
 

 خبر صحفي: 

 
 التحديات الراهنة في القطاع البحري  ةمواجه

 

% خالل التسعة  19بنسبة  نمو إيرادات الخليج للمالحة القابضة

 2019أشهر األولى من 
 

 % 19بزيادة سنوية قدرها  2019مليون درهم إماراتي خالل التسعة أشهر األولى من   130 بقيمةة تشغيلي • إيرادات

 ب 18• 
ً
انخفاض معدل تأجير مليون درهم إماراتي خسائر الربع الثالث نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية للسفن مصحوبا

 تلك الفترة خالل  السفن 

 السفن  إلدارةخارجية متخصصة  ة مع شرك قدالتكاليف من خالل التعا هيكل تعزيز العمل على  •

 

أعلنت مجموعة الخليج للمالحة القابضة "ش.م.ع"، املدرجة في "سوق دبي املالي"    :2019-أكتوبر  24اإلمارات العربية املتحدة  -دبي  

 لها، (GULFNAV)تحت رمز التداول 
ً
بحلول نهاية   %19بمعدل  شغيليةالت  اإليرادات عن تسجيل نمو في والتي تتخذ من دبي مقرا

مليون درهم إماراتي   130حيث بلغت قيمة اإليرادات التشغيلية  .  2018مقارنة بالفترة ذاتها من العام    2019الربع الثالث من العام  

مليون درهم إماراتي خالل   18خسائر املجموعة صافي  بلغوقد  .2018عام  مليون درهم إماراتي من الفترة ذاتها من 109مقارنة مع 

يعود في حين  .إماراتي خالل التسعة أشهر األولى مليون درهم 46ليصل مجموع خسائر الشركة إلى الربع الثالث من العام الجاري 

 التكاليف التشغيلية للسفن م ارتفاع التراجع في األداء املالي للشركة بسبب 
ً
  خالل الربع  السفن جيربانخفاض معدل تأصحوبا

 .الثالث

  .هذا واستطاعت الخليج للمالحة التكيف مع التحديات التي فرضها املناخ االقتصادي خالل التسعة أشهر األولى من العام الحالي

عالجة مياه جهزة متطورة ملتركيب أ جانبإلى ملدة عشر سنوات لزامية اإل صيانةالكافة عمليات بنجاح الشركة  أنجزت حيث

  قبل  األربعة املستأجرة من  سفنها  على  الصابورة  
ً
شركة سابك. وبالرغم من الفترة السابقة التي واجهت فيها الخليج للمالحة انخفاضا

قامت الشركة بإعادة الهيكلة  و في معدل تأجير سفنها، تمكنت الشركة من ضمان عقود حالية وطويلة األجل لتأجير سفنها التسع. 

من استمرارية العمل وتعزيز اإلنتاجية بأقل التكاليف تنظيم الشركات التابعة لها بشكل يض إلى  واملالية باإلضافة  التشغيلية

 منها لتخفيض نفقات التشغيل وتعزيز هيكل العمليات ورفع ضوابط ومعايير  و .  املمكنة في املستقبل القريب
ً
، تتطلع وكمةالحسعيا

 إلدارة سفنها.   في مجال إدارة السفن شركات خارجية متخصصةمع    التعاون الخليج للمالحة إلى 

 



 

 

: "اليوم السيد سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس اإلدارةوبهذا الصدد، أوضح 
ً
فرص خلق  على العمل نواصلمازلنا ، قائال

  أكثر  اآلن للمالحة الخليجحيث تعد  ؛اإليجابي من خالل إعادة هيكلة الشركة من الناحية اإلدارية والتشغيلية ريللتغي
ً
 وتكيفا

ً
  تميزا

 التشغيلي التميز  تحقيق من  واثق وأنا القديمة القضايا  حل  هذا وسنستمر بالعمل على . مض ى وقت أي  منمع متغيرات القطاع 

 ."2020 أفضل في لعام أنفسنا تجهيز و بشكل إيجابي العام اختتام  إلى نتطلعحيث  ،القريب  املستقبل في واملالي

 - انتهى-

 

 القابضة: نبذة عن شركة الخليج للمالحة 

 

هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة املالحة  شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع

". ويقع مقر الشركة في GULFNAVتحت الرمز " 2007والنقل والبحري املتخصص الوحيدة املدرجة في سوق دبي املالي منذ فبراير 

 في الفجيرة وخورفكان وأبو ظبي، إضافة إلى فرع  
ً
 من ناقالت املواد دبي، وتمتلك فروعا

ً
خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطوال

والخدمات البحرية وعمليات إصالح السفن، كما أن الشركة حائزة على  الكيميائية وسفن نقل املواش ي وسفن دعم العمليات

رة الدولية لعمليات أمن السفن  ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم باالمتثال ملتطلبات قانون اإلدا   9001:2015شهادة أيزو 

ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة لألسواق  

 جديدة لالرتقاء بمستوى خدمة العمالء الحاليين، وجذب عمالء جدد.
ً
 املحلية والدولية، مما يتيح فرصا

 

 

 

 

 


