
 

 خبر صحفي: 

 

 2021 عام من األول  للربعزيادة في األرباح التشغيلية % 12 " تسجلللمالحة الخليج "

 ملجلس اإلدارةالشيخ ذياب بن طح سمو  وتعين
ً
 نون بن محمد آل نهيان رئيسا

 

مجموعة الخليج للمالحة القابضة "ش.م.ع"، املدرجة في "سوق دبي املالي"  أعلنت :2022 مايو  16  - املتحدةالعربية  اإلمارات-دبي 

 لها،   (GULFNAV)تحت رمز التداول  
ً
  حققة م،  2022مارس    31في    للربع األول املنتهي عن نتائجها املالية   والتي تتخذ من دبي مقرا

 أرباح
ً
  نهيان   آل   محمد  بن   طحنون   بن  ذياب  الشيخ   سمو   بتعيين كما قام مجلس اإلدارة الجديد    .درهم  مليون   1.8بلغت  صافية    ا

 
ً
 لرئيس مجلس إدارة الشركة.  اإلدارة  ملجلس  رئيسا

ً
 ، واملهندس عبدهللا عطاطرة نائبا

 على النحو اآلتي: املالية للربع األول  وجاءت أبرز النتائج 

  الفترة  خالل  درهم   مليون   31  بنحو   مقارنة  2022  عامالربع األول ل  بنهاية  درهم   مليون   35  التشغيلية  اإليرادات  قيمة  بلغت •

 .  % 13بارتفاع و قدره  2021 عام  من  نفسها

  درهم   مليون   6  غيلية بلغتبأرباح تش  مقارنة  2022  لعام  األول   الربع  بنهاية  درهم   مليون   7  يقارب   ما   التشغيلية   األرباح  بلغت •

  .املاض ي العام  من  نفسها الفترة خالل

  درهم  مليون   79  بلغت  أرباح   بصافي  مقارنة  2022  عامالربع األول ل  بنهاية  درهم   مليون   1.8  نحو  األرباح  صافي  قيمة  بلغت •

 .  2021 عام من  نفسها الفترة خالل

  من بدعم  2022  لعام  األول   الربع بنهاية  درهم  مليون   12 التشغيلية  العمليات من الناتجة النقدية  التدفقات قيمة  بلغت   •

 .   البتروكيماوية املواد ناقالت اسطول  تأجير عمليات

 . درهم مليون  826 بلغ األصول  إجمالي •

  وانخفضت .  2021  بنهاية  درهم   مليون   377  مقابل   درهم  مليون   379  إلى  2022  مارس   31  في  املساهمين   حقوق   إجمالي   ارتفع

 الفترة  خالل   درهم   مليون   5.4  مقابل  2022  لعام  األول   الربع   بنهاية  درهم   مليون   4.5  الى%  15  بنسبة  الداريةالعمومية وا  املصاريف

   الشركة   قامت  كما،  2021  عام  من  نفسها
ً
 الربع األول من   فيمليون درهم    10.7من    %19  بنسبة  التمويل  تكاليف  بتخفيض  أيضا

 .2022 لنفس الفترة مندرهم  مليون  8.7الى  2021

 

 درهم  مليون  150 بقيمة  التحويل  ملزمة سندات  إصدار 

بعد أن تم الحصول  (كحد أقص ى)  مليون درهم150 ملزمة التحويل الى أسهم بقيمة    الشركة في اجراءات إصدار سندات  بدأت

ابريل    28بتاريخ  ت  التي انعقد  السنوية  الجمعية العموميةاملساهمين في اجتماع  و   التنظيمية  السلطات  من  الالزمة  املوافقات  على



 

ويهدف هذا اإلصدار الى تحويل جزء من مديونية الشركة الى أسهم وبالتالي زيادة رأس املال املدفوع وتقليل نسبة الخسائر  .  2022

 %.  50املتراكمة الى رأس املال الى ما دون نسبة ال 

 

 الشركة  أسهم شراء إعادة

بعد أن تم الحصول على موافقة الجمعية العمومية    %10تتجاوز ال  إعادة شراء أسهم الشركة وبنسبة ال  بخطة الشركة  باشرت  

مما    لدعم السهم والحفاظ على قيمته العادلة  الشركة لجزء من أسهمها   شراء  إلعادة   التوجه  ويأتي هذا.  والسلطات التنظيمية

  .في املستقبلوزيادة ربحية السهم السوقية   االستقرار  من  مزيد إلى ويؤدي املستثمرين  ثقة تعزيز في سيسهم

 

 

 - انتهى-
 

 

 

 نبذة عن شركة الخليج للمالحة القابضة: 

 

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

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

 من ناقالت املواد الكيميائية وسفن نقل املواش ي وسفن دعم العملياتوخورفكان وأبو ظبي، إضافة إلى فرع خار 
ً
 جي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطوال

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

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

 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
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