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 م.خ  ش  للمعدات والتوريدات البحريةشركة الصير  

سبتمبر   30تقرير اإلدارة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

2021 

 

Al Seer Marine PJSC is pleased to report a notable 

performance for the period ending 30th September 

2021. Net profit for the period reached AED 2.45 

billion from AED 25.40 million in the comparable 

period of 2020. The revenue of Al Seer Marine was 

AED 407.50 million compared to AED 356.09 

million in Q3 2020, while total assets amounted to 

AED 6 billion as at 30th September 2021 compared 

to AED 717.81 million at the start of the year. 

Key Highlights: 

Al Seer Marine, headquartered in Musaffah, Abu 

Dhabi, UAE was established in 2003. Al Seer is a 

leading marine company in the Middle East Region, 

with a portfolio of services that caters to all needs of 

ship owners, managers and its crew. Al Seer operates 

two facilities in Musaffah Industrial Area, Abu 

Dhabi. Each facility operates exclusively for private 

customers wherein it provides yacht management, 

operation, refurbishment and construction services; 

and undertakes government/defense contracts for the 

construction of vessels. 

 

Analysis of Financial Results: 

Sales revenue for the period amounted to AED 

407.50 million VS AED 356.09 million for the same 

period in 2020. 

ش.م.خ   البحرية  التوريادات  و  للمعدات  الصير  شركة  يسر 

في   المنتهية  للفترة  الملحوظ  األداء  عن  سبتمبر   30اإلعالن 

الفترة  2021 أرباح  صافي  بلغ  حيث  مقارنة   2.45،  بليون 

. 2020مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من عام    25.40ب

الصير   إيرادات شركة  بلغت  إماراتي    407.50و  درهم  مليون 

النصف    356.09مقارنة ب في  نفسها  الفترة  في  أماراتي  درهم 

بليون كما   6في الحين بلغ إجمالي األصول  ،  2020الثالث من  

مليون درهم في بداية    717.81مقارنة ب  2021سبتمبر    30في  

 العام. 

 النقاط الرئيسية:  

  أبوظبي،   –و مقرها في مصفح    2003كة في عام  رتأسست الش

األوسط الشرق  منطقة  في  بحرية رائدة    تقدم   الصير هي شركة 

حتياجات أصحاب السفن  مجموعة من الخدمات التي تلبي جميع ا

تدير  راءوالمد منطقة    شركة  وطاقمها.  في  منشأتين  الصير 

ظبي.   بأبو  الصناعية  حصريًا  حيث  المصفح  مرفق  كل  يعمل 

الخاص   القطاع  من  اليخوت    وللعمالء  إدارة  خدمات  يوفر 

وتشغيلها وتجديدها وبنائها ؛ ويتعهد بالعقود الحكومية / الدفاعية  

 لبناء السفن.

 

 

 

 تحليل النتائج المالية: 

للفنرة   المبيعات  إيرادات  درهم    407.50بلغت  إماراتي مليون 

عام    356.09مقابل   من  نفسها  للفترة  درهم   . 2020مليون 

 




