
 

 خبر صحفي: 

 

   مليون درهم 97 بقيمة" "املصرف ة اعادة هيكلة قرضتكمل عمليتسالخليج للمالحة 

 ضمن شروط سداد ميسرة مليون درهم 21وتقوم بتوفير 

 
 

الخليج للمالحة القابضة "ش.م.ع"، املدرجة في "سوق دبي    أعلنت  :2021  نوفمبر   15  - املتحدة العربية    اإلمارات -دبي   مجموعة 

ذلك ضمن  و   بنك املصرف مع  ض لديها و قر أحد أكبر ال  هيكلة لعملية اعادة    استكمالها   عن   (GULFNAV)تحت رمز التداول  املالي"  

، متحصلة  القرض  قيمةمن    درهم مليون    76  وسداد   ي أجنب  ممول من قبل    القرضتمويل  اعادة    حيث تم  . وتفضيليةجديدة  شروط  

  .مليون درهم اماراتي 21، اي حوالي %31بذلك على نسبة تخفيض 

  مليون درهم، باإلضافة الى تسديد   200بإعادة هيكلة أكبر قرض لديها بقيمة    قامت   بأنها في إفصاحها السابق    أفادت الشركة   وقد

التجاري بالكامل التزاماتها لبنك أبوظبي  الى تخفيض مديونية الشركة  جميع  الى االتفاقية الجديدة مع بنك  .  مما أدى  وبتوصلها 

التزاماتها ضمن شروط مرنة تدع  الشركة قادرة على تسديد جميع  لها  املصرف، أصبحت  املالي والتشغيلي وتتيح  أداء الشركة  م 

 خططها االستراتيجية ونموذج اعمالها للفترة القادمة. التركيز على 

الشركة،   إعادة هيكلة قروض   على نجاح عملية 
ً
لهعلي عبودالسيد    أفادتعليقا التنفيذي  املالي  الرئيس    للمالحة  الخليج  شركة، 

  ديون ان جهود اإلدارة في التفاوض مع جميع املمولين وإعادة هيكلة  ن الشركة تتطلع الى مرحلة جديدة من النمو، حيث  بأ  القابضة

   الشركة  نتائج  على   نعكس تس  الشركة 
ً
   الدين،   خدمة   إلى   توجه   كانت  التي  املخصصات تخفيض    من  االستفادة   خالل   من   إيجابا

ً
  فضال

 على العمليات  في    الشركة   موقف   دعم تس   ا أنه  عن
ً
التأثير سلبا التزاماتها دون  التكيف مع ظروف السوق الحالية والوفاء بجميع 

   ،التشغيلية
ً
 . املقبلة  الفترة خالل  الشركة  أرباح ارتفاع  متوقعا

يعكس    هعبودوأكد   الديون  هيكلة  إعادة  عملية  نجاح  الان  وادارتها  الشركة  أصول  في  البنوك   النهج   مواصلة   على   عازمة ثقة 

  بفعالية  االسطول  ادارة   خالل من الربح  هوامش وتحسين االيرادات  تعزيز على املرحلة املقبلة خالل التركيز سينصب و  .التصحيحي

 الشركة   أمام   املجال   سيفتحمما  ،  األجل  طويل   أساس   على   بهم   موثوق   عمالءل  ها تأجير و   السفن   أداء  في  االستقرار   تحقيقو   أفضل

 ،  البحري   اسطولها  وزيادة  لتوسع والنمو ل
ً
   الشركة  أن   مؤكدا

ً
لتوسعة    جديد  من   لالنطالق  ومستعدة  استقرار   مرحلة  تعيش  حاليا

   أعمالها نطاق
ً
  محليا

ً
 . واقليميا

 - انتهى

  



 

 

 نبذة عن شركة الخليج للمالحة القابضة: 

 

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

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 خارجي 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 

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

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