
 

 خبر صحفي: 

 

 "  Empire Navigation" تفاهم مع شركةتوقع مذكرة الخليج للمالحة 

 بهدف االستحواذ على أسطول من الناقالت املتنوعة 
 

 

أعلنت شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع، املدرجة في سوق دبي املالي، عن  :  2021فبراير    15  -اإلمارات العربية املتحدة-دبي  

اليونانية. وتنص املذكرة على عقد شراكة إستراتيجية بين الجانبين     ".Empire Navigation Inc"توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة  

خالل استحواذ شركة الخليج للمالحة على مجموعة من ناقالت املواد البتروكيماوية وناقالت البضائع   في مجال النقل البحري من

، مما سيساهم في تنويع استثمارات الشركة وتعزيز قدرتها في الدخول الى أسواق جديدة وتوسعة قاعدة (Dry Bulk)الصب الجافة  

 .عمالئها

 

 يتكون من   "Empire Navigation" تمتلك شركة امباير للمالحة
ً
 وحديثا

ً
 متنوعا

ً
سفينة نقل مواد بتروكيماوية   20اليونانية اسطوال

في العاصمة اليونانية أثينا، وهي شركة    2009ويقع مقر الشركة التي تم تأسيسها عام     (Dry Bulk).سفينة بضائع صب جافة    16و

ية والكيماوية وغيرها، وتعد "امباير للمالحة" واحدة من أهم  التجارية والفنية لسفن ناقالت املواد النفط  مختصة في مجال اإلدارة

 .الشركات الكبرى امللتزمة بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والسالمة وفق املعايير الدولية في جميع عملياتها

 

قطاع النقل البحري بشكل  وستدعم هذه االتفاقية العمل على تطوير األسطول البحري للخليج للمالحة وستسهم في تعزيز دورها في  

عام، عالوة على تعزيز االستفادة مما تطرحه الشراكة من فرص واعدة في مجال تبادل الخبرات وتوفير فرص عمل، وغير ذلك من  

اسطولها   وتنويع  أعمالها  نطاق  توسعة  في  املستقبلية  الشركة  مع خطط  يتماش ى  وبما  الجانبين  بين  املتبادلة  والخبرات  الفوائد 

توظيف    البحري.  يتم  أن  املتأمل  ومن  العملية.  التمام  الضرورية  املوافقات  كافة  على  الحصول  بعد  االستحواذ  عملية  وستتم 

لتحقيق أعلى فائدة مرجوة وبما يسهم في ارتفاع عائدات   الناقالت الجديدة مع عمالء محليين وفي دول مجلس التعاون الخليجي

 
ً
 .الشركة مستقبال

 

تتواجد    "Empire Navigation"ه االتفاقية بداية عنوان لشراكة أكبر وعلى نطاق أوسع، حيث أن شركة ومن املتوقع أن تكون هذ

 .في عدة مناطق جغرافية، وتمتلك الشركة قاعدة عمالء متنوعة وشراكات مع مؤسسات عاملية كبيرة في العديد من الدول 

 

ع شركة الخليج للمالحة القابضة من خالل هذا  
ّ
 نحو تحقيق الريادة في مجال املالحة البحرية على  وتتطل

ً
التعاون إلى املض ي قدما

 .النطاقين اإلقليمي والدولي وبما يسهم في تحقيق املزيد من العائدات واألرباح التشغيلية خالل الفترة املقبلة

 

 - انتهى-
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نبذة عن شركة الخليج للمالحة القابضة: 
 

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

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

 في الفجيرة وخورفكان وأبو ظبي، إضاف
ً
 من ناقالت املواد دبي، وتمتلك فروعا

ً
ة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطوال

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

انون اإلدارة الدولية لعمليات أمن السفن  ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم باالمتثال ملتطلبات ق  9001:2015شهادة أيزو 

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

 جديدة لالرتقاء بمستوى خدمة العمالء الحاليين، وجذب عمالء جدد.
ً
 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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