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 2021لعام  املالية األوليةنتائج ال تعلن عن الخليج للمالحة 

   مليون درهم 81بقيمة  صافيةأرباح  تسجيل 
 

 

مجموعة الخليج للمالحة القابضة "ش.م.ع"، املدرجة في "سوق دبي املالي"   أعلنت  :2022  فبراير   14  - املتحدةالعربية    اإلمارات-دبي  

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

ً
بلغت  صافية  ا

 . املاض يالعام في  مليون درهم 285بلغت  بخسائر  مليون درهم مقارنة  81

 على النحو اآلتي:وجاءت أبرز النتائج 

  عام  من  نفسها  الفترة  خالل   درهم   مليون   142  بنحو  مقارنة  2021  عام   بنهاية  درهم  مليون   122  اإليرادات  قيمة  بلغت •

2020  . 

ليون درهم  امل  ما يقاربمقارنة بخسائر بلغت    2021  عام  بنهاية  درهم  مليون   24  التشغيلية  العمليات  من  األرباح  بلغت •

 . 2020 عام من  نفسها الفترة خالل

  عام في إماراتي  درهم مليون  862 بـ مقارنة 2021 ديسمبر 31 في كما إماراتي  درهم مليون  834 املوجودات إجمالي بلغ •

2020  . 

 .2021 بنهاية عام إماراتي درهم  مليون  399 املساهمين حقوق  بلغت •

 

 - انتهى-
 

 

 نبذة عن شركة الخليج للمالحة القابضة: 
 

 

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

 في  الشركة مقر ويقع ."GULFNAV" الرمز تحت 2007 فبراير منذ املالي دبي سوق  في املدرجة الوحيدة  املتخصص  والبحري  والنقل

   وتمتلك  دبي،
ً
   الشركة  وتمتلك.  السعودية  في  خارجي  فرع  إلى  إضافة  ظبي،  وأبو  وخورفكان  الفجيرة  في  فروعا

ً
 املواد   ناقالت  من   أسطول

 على  حائزة  الشركة  أن  كما  السفن،  إصالح   وعمليات  البحرية  والخدمات  العمليات  دعم  وسفن  املواش ي  نقل  وسفن  الكيميائية

  السفن   أمن  لعمليات   الدولية  اإلدارة  قانون   ملتطلبات  بالمتثال   تلتزم  فإنها  بيروفيريتاس،  قبل  من  ومعتمدة  9001:2015أيزو   شهادة

  لألسواق   الجودة عالية  خدمات  وتقديم   عملياتها  وتطوير  تحديث على  باستمرار  الشركة  وتعمل  كما  البيئي؛ والتحكم  التلوث  ومنع

  يتيح مما والدولية، املحلية 
ً
 .جدد  عمالء وجذب الحاليين العمالء  خدمة بمستوى  لالرتقاء جديدة فرصا



 

 :مع  التواصل  يرجى  اإلعالمية،  للعالقات

 مقبل  نادر

 املستثمرين  عالقات مدير

 0799 778 56 971+: هاتف

 investor.relations@gulfnav.com: اللكتروني البريد


