
 
 

 

 خبر صحافي

 

من العام  األول للربع المالية نتائجها تعلن القابضة للمالحة الخليج
3122 

 

الشركة تبدأ بتنفيذ خطتيا الخمسية مطمع ىذا العام وتوقّع عقد بناء سفينتي نفط عمالقتين ليتم تأجيرىا فور 
  2102و 2102تسمميا في العام 

 

 
ةحة الابضةة  الشركة الرادة  ي  ماب  النا  الضةحر  االخةمبت المالةحية ي  أعلنت شركة الخليج للمال – 1100مايو  01دبي، 

األالى من عبم  أشهر 3عن نتبداهب المبلية الماةحة  عن  GULFNAVالمنطاة االمةراة ي  ساق ةض  المبل  تةحت رمز ))

1022.   

 

 عامال من لمفترة نفسيا درىم مميون 70.3 ادرىق رباحبأ مقارنة درىم الف 222 بمغت صافية أرباح الشركة في الربع األول وسجمت

  6.02 و .2.2مميون درىم في الربع الرابع من العام  83023 مقارنًة بـمميون درىم  86086 التشغيل يراداتإ وبمغت صافي ،.2.2

ويمية و البنود غير قبل االستيالك، و التكاليف التم  التشغيميةاألرباح  بمغت، كما  .2.2لمربع األول من العام درىم  مميون

مميون في الربع الرابع من العام الماضي ما يعكس تطورًا ايجابيًا  9069 مقارنة بأرباح و قدرىا مميون درىم  25.53التشغيمية

, بمغت 2.22مارس  72اعتبارا من . و مميون درىم عن الفترة نفسيا من العام الماضي  35.79و 2.22لألعمال في بداية العام 

 . .2.2مميار درىم بنياية الربع الرابع من العام  .2042 درىم مقارنة ب مميار 2086 شركة اإلجماليةموجودات ال

 

حيث قامت بشراء ناقمة النفط العمالقة "جمف عيادة" تنفيذ خطتيا الخمسية  2.22وبدأت الشركة خالل الربع األول من العام 

في العام  مميار درىم اماراتي 20.1ا وتأجرىا مباشرة بعقود تأجير تصل إلى جديدتين لتتسممي عقد بناء ناقمتي نفط عمالقتينووقعت 



 
 

مميون  26سفن بسعة  9وتتضّمن الخطة الخمسية تطوير أسطول ناقالت النفط العمالقة ليصل عددىا إلى . 2.27و  2.22

، والبدء بتطوير أسطول ناقمة 22 ليصل عددىا إلى ، باإلضافة إلى تطوير أسطول ناقالت البتروكيماويات2.21برميل في العام 

دراج أسيم الشركة األم و   .الشركات التابعة في أسواق إضافيةناقالت النفط سعة النصف مميون برميل، وا 

 

باالضافة لمساىمين  التي تمتمك معظم أسيمياو ، وتعمل الشركة عمى إنشاء الشركة السعودية المتخصصة بنقل النفط الخام

وذلك لمبدء  "  وشركة "كينج آند سبالدينج"ية"دويتشو لألوراق المال كل مناتفاقية تفويض مع   قد وّقعتو ، استراتيجيين خميجيين

 بإجراءات التأسيس. 

 

التي  2.22وقال الميندس عبدهلل الشريم، رئيس مجمس إدارة الخميج لممالحة القابضة، تعميقًا عمى نتائج الربع األول من العام 

التي  جزء ميم من عممية التطوير 2.22ام التحديات التي تواجو القطاع:" نعتبر ىذا الربع األول من الع اعتبرىا مرضية مقارنة مع

 ضمان قيمة إضافية لممستثمرين. لقد بدءنا تنفيذ ىذه الخطةمن أجل تحفيز إنتاجية الشركة و  نقوم بيا عمى مختمف األصعدة وذلك

، وشراء ثالث ناقالت بنياية العام الماضي مطمع ىذا العام، حيث قمنا بتعديل القيمة السوقية لسفن البروبوز الخمسية االستراتجية

نفط عمالقة لتنضم لمشركة السعودية، واستقطاب عدد من الكوادر اإلدارية التي تتمتع بخبرات طويمة في قطاع النقل البحري. إن 

دراج  شراء وبناء تشمل اإلستراتيجية التي نعمل عمى تنفيذىا الشركات التابعة في أسواق أسيم الشركة األم و أساطيل جديدة وا 

بأن الشركة تتوجو نحو مستقبل باىر لتصبح العب ميمًا عمى الصعيد العالمي  باسم مجمس االدارة . لذلك استطيع أن أؤكد إضافية

 عند تطبيق ىذه اإلستراتيجية الطموحة." 

 

عالقاتيا التجارية في األسواق الصينية والتي تعتبر إحدى أىم األسواق العالمية وذلك من خالل إلى ذلك بدأت الشركة توطيد 

، حيث قامت الشركة الشركات الصينية العاممة في مجال بناء السفن وتأجيرىا رىا الخميج لممالحة القابضة مع كبالتي أبرمتيالعقود 

. والجدير بالذكر ان األسواق الصينية مميار درىم إماراتي 20.1إلى أكثر من بعقود تصل سنوات  .2بتأجير الناقالت الجديدة لمدة 



 
 

مميون  602وصل إلى  9..2تشيد طفرًة ىائمة من حيث الطمب عمى النفط الخام. فالطمب الصيني عمى النفط الخام في العام 

 . 2.21يوم وذلك في العام مميون برميل في ال 2.01يرتفع ليصل إلى أكثر من  أن عالمتوقبرميل في اليوم، ومن 

 -انتهى-

 

 البحري النقل مجال في الوحيدة العامة المساىمة الشركة ىي القابضة لممالحة الخميج شركة :القابضة للمالحة الخليج عن

النقل البحري لمبترول ومشتقاتة  مجال في الرائدة الشركات من وتعد ليا مقرا دبي من وتتخذ .المالي دبي سوق في المسجمة

 شركة 11 وليا العالم أنحاء مختمف في نشاطاتيا تمارس إماراتية شركة وىي. لمسفن الفنية واإلدارة السفن وخدمات البتروكيماوياتو 

 ناقالت وتؤجر طن مميون 1,3 تتجاوز بحمولة وبتروكيماويات ومشتقاتة بترول ناقمة( 15) الشركة وتمتمك.  متخصصة فرعية

 التموين لخدمات سفن 4 الشركة تمتمك كما ، ومشتقاتة والبترول البتروكيماوية المواد لنقل خرىاأل والناقالت العمالقة النفط

 شيادة عمى والحاصمة. المالحية المنتجات تصنيع في المتخصصة الشركات من لعدد الحصري الوكيل الشركة تعتبرو . والمالحة

 2000:0001 األيزو

 

 

 المعلومات االتصال بـ من لمزيد

 ةميسم حماد

 971+-4-4270704هاتف: 

  971+-50-1525599متحرك:

Mayssam@gulfnav.com 

www.gulfnav.com 
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