
 

 خبر صحفي: 

 

 2020لعام  املدققةاملالية نتائج ال تعلن عن الخليج للمالحة 

   % من أسهمها10بشراء  وتوص ي مليون درهم 4.5بقيمة  أرباح تشغيلية ةسجلم 
 

 

مجموعة الخليج للمالحة القابضة "ش.م.ع"، املدرجة في "سوق دبي املالي"    أعلنت  :2021  مارس  31  -املتحدةالعربية    اإلمارات-دبي  

 لها،   (GULFNAV)تحت رمز التداول  
ً
 أرباح  حققةم،  2020  لعام  املدققةعن نتائجها املالية   والتي تتخذ من دبي مقرا

ً
تشغيلية      ا

 . العام املاض يفي   مليون درهم 5.6بلغت  خسائر بإجماليمليون درهم مقارنة  4.5بلغت 

 على النحو اآلتي: واألحداث وجاءت أبرز النتائج 

  نفسها  الفترة  خالل  درهم  مليون   166  بنحو  مقارنة  2020  عام  بنهاية  درهم  مليون   146  التشغيلية   اإليرادات  قيمة  بلغت •

 . 2019 عام من

 مليون درهم  862إجمالي األصول بلغ  •

اسطول ناقالت املواد  تأجير  عمليات  بدعم من    2020  عام  بنهاية   درهم  مليون   4.5  التشغيلية  العمليات  من  األرباح   بلغت •

 . البتروكيماوية

  خاللمليون درهم    327بلغت مقارنة بصافي خسائر    2020  عام   درهم بنهاية  مليون   279 نحو   الخسائر صافي  ت قيمةبلغ •

 . 2019 عام من نفسها الفترة

 2021الديون في  تمويلو  هيكلة اإلنتهاء من إعادة •

 ملعالجة الخسائر  2021خطة 

 

 من تأثير جائحة  تحديات كبيرة    2020شهد عام  لقد  
ً
وانتهاًء بالحادث املؤسف    ،كورونا على جميع القطاعاتبالنسبة للشركة، بدءا

على ضمان استمرارية كافة العمليات   الشركة  توقد حرصمن العام املاض ي.    سبتمبر  في”  Gulf Livestock 1“املتعلق بغرق السفينة  

في  الشركة  توصلت  . و والتشغیلي  املالي   الشركة  أداء  دعمبهدف    الديون   تمويلمع جميع املمولين إلعادة    عادة التفاوضوا  التشغيلية

  التكيف مع ظروف السوق الحالية  لشركةومرنة تتيح لعلى شروط جديدة  املمولين    غالبيةمع  مبدئي  تفاق  الى ابداية هذا العام  

 وتحقيق املزيد من النمو.  

 

  الناتج  املواش ي  ناقالت  ألسطول   التابعة  التشغيلية  العمليات  انخفاض  بسبب  درهم،  مليون   279  بقيمة  خسائر  تسجيل  من  وبالرغم

نهائي  الشركة  فإن   ،السفينة  غرق   عن اتفاق  الى    غرق   عن  املترتبة  التأمين  مبالغ  تحصيل   لضمان  التأمين   شركة  مع  قد وصلت 

 .التشغيلية  العمليات تدعم  سوف بدورها والتي الشركة في السيولة املبالغ هذه  ستعزز  بحيث  السفينة، 

 



 

 الناقالت   من أسطول   على  االستحواذ

 

اإلدارة بالعمل على عدة مبادرات  مجلس    قام،  استراتيجية الشركة الهادفة الى تنويع االستثمارات وتعزيز حقوق املساهمينفي ظل  

  وقعت الشركة  للمساهمين. وكجزء من هذه اإلستراتيجيةسيؤدي الى تعزيز حقوق امللكية  لتحسين وضع رأس املال، األمر الذي  

  البتروكيماوية   املواد  ناقالت  من  مجموعة  على  ستحواذاال   بهدف    اليونانية"   Empire Navigation Inc"  شركة   مع  تفاهم  مذكرة

  أسواق   الى  الدخول   في  قدرتها  وتعزيز  الشركة  استثمارات   تنويع  في  سيساهم  مما  ، (Dry Bulk)  الجافة   الصب  البضائع  وناقالت

  استراتيجية وبما يتماش ى مع  للشركة  البحري  األسطول   تطوير على  العمل االتفاقية  هذه  وستدعم   .عمالئها قاعدة  وتوسعة جديدة

 وفي  الشركة املستقبلية في توسعة نطاق أعمالها 
ً
   .الخليجي التعاون  مجلس دول محليا

 

أن      تمتلك"  Empire Navigation"ومن الجدير بالذكر 
ً
   اسطوال

ً
   متنوعا

ً
  مواد   نقل  سفينة   20  باخرة، منها   36  من   يتكون   وحديثا

  اليونانية  العاصمة  في  2009  عام  تأسيسها  تم  التي  الشركة  مقر  ويقع(.   Dry Bulk)  جافة  صب  بضائع  سفينة  16و  بتروكيماوية

"  للمالحة  امباير "   وتعد  وغيرها،   والكيماوية  النفطية   املواد  ناقالت  لسفن   والفنية   التجارية   اإلدارة   مجال  في   مختصة  شركة   وهي  أثينا، 

 . عملياتها جميع  في الدولية  املعايير  وفق والسالمة الجودة معايير أعلى على بالحفاظ امللتزمة  الكبرى  الشركات  أهم   من واحدة

 

 مليون دوالر  50بقيمة ملزمة التحويل إسالمية إصدار صكوك 

 

الشركة الى أسهم    ملزمة  كوك إسالمية صإصدار    في اجراءات  بدأت  أقص ى(  )  مليون دوالر  50بقيمة  التحويل  يتم  بعدكحد   أن 

في الجمعية السنوية  املساهمين    تفاصيل اإلصدار على عرض    سيتم، و ةيالتنظيم  السلطات  من  الالزمة  املوافقات   على  الحصول 

 لخطة  2021املقبلة والتي سوف تنعقد في ابريل  
ً
سهم  أ تحويل جزء من مديونية الشركة الى    ويهدف هذا اإلصدار الى.  العمل  وفقا

 .  وتقليل نسبة الخسائر املتراكمة الى رأس املال زيادة رأس املال املدفوعوبالتالي 

 

 شركة إعادة شراء أسهم ال 

 

يتم استغالل السيولة الناتجة س  حيث  .%10على التوصية بإعادة شراء أسهم الشركة وبنسبة ال تتجاوز ال  وافق مجلس اإلدارة  

سهم الشركة  أفي شراء السيولة الزائدة من عملية إعادة تمويل الديون  ضافة الىباإل  من املبالغ التي تم تحصيلها من شركة التأمين

  لجزء من أسهمها الشركة    شراء  إلعادة  توجهال  ويأتي هذا  .من قبل الهيئات التنظيمية  الالزمة  واملتطلبات  الشروط  استيفاء  عدب

 في  سيسهم مما    النسبي  الضعف  من  حالة   األسواق  فيها   تشهد   التي   الراهنة  الفترة  خالل   والحفاظ على قيمته العادلةلدعم السهم  

 . السوقية في املستقبل ة السهموزيادة ربحي االستقرار من مزيد  إلى ويؤدي املستثمرين  ثقة تعزيز

 

 

 

 



 

  علىتحرص  اإلدارة    أنكما    الحالیة،  ة العامليةاألزم   تخطي  من  تمكنھا  التي  الفرص  جمیع  من  االستفادة  على  الخليج للمالحة  ركزتوس

بإجراء    الشركةامت  قباإلضافة الى ذلك فقد  .  لألعوام املقبلة  الطموحة  الشركة  أھداف تحقیق  أجل من الصحیح املسار مواصلة

  من املتوقع. و شأنها تعزيز النمو واالستمرارية  املصاريف اإلدارية التي من  توخفض   تغييرات جذرية على نموذج العمليات التشغيلية

    هذا العام،  في بداية    واملبادرات التي تم تبنيها   ،اإلدارة  اإلجراءات املتخذة من قبل مجلسأن تنعكس  
ً
. النتائج املقبلة   على ايجابيا

  أمام   املجال  فتحيس  هامش ربحية  تحقيق  أجل  من  منها  البد  كان  بادرات التيهذه امل  ثمرات  جني  بالفعلالشركة بدأت    حيث أن

  .القادمة  السنوات في لالنطالق الشركة

 

 إقليمي  استراتيجية  شراكات  عدة  في  الدخول   2021لعام  من أهداف الشركة  و 
ً
 مما سيمنح وعاملي  ا

ً
  تنوعة امل  فرصال  العديد منها  ا

 السفن   وبناء  وصيانة   البحرية  والوكاالت  الخدمات و   السفن  وإدارة  إمتالك   مجال  في  للمنطقة  ا هخدمات  وتقديم  النمو   على  والقدرة 

  األصول   وزيادة  أعمالها  تنويع  في  الشركة  رؤية  تحقيق  في  سيسهم  مما  البحرية  املشاريع  وإدارة  البحرية  الفنية  اإلستشارات  ومجال

  متكاملة ومالحية بحرية خدمات  وتقديم للمساهمين املضافة والقيمة 
ً
 . العاملية  والسالمة واألمن الجودة معايير   ألعلى وفقا

 

 

 - انتهى-
 

 شركة الخليج للمالحة القابضة: نبذة عن 

 

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

فبراير   منذ  املالي  دبي  في سوق  املدرجة  الوحيدة  "  2007املتخصص  الرمز  في  GULFNAVتحت  الشركة  مقر  ويقع  الفجيرة ".  في   
ً
فروعا وتمتلك  دبي، 

 من ناقالت املواد الكيميائية وسفن نقل املواش ي وسفن د
ً
 عم العملياتوخورفكان وأبو ظبي، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطوال

من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم باالمتثال    ومعتمدة  9001:2015والخدمات البحرية وعمليات إصالح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو 

تها وتقديم ملتطلبات قانون اإلدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عمليا

 جديدة لالرتقاء بم
ً
 ستوى خدمة العمالء الحاليين، وجذب عمالء جدد.خدمات عالية الجودة لألسواق املحلية والدولية، مما يتيح فرصا

 

 :مع  التواصل يرجى اإلعالمية، للعالقات

 نادر مقبل

 املستثمرين  عالقات مدير

 0799 778 56 971+: هاتف

 investor.relations@gulfnav.com: االلكتروني البريد

mailto:investor.relations@gulfnav.com

