
 

 خبر صحفي: 

 

 2021لألشهر التسعة األولى من عام مليون درهم أرباح "الخليج للمالحة"    85

 درهم أرباح صافية خالل الربع الثالث  مليون  6
 

 

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

املالي"   في "سوق دبي  )البحرية املدرجة  التداول  املالية  (،  GULFNAVتحت رمز  نتائجها  في    للفترةعن  ، 2021  سبتمبر  30املنتهية 

 صافية بلغت  
ً
مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من    66مليون درهم اماراتي مقارنة بصافي خسائر بلغ قدرها    85مسجلة أرباحا

 العام املاض ي.  

 على النحو اآلتي:وجاءت أبرز النتائج 

مليون درهم خالل    14  نحو   مقارنة بصافي خسائر بلغت الثالثدرهم بنهاية الربع    مليون   6بلغت قيمة صافي األرباح نحو   •

 . 2020الفترة نفسها من عام 

مليون درهم    108مقارنة بنحو    2021عام  من    خالل التسعة أشهر األولىدرهم  مليون    89بلغت قيمة اإليرادات التشغيلية   •

 . 2020خالل الفترة نفسها من عام 

مليون درهم خالل    6  ربحمقارنة بإجمالي    2021عام  من    خالل التسعة أشهر األولىمليون درهم  16.5بلغ إجمالي الربح   •

 .2020الفترة نفسها من عام 

درهم    ألف  833بخسائر تشغيلية بلغت  مقارنة    2021لعام    الربع الثالثمليون درهم بنهاية    18بلغت األرباح التشغيلية   •

 خالل الفترة نفسها من العام املاض ي.  

 2021عام  من    خالل التسعة أشهر األولى مليون درهم    129التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية    بلغت •

 مليون درهم خالل الفترة نفسها من العام املاض ي.   10ارنة مع مق

 مليون درهم.  844إجمالي األصول بلغ  •

 %. 29.5انخفاض املصاريف التشغيلية بنسبة  •

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

 التكاليف   ضبط   باجراءات   ةماألداء التشغيلي واملالي، مدعو مدى صالبة    2021من عام  تعكس نتائج التسعة أشهر األولى  القابضة:"  

 ."لنمو والتوسعا ية ومواصلة التركيز على استراتيج الشركةادارة   تنتهجها  التي

 

 مستويات إلى العمل   لنشاط كاملة شبه عودةتحسن ملحوظ في العمليات التشغيلية، و  املاضية  القليلة شهر أل ا ل خال شهدنا" لقد 

الربحية بفضل اإلجراءات املتخذة من قبل مجلس   ،كورونا  جائحة  قبل  ما حيث استطاعت الشركة أن تحافظ على مستويات 



 

تبنيها   تم  التي  واملبادرات  العام.    مطلعاإلدارة  العمليات    كماهذا  من  الناتجة  النقدية  التدفقات  نمو  تعزيز  من  الشركة  تمكنت 

 ومعالجة كافة االمور التشغيلية واملالية العالقة."    %29.5التشغيلية، وتخفيض املصاريف التشغيلية بنسبة 

 

 النمو   من  املزيد  وتحقيق  قطاع الشحن البحري   في  الرائدة  مكانتنا  ترسيخ  مواصلة  على  بقدرتنا نثق:"  سمو الشيخ ذيابوأضاف  

  . العاملية لألمن والسالمة واملحافظة على البيئةألعلى املعايير    واعتمادنا  الواسعة  وشبكتنا  الكبيرة  وقدراتنا  الطويلة  خبراتنا  بفضل

ذلك   الى  زالت    الشركة   أن أضف  و   شروط   ضمن  التزاماتها  جميع   تسديد  على   قادرة ما   املالي  الشركة   أداء   تدعم  ،مرنةجديدة 

 ." البحري  اسطولها وزيادة لتوسع والنموفي ا االستراتيجية خططها  على التركيز لها  وتتيح والتشغيلي 

 

 

 - انتهى-

 

 
 

 نبذة عن شركة الخليج للمالحة القابضة: 

 

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

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 د
ً
 عم العملياتوخورفكان وأبو ظبي، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطوال

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

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 جددخدمات 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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