
 

 
 
 

صحفيخبر   

 

 
 

 2017 فبراير 13 – دبي
 

 " 2016نجاح فائق لشركة الخليج للمالحة القابضة وتحقيق تحوال كبيرا في األرباح لعام  "
 

 136.57حيث بلغت االرباح  2016شركة الخليج للمالحة القابضة تحقق تحوال كبيرا في األرباح لعام 
 2015مليون درهــــم" من الفترة نفسهـــــا مــــــــــن عــــــام    20.17مقارنة بمبلـغ "درهم  مليون

 %577وبنسبـــــــــــة ارتفــــــاع قدرهــــــا 
 

الشركة المالحية الرائدة والمتخصصة في النقل البحري ومقرها دبي  ،ة القابضة ش.م.عشركة الخليج للمالح

أصدرت وقد . 2015مقارنة بالعام السابق  2016٪ في نهاية عام 577حققت، نموا كبيرا في األرباح وبنسبة 

تها حملالشركة واصلت قوى. كما  ماليحيث تشير البيانات إلى تحول الشركة أحدث البيانات المالية المدققة 

دخلت الشركة في المزيد من الشراكات العالمية حيث  2016الربع األخير من متجددة نحو االبتكار في ال
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كما شهدت تكثيف الجهود لوضع  .في الدولة وخارجها لتعزيز مركزها التنافسي في جميع مجاالت أعمالها

 عالقة وإغالق جميع القضايا القديمة.اللمسات األخيرة لتسوية ما تبقى من األمور المالية ال

 مليون 37.31درهم ) مليون 136.57الخليج للمالحة القابضة، بلغت أرباحها لشركة ووفقا للتقرير المالي 

والتي بلغت  2015. وهذا أعلى بكثير مقارنة بأرباح عام 2016ديسمبر  31دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 

 دوالر أمريكي(. مليون 5.51رهم )مليون د 20.17

 -مجموعة لخميس جمعة بوعميم عضو مجلس اإلدارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل /سعادة وقد صرح 

هي شهادة على نجاح جهودنا المتواصلة لتحويل الخليج للمالحة القابضة لتصبح  2016إن النتائج المالية لعام 

حيث استمرارية التطوير وتنمية . المتخصص النقل البحريوتنافسية في قطاع  أكثر الشركات ابتكاراواحدة من 

زيادة هوامش في ساهم الناقالت الكيماوية والخدمات البحرية والذي  وتنويع مصادر الدخل والموارد في مجال

التمويل رسوم والتي أدت إلى خفض اإلنفاق والتكاليف  ترشيدهيكلة وجنبا إلى جنب مع مزيد من األرباح 

لقد حققنا أيضا خطوات عمالقة في حل عدد من القضايا والتي نتوقع أن تحل بشكل كامل وامة. والتكاليف الع

 من حيث العالمي مركزنافي الفترة المقبلة. وسوف نستمر في تنفيذ خططنا االستراتيجية األمر الذي سيعزز من 

 وتهدف استراتيجيتنا للحفاظقدرات، والكفاءة التشغيلية والقدرة على الوصول إلى إنجازاتنا المستهدفة. الالتقييم، 

المضافة  وإضافة المزيد من القيمةوتنويعها على جهودنا في الفترة المقبلة لتغيير خارطة طريق األعمال 

 لمساهمينا.

النقل البحري الوحيدة المدرجة في سوق دبي ركة شالخليج للمالحة القابضة هي الشركة البحرية ووتعد شركة 

 551.7 التالى: موزعة على النحو ،2016ديسمبر  31اعتبارا من  درهم مليون 551.7لغ رأس مال الشركة ويب

 .GULFNAVدرهم القيمة االسمية لكل منها. المالي تحت رمز  1سهم بسعر  مليون

شركة متكاملة وهي ي في المملكة العربية السعودية، مكتب خارجوجود في دبي مع للشركة الرئيسي  والمقر

والمنتجات البترولية ناقالت الكيميائية الامتالك وتشغيل أسطول من تقوم بمتالك السفن ومجموعة شركاتها ال

. وقد تم اعتماد الخليج للمالحة القابضة من قبل هيئة االعتماد سفن دعم العمليات البحرية والخدمات البحريةو

(، وشهادة أمن السفن الدولية )قانون ISMديت نورسك فيريتاس عن كل من إدارة السالمة الدولية )الدولي 

ISPS .) على  حصلت أيضاوقد ISO 9001: 2008  ،نظام إدارة الجودة( المعتمدة من خالل مكتب فيريتاس(

 (.TICالشركة الرائدة عالميا في االختبار والتفتيش وإصدار الشهادات )

 

 


