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 سنوات   5يمتد الى  قدعتحصل على ت ”Gulf Livestock 2“سفينة 

بحر 
ُ
 في األحواض الجافة  لصيانةأعمال ا ها بعد استكمالوت

 

 

املالي" أعلنت مجموعة الخليج للمالحة القابضة "ش.م.ع"، املدرجة في "سوق دبي  :  2021فبراير    20  - اإلمارات العربية املتحدة-دبي  

 لها، أن ناقلة املواش ي التابعة لها “GULFNAVتحت رمز التداول )
ً
” قد أبحرت بعد عدة  Gulf Livestock 2( والتي تتخذ من دبي مقرا

أشهر من التوقف والرسو ألعمال وأغراض الصيانة الشاملة واملكثفة. وعلى أثر ذلك، حازت الشركة على شهادة التصنيف التي  

 خمسة سنوات القادمة بكل اقتدار. لل لإلبحار تؤهلها 

 

 بسبب اآلثار الناجمة عن    2020وعلى الرغم من أن عام  
ً
 وعامليا

ً
 للغاية بالنسبة لقطاع الشحن ونقل البضائع محليا

ً
 صعبا

ً
كان عاما

سية التي  أعمال الصيانة الرئي  استكمالمن    GL2قد تمكنت سفينة  فجائحة كورونا وتأثيرها على قطاع نقل املواش ي بشكل عام،  

التركية، وبذلك فقد تم اعادة تجديد السفينة الستيعاب ونقل املواش ي    يلوه( لبناء السفن في مدينة  Ozataتمت في حوض أوزاتا )  

قد   GL2رأس من املاشية، كما تجدر اإلشارة إلى أّن السفينة    6500بأمان، ووفق أعلى املعايير الدولية، وبقدرة استيعابية تصل إلى  

ن دوالر صافي ايرادات بعد خصم جميع املصاريف، مليو   ٥.٥سنوات مع شركة ميرا للشحن الدولي وبقيمة    5أبرمت عقد إيجار مدته  

  
ً
األمر الذي يقود إلى مزيد    ،وتعزيز السيولة ونمو اإليرادات السنوية ومن املتوقع أن يثمر هذا العقد في دعم أعمال الشركة عموما

 .من الربحية خالل السنوات املقبلة

 

 - انتهى-
 

 

 

 

 

 القابضة: نبذة عن شركة الخليج للمالحة 
 

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  رجى ي اإلعالمية،  للعالقات

 نادر مقبل 

 املستثمرين  عالقات مدير
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