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 مليون درهم  111بقيمة  محققة إيرادات 2020تعلن عن نتائج الربع الثالث للعام الخليج للمالحة 

 % 320وارتفاع الربح اإلجمالي بنسبة 
 

 

مجموعة الخليج للمالحة القابضة "ش.م.ع"، املدرجة في "سوق دبي   كشفت :2020 نوفمبر  15  - املتحدةالعربية  اإلمارات-دبي 

 لها، (GULFNAV)تحت رمز التداول املالي" 
ً
وأشارت في  ، 2020عن نتائجها املالية للربع الثالث من العام  والتي تتخذ من دبي مقرا

 . املذكورةخالل الفترة  مليون درهم  111إيرادات تشغيلية بقيمة   بيان لها أنها حققت

 سبتمبر على النحو اآلتي:  30في وجاءت أبرز النتائج املالية لألشهر التسعة املنتهية 

   الشركة حققت •
ً
  مليون  8.7 إلى ليصل 2020 عام من  األولى  التسعة  األشهر خالل  األرباح إجمالي في% 320 بنسبة  ارتفاعا

 .2019  عام من  نفسها  الفترة خالل  درهم مليون  2.1 بنحو مقارنة  درهم

  مليون  6.3 بلغت بخسائر مقارنة 2020 من  الثالث الربع  خالل درهم  مليون  1.9 التشغيلية العمليات  من  األرباح بلغت •

 .2019 عام من  نفسها  الفترة خالل  درهم

  مليون  130 بنحو  مقارنة درهم  مليون  111 نحو 2020 عام من  الثالث الربع بنهاية  التشغيلية  اإليرادات قيمة بلغت •

 .%14.8 تراجع بنسبة ،2019 عام من  نفسها  الفترة خالل  درهم

 . درهم مليون  63 نحو 2020 عام من  األولى التسعة األشهر  خالل  الخسائر صافي إجمالي بلغ •

  من  الثالث  الربع بنهاية درهم مليون  102 الى لتصل%  20 بنسبة  التشغيلية  املصاريف  تخفيض من الشركة تمكنت •

 . 2019 عام من الفترة لنفس درهم مليون  128 بنحو مقارنة 2020 العام

  من  الباخرة رحلة خالل 2020 سبتمبر مطلع في” Gulf Livestock 1“ السفينة   غرق  بحادث الصلة ذات  للمستجدات وبالنسبة

  تقوم الشركة فإن الصين،  إلى نيوزيلندا
ً
  عقود حسب  املترتبة التأمين  مبالغ  تحصيل لضمان  الالزمة التدابير  كافة باتخاذ حاليا

  املستحقة  التأمين  مبالغ معظم تحصيل املؤمل  ومن العالقة، ذات  األطراف مع  واملوثقة املعتمدة التأمين
ً
 . قريبا

األشهر   خالل  االقتصادي املناخ فرضها  التي للتحديات تتصدى أن  للمالحة الخليج مجموعة   استطاعت  فقد آخر  جانب ومن

  الشركة  تقوم إذ الراهنة؛  كورونا جائحة ظل  في الحالي العام  من األولى  التسعة
ً
  كلف تخفيض  بهدف  الديون   هيكلة بإعادة حاليا

  الشركة اتخذت كما  املوضوعة، واألهداف الخطط وفق  بنجاح العمل  واستمرارية اإلنتاجية تعزيز يضمن بشكل التمويل

  إلى سيؤدي الذي  األمر الزائدة  اإلدارية التكلفة   وتقليل املستأجرة  غير للسفن  عقود تأمين ذلك  في بما مختلفة تشغيلية خطوات

 .القادمة  الفترة في الربحية   تحسين

 - انتهى-
 



 

 نبذة عن شركة الخليج للمالحة القابضة: 
 

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

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

 في الفجيرة وخورفكان وأبو ظبي، إضافة إلى فرع خار 
ً
 من ناقالت  دبي، وتمتلك فروعا

ً
جي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطوال

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

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

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

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

 

 :مع  التواصل  يرجى  اإلعالمية،  للعالقات

 يزن مراغة 

 املساهمين وأمين سر مجلس اإلدارة  عالقات مدير

 8029 820 52 971+: هاتف

 investor.relations@gulfnav.com: االلكتروني البريد
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