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 التصحيحي في الشركة  للنهج استمرارا

 2021تعلن عن نتائجها املالية للنصف األول من عام الخليج للمالحة 

  
 
 مليون درهم 79صافية بقيمة  محققة أرباحا

 

 

أعلنت مجموعة الخليج للمالحة القابضة "ش.م.ع"، شركة النقل واملالحة  :2021 أغسطس 14 -اإلمارات العربية املتحدة-دبي 

 30عن نتائجها املالية للنصف األول من العام واملنتهية في (، GULFNAVتحت رمز التداول )البحرية املدرجة في "سوق دبي املالي" 

 صافية بلغت 2021يونيو 
 
مليون درهم إماراتي للفترة  51مليون درهم اماراتي مقارنة بصافي خسائر بلغ قدرها  79، مسجلة أرباحا

التحسن في أدائها التشغيلي واملالي  نفسها من العام املاض ي. وقد أصدرت الشركة أحدث تقاريرها املالية التي تشير إلى استمرار

 ومدعومة باجراءات ضبط التكاليف التي تنتهجها الشركة. 

 على النحو اآلتي:وجاءت أبرز النتائج 

  مليون درهم خالل  68مقارنة بنحو  2021مليون درهم بنهاية النصف األول لعام  62بلغت قيمة اإليرادات التشغيلية

 . 2020الفترة نفسها من عام 

  2020مليون درهم خالل الفترة نفسها من عام  1.2مليون درهم مقارنة بإجمالي خسارة 15بلغ إجمالي الربح. 

  مليون درهم خالل  27مقارنة بخسائر بلغت  2021مليون درهم بنهاية النصف األول لعام  100بلغت األرباح التشغيلية

 الفترة نفسها من العام املاض ي. 

  2021مليون درهم بنهاية النصف األول لعام  117ارتفاع التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية الى. 

  مليون درهم. 863إجمالي األصول بلغ 

  2021% خالل الربع الثاني من عام 32انخفاض املصاريف التشغيلية بنسبة. 

  مليون درهم خالل  33.5الثاني مقارنة بصافي خسائر بلغت  الف درهم بنهاية الربع 125بلغت قيمة صافي األرباح نحو

 . 2020الفترة نفسها من عام 

 على هذه النتائج، قال 
 
، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمالحة سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيانوتعليقا

القابضة:" يأتي اإلعالن عن النتائج املالية في الوقت الذي بدأت فيه الشركة مرحلة جديدة من النمو والتعافي، حيث استطاعت 

ا في بداية هذا الشركة أن تحافظ على مستويات الربحية بفضل اإلجراءات املتخذة من قبل مجلس اإلدارة واملبادرات التي تم تبنيه

العام. حيث تمكنت الشركة من تعزيز نمو التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية، وتخفيض املصاريف التشغيلية 

 ، ومعالجة كافة االمور التشغيلية واملالية العالقة."  %54واملصاريف اإلدارية بنسبة  %32بنسبة 

 



 

 على بهم موثوق  عمالء مع السفن تأجير علىينصب تركيزنا  ،2021الثاني من عام  مع دخولنا النصف:" سمو الشيخ ذيابوأضاف 

 الظروف ظل في التشغيلية العمليات كافة استمرارية ضمانل غير املربحة األعمال قطاعات من والخروج األجل طويل أساس

 كما اننا نواصل تقييم الفرص املتوفرةالبحري بسبب جائحة كورونا.  التي تواجه قطاع النقل والتحديات العاملية االقتصادية

  استراتيجية شراكات عدة في الدخول و لزيادة اسطولنا البحري 
 
  إقليميا

 
 املتنوعة الفرص من العديد الشركة سيمنح مما وعامليا

  ."و اقليمياالنم على والقدرة

 

 للشركة تتيح ومرنة جديدة شروط على املمولين غالبية مع اتفاق الى العام هذا بداية في من الجدير بالذكر أن الشركة قد توصلت

 تحصيل من تمكنت الشركة أن كما. والتشغيلي املالي الشركة أداء ودعم النمو من املزيد وتحقيق الحالية السوق  ظروف مع التكيف

 .التشغيلية العملياتنمو  تدعمو  الشركة في السيولة تعزز  سوف بدورها والتي السفن، احدى غرق  عن املترتبة التأمين مبالغ

 

: " ال تزال آفاق النمو واعدة بالنسبة لقطاع املالحة البحري في منطقة الشرق األوسط و 
 
الخليج دول وختم سمو الشيخ ذياب قائال

العربي، ونحن عازمون على مواصلة النهج التصحيحي بحيث سينصب التركيز خالل الفترة القادمة على تعزيز االيرادات وتحسين 

هوامش الربح من خالل ادارة االسطول  بفعالية أفضل وتخفيض كلف التمويل على الشركة وتحقيق أكبر قدر من العوائد 

 ألعلى املعايير العاملية لألمن والسالمة واملحافظة لشركائنا وحملة أسهمنا الذين يثقو 
 
ن بنا، مع االلتزام املطلق بجودة خدماتنا ووفقا

 على البيئة، ما يسهم بدوره في تحقيق رؤية الشركة بتنويع أعمالها وزيادة أصولها وتعزيز القيمة املضافة للمساهمين". 

 

 -انتهى-

 

 
 

 نبذة عن شركة الخليج للمالحة القابضة:

 

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

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

 من ناقالت املواد الكيميائية وسفن نقل املواش ي وسفن دعموخ
 
 العمليات ورفكان وأبو ظبي، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطوال

باالمتثال  ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم 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 بمستوى 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
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