
 

 خبر صحفي: 

 

   مليون درهم  200ة اعادة هيكلة قروض بقيمة تكمل عمليتسالخليج للمالحة 

 2021وتتوقع التحول الى الربحية خالل 

 
 

مجموعة الخليج للمالحة القابضة "ش.م.ع"، املدرجة في "سوق دبي املالي"   أعلنت   :2021  أبريل  27  - املتحدةالعربية    اإلمارات-دبي  

ذلك ضمن شروط  و مع شركة أستراليس  أكبر قرض لديها    هيكلةلعملية اعادة    استكمالها  عن    (GULFNAV)تحت رمز التداول  

، % 25ين بنسبة  تم تخفيض كلفة الديبحيث    مليون درهم  200  أكثر من  الذي يبلغ  القرضقيمة  تم اعادة جدولة  و   .جديدة وميسرة

 . مليون درهم توفير سنويا 4اي ما يعادل 

بالكامل التجاري  أبوظبي  لبنك  التزاماتها  بأنها قامت بتسديد جميع  الشركة  أفادت    وقد ، مما يخفض من مديونية الشركة.  كما 

  بهدف  الديون   هيكلة  إلعادة  املمولين  باقي  مع  التفاوض  واعادة  التشغيلية  العمليات  كافة  استمرارية  ضمان  على  الشركة  حرصت

  للشركة   تتيح  ومرنة  جديدة  شروط  على  املمولين   غالبية  مع  اتفاق  الى  عمل الشركة على التوصلتو .  والتشغیلي  املالي  الشركة  أداء  دعم

 التشغيلية   العمليات   نموذج  على جذرية   تغييرات  بإجراء  الشركة  قامت   فقد  ذلك  الى باإلضافة  .الحالية السوق   ظروف  مع  التكيف

 .واالستمرارية النمو تعزيز شأنها من التي   اإلدارية املصاريف وخفضت

الشركة حاليا عدة خيارات   التوسعة وزيادة  وتدرس  البحري سواء من خالل استحواذات  اندماجات جديدة  اسطولها  في ظل  و 

الهادفة   الشركة     أعمالها  نطاق  توسعةالى  استراتيجية 
 
في  الخليجي  التعاون   مجلس  دول   وفي  محليا تعزيز حقوق  ، مما سيساهم 

خالل    تتحول الشركة الى الربحية  أن  املتوقع  ومن  كما تهدف  الشركة الى عمل شراكات مع شركاء استراتيجيين قريبا.  .املساهمين

 على العمل والتي شملت    العام،  هذا بداية  في تبنيها  تم التي واملبادرات   اإلدارة، مجلس قبل  من   املتخذة  إلجراءات نتيجة ل 2021عام 

لتوسع ل  الشركة  أمام  املجال   سيفتحمما  ،  األجل  طويل  أساس   على  بهم  موثوق   عمالءل  هاتأجير و   السفن  أداء  في  االستقرار   تحقيق

 . القادمة السنوات   في والنمو

 

 - انتهى

  



 

 

 نبذة عن شركة الخليج للمالحة القابضة: 

 

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  "تحت    2007املتخصص  الفجيرة GULFNAVالرمز  في   
 
فروعا وتمتلك  دبي،  في  الشركة  مقر  ويقع   ."

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

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

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

 جديدة لالرتقاء بمستوى خدمة العمالء الحاليين، وجذب عمالء جدد.خدمات عالية الجودة لألسواق املحلية والدول
 
 ية، مما يتيح فرصا

 

 :مع  التواصل يرجى اإلعالمية، للعالقات

 نادر مقبل

 املستثمرين  عالقات مدير

 0799 778 56 971+: هاتف

 investor.relations@gulfnav.com: االلكتروني البريد
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