة القابضة"ألن : من املتعذر إجراء املقارنة بشكل فعال بين مؤشر القطاع مالحظة

 الوحيدة املدرجة في سوق دبي املالي.

 

 )افراد، شركات، حكومات( مصنفة على النحو التالي:  2019/ 12/ 31في بيان بتوزيع ملكية املساهمين كما  .ح 

 إجمالي حكومة  مؤسسة  شركة  مصرف فرد امللكية/مواطن 

 - - %  0.06 - %  6.03 عربي

 - - %  2.98 0.003 %  5.50 خليجيالتعاون الدول مجلس من 

 0.02 % % 0.13  %  60.90 %  4.39 %  17.68 إماراتي

 - - %      0.01 %  0.50 % 1.81  غير ذلك

 اإلجمالي

 املعلومات الواردة أعاله من سوق دبي املالي. الحصول علىتم  *        

 

 الجدول التالي: حسب 2019/ 12/ 31في و أكثر من راس مال الشركة كما % أ 5بيان باملساهمين الذين يملكون  .خ 

 الكمية اململوكة )نسبة( الكمية اململوكة )عدد( ساهم اسم امل 

 %  13.07 133,159,470 انفسمنت كومباني ليمتد جولديلوكس 

 %  16.43 167,500,800 مصرف عجمان ش م ع

 %  8.63 87,975,975 تبارك انترناشيونال لإلستثمار

 6.87 % 70,000,000 واحة الزاوية لإلستثمار والتطوير العقاري 

 5.74 % 58,481,387 وايت افينيو لإلستثمار ش.ذ.م.م

 املعلومات الواردة أعاله من سوق دبي املالي. الحصول علىتم *        

 

 الجدول التالي حسب 12/2019/ 31 وفقا لحجم امللكية كما في بيان بكيفية توزيع املساهمينهي.  .د
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ملكية حجم ملكية الحصة 

 األسهم 

 نسبة االسهم اململوكة من راس املالي عدد األسهم اململوكة   عدد املساهمين 

 %4.08  41,545,004 10,757 50,000أقل من 

50,000 –  500,000 369 54,796,146 5.38 % 

500,000 – 5,000,000 70 102,210,399  10.03% 

 %80.52  820,657,701 25 5,000,000فوق 

 %100 1,019,209,250 11,221 اإلجمالي

 املعلومات الواردة أعاله من سوق دبي املالي. لحصول علىتم ا* 

 

 عالقات املستثمرين:  .ذ

. هيئة األوراق املالية والسلع تضمن الشركة التزامها بجميع املتطلبات والشروط املسبقة التي تقتضيها قوانين عالقات املستثمرين من قبل 

الشركة والشؤون املالية إلدارة عالقات املستثمرين والعالقات العامة.  وأنشطة أعمالب  كافيةوقد تم تعيين موظف ثنائي اللغة مع معرفة 

 .16/05/2017بتاريخ  تم تعيين السيدة / مي صدقة كمديرة عالقات املستثمرين حيث

 طريق:عالقات املستثمرين عن  مديرةعن الشركة واألسهم من ويمكن للمساهمين االتصال والحصول على املعلومات الالزمة  

  4270104 4 00971 : الهاتفرقم  -

 0097144270103رقم الفاكس:  -

 00971504505102رقم املحمول:  -

  investor.relations@gulfnav.com :البريد اإللكتروني -

 relations-https://www.gulfnav.com/investor-/2:أو على الرابط اإللكتروني -

الح اإللكتروني للشركة يتضمن أيضا قسم خاص بعالقات املستثمرين، حيث يمكن للمساهمين وأصحاب املصاملوقع  عالوة على ذلك، فإن

املختلفة واجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس اإلدارة  اإلفصاحاتو الوصول بسهولة إلى البيانات املالية والتقارير السنوية 

من سوق دبي املالي اإللكتروني الخاص ب وقع إلى امل بسهولة  ولوجذلك. ويمكن للمساهمين أيضا ال وتقارير اإلدارة والبيانات الصحفية وما إلى 

سعر السهم، كبار املساهمين، وما إلى ذلك. /ت السهم  الحصول على معلومات عن تداوال   يمكنهم من  ذيشركة، وال اإللكتروني لل وقع  امل   خالل

 لرائدة عن طريق بيانات صحفية وذلك بصفة منتظمة. وتقوم الشركة بإطالع السوق على جميع مشاريعها ا

  2019 ةاجتماعات الجمعية العمومية ونتائجها لسن الخاصة التي تم عرضها في قراراتال .ر 
 

 2019 إبريل 15 بتاريخقرارات الجمعية العمومية  اإلجراءات التنفيذية

تم العمل على تعديل املواد املوافق عليها من قبل الجمعية 

 . 2019ابريل  15العمومية املنعقدة بتاريخ 
 

 لتعديل القرار والعمل به تمت إستكمال كافة اإلجراءات االزمة 

 تعديل النظام األساس ي للشركة (1

 

 

  

العدول عن قرار الجمعية العمومية الخاص الصادر بتاريخ  (2

والذي ينص على " أن تكـون أعمال الشركة  2016يونيو  15

متوافقة مع الشريعة اإلسالميـة" و اتخاذ القرار التالي بدال  

 منه:

mailto:investor.relations@gulfnav.com
https://www.gulfnav.com/investor-relations-2/
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ملجلس االدارة بان تحافظ الشركة قدر االمكان على  التوصية

 االتزام بالشروط الواردة في: 

.معايير سوق دبي املالي املتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية  1

 الصدار وتملك وتداول االسهم؛  – 1املعيار رقم 

 او

االوراق املالية )السندات واالسهم(   – 21املعيار الشرعي رقم . 2

من املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة 

 .للمؤسسات املالية االسالمية 
 

بحيث تكون اسهم الشركة قابلة للتملك واملداولة وفق شروط 

 اي من املعايير املذكورة
 

 :ومؤهالته  تاريخ تعينهإسم مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة و  .ز 

 كمقرر إلجتماعات مجلس اإلدارة، حتى تقدم بإستقالته  2019مارس  19حيث تم تعينه بتاريخ  -احمد صرايرة املستشار العام  /السيد

واإلتصال عالقات املستثمرين  ديرةمإضافة لكونها  امين سر مجلس اإلدارةمهام –مي صدقة لتتولى السيدة ، 2019 نوفمبر 4بتاريخ 

 وخاصة قطاع الخدمات املالية في سنوات عشرة عن تزيد خبرة صدقة السيدة تمتلك، و 16/05/2017 بتاريخحيث تم تعينها  ؛املؤسس ي

كما انها حاصلة على شهادة امين  ، CISIو معهد  من هيئة األوراق املالية والسلعمعتمد على ترخيص وسيط مالي حصلت حيث  املال أسواق

سط لعالقات و جمعية الشرق اال   اتامتحان   تاجتياز   الى  إضافة،  2017سر مجلس إدارة معتمد من قبل معهد حوكمة وسوق دبي املالي عام  

شهادات ذات ال  منعديد ال على  حصولها الى افةإض درجة البكالوريوس في املحاسبة. على حاصلةكما أنها  ، 2012منذ عام  املستثمرين

 . جال عملهاالصلة بم

 

  2019بين مهام عمل مقرر االجتماعات خالل عام: 

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضرها، التي يجب أن تشمل املناقشات واملداوالت التي جرت أثناء هذه االجتماعات،  .1

قرارات مجلس اإلدارة ونتائج التصويت واالحتفاظ بها في وكذلك مكان هذه االجتماعات وتاريخ ومواعيد بدئها وانتهائها، وتسجيل 

سجل خاص ومنظم، بما في ذلك أسماء الحضور وأي تحفظات تم التعبير عنها )إن وجدت(، وتوقع هذه املحاضر بواسطة جميع 

 .األعضاء الحضور 

عدها املجلس .2 قدمة إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي ي 
 
 .االحتفاظ بالتقارير امل

أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة واألوراق واملستندات واملعلومات ذات الصلة وأي معلومات  موافاة .3

 .إضافية تتعلق باملوضوعات املشمولة في بنود جدول األعمال التي يطلبها أي عضو مجلس إدارة

 .التأكد من التزام أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي يعتمدها املجلس .4

 .إخطار أعضاء مجلس اإلدارة بتواريخ اجتماعات املجلس قبل وقت كاٍف من التاريخ املحدد النعقاد االجتماع .5

 .تقديم مسودة املحضر إلى أعضاء املجلس إلبداء آرائهم بشأنها قبل التوقيع عليها .6

س اإلدارة وكذلك املعلومات التأكد من تسلم أعضاء مجلس اإلدارة بشكل تام ودون إبطاء صورة من محاضر اجتماعات مجل .7

 .واملستندات املتعلقة بالشركة

 .تبليغ قرارات مجلس اإلدارة ولجانه إلى اإلدارة التنفيذية للشركة ورفع التقارير بشأن تنفيذها وتطبيقها .8

 .دعم عملية تقييم مجلس اإلدارة .9

 .التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذيين .10
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من هذا النظام، وتقديم املساعدة واملشورة إلى  19الخاص بمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق املادة تنظيم سجل اإلفصاح  .11

 .أعضاء مجلس اإلدارة
 

 : 2019العامحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل بيان األ  .س

 .من منصبة كعضو مجلس إلدارة محمد زياد الهواري  /إستقال السيد؛ 2019يناير  7 -1

ملليء املركز الشاغر في مجلس إدارة الشركة للفترة املتبقية من مدة كعضو مجلس إدارة  أجيت فيجاي جوش ي تم تعيين السيد / ؛  2019يناير  13 -2

 . املجلس الحالي

 . 2022-2019تم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الجديد للدورة  ؛2019ابريل  15 -3

 15العدول عن قرار الجمعية العمومية الخاص الصادر بتاريخ تمت املوافقة من قبل املساهين الحاضرين للجمعية العمومية ب ؛2019ابريل  15 -4

تحافظ الشركة  على أن والذي ينص على " أن تكـون أعمال الشركة متوافقة مع الشريعة اإلسالميـة" و اتخاذ القرار التالي بدال منه: 2016يونيو 

 مكان على االتزام بالشروط الواردة في: قدر اال 

 الصدار وتملك وتداول االسهم؛  – 1.معايير سوق دبي املالي املتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية  املعيار رقم 1

 او

االوراق املالية )السندات واالسهم(  من املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  – 21املعيار الشرعي رقم  . 2

 .االسالمية 

 .بحيث تكون اسهم الشركة قابلة للتملك واملداولة وفق شروط اي من املعايير املذكورة

 ب رئيس مجلس اإلدارة وتشكيل اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة.تم انتخاب رئيس ونائ ؛2019ابريل  21 -5

 ديفي(. تمت املوافقة على إعادة تمويل القرض على السفن التالية: )جلف حويالت، جلف جلمودا، جلف فناتير، جلف ؛2019يوليو  10 -6

تمت املوافقة على تعيين شركة مختصة بإدارة السفن إلدارة السفن التالية: )جلف حويالت، جلف جلمودا، جلف فناتير، جلف   ؛2019اكتوبر    23 -7

 ديفي(.

سوق دبي  / اإللكتروني لهيئة األوراق املالية والسلع على املوقع املحددتم نشر جميع املعلومات الجوهرية / البيان الصحفي / اإلفصاح في الوقت  -8

  املالي واملواقع اإللكترونية للشركة، يرجى الرجوع في حالة وجود مزيد من التفاصيل.

 لهيئة األوراق املالية والسلع / سوق دبي املالي واملساهمين من خالل بيانات مالية منت -9
ً
و/أو ظمة تم اإلفصاح عن جميع املعلومات الجوهرية أيضا

 
ً
 (.إفصاح منفصل خالل السنة )حيث يكون ذلك مطبقا

 

  2019 بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام .أ 
 

 .مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدةاي من توظف الشركة  مل  ، 2019خالل العام 

 :2018خالل العام 
 

 (2019يناير  1)إستقال بتاريخ  العضو املنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة اإلدارة،عضو مجلس  -خميس بوعميم  /السيد -

 :2017خالل العام 
 

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة اإلدارة،عضو مجلس  -خميس بوعميم  /السيد -

 (2017مدير تطوير األعمال )استقال في أكتوبر  -سعود املطيوعي  /السيد -

 (2017)استقال في فبراير  مندوب عالقات عامة –عبد هللا حسن  /السيد -






