
أسطولنا

 النوع: 
IMO II ناقلة مواد كيميائية من النوع

 اسم السفينة: 
GULF DEFFI

الحمولة الساكنة: 45951 طن متري DNV :الفئة

علم الدولة:   السعودية   |  بنما    سنة الصنع: 2009

 النوع: 
IMO II ناقلة مواد كيميائية من النوع

 اسم السفينة: 
GULF HUWAYLAT

الحمولة الساكنة: 45967 طن متري DNV :الفئة

علم الدولة:   السعودية   |  بنما    سنة الصنع: 2008

 النوع: 
IMO II ناقلة مواد كيميائية من النوع

 اسم السفينة: 
GULF FANATIR

الحمولة الساكنة: 45920 طن متري DNV :الفئة

علم الدولة:   السعودية   |  بنما    سنة الصنع: 2008

 النوع: 
IMO II ناقلة مواد كيميائية من النوع

 اسم السفينة: 
GULF JALMUDA

الحمولة الساكنة: 45907 طن متري DNV :الفئة

علم الدولة:   السعودية   |  بنما    سنة الصنع: 2009

 قطاعات 
أعمالنا

تمتاز شركة الخلیج للمالحة القابضة ش.م.م بأنھا شركة متكاملة على مبادئ التعاون بشكل تام وكامل، 
وذلك من خالل اعتماد مجموعة متنوعة من األعمال التجاریة متعددة الوظائف.

كید لالنطالق نحو آفاق واسعة 	  مدفوعة بتطلعات كبیرة وشغف أ
لتحقیق اإلنجازات من خالل المشروعات الجدیدة والتطویر 

كات استراتیجة عالمیة بھدف  المستمر واالرتقاء الدائم، وعقد شرا
تطویر القطاع البحري. فضالً عن تنویع وتوسیع نطاق مصادر 
اإلیرادات، واالنتقال والتحول لتصبح مؤسسة تجاریة متعددة 

المشروعات، وأن نتبوأ مركز الریادة والصدارة في ھذه القطاعات.
وكذلك تزوید عمالئنا اإلقلیمین والدولیین بخدمات مرموقة 	 

ومتفوقة تمتاز بإنتاجیة مربحة، عالوة على الفعالیة األكیدة من 
حیث التكلفة والنفقات والخدمات المتمیزة.

كما أننا ملتزمین بزیادة األصول، ناھیك عن تحقیق أقصى قدر 	 
من العائدات واألرباح لمساھیمنا.

وھكذا فإننا نعتز بكوننا الشركة البحریة / المالحیة الوحیدة 	 
المدرجة والمسجلة كشركة عامة في اإلمارات العربیة المتحدة، 
مع إمكانیات كرى في التوس لتمتد أعمالنا التجاریة إلى مناطق 

مختلفة من العالم.

حیازة وتشغیل وإدارة أسطول من ناقالت المواد الكیمیائیة 	 
وسفن الدعم البحري، وقوارب المالحة، كذلك فأننا نقوم 

بتقدیم خدمات بحریة متكاملة ومتخصصة في مجال نقل 
النفط الخام والمنتجات الكیمیائیة مع االلتزام التام بمبادئ 

السالمة بطریقة فعالة.
كما أننا نزاول عملنا وفقاً للمعاییر األرقي في مجالنا من حیث 	 

الجودة، الصحة، السالمة، األمن والبیئة والقوانین التشریعیة 
المعتمدة.

امتالك السفن
لنقل المواد الكيميائية 

 والمواد الخام 
والمنتجات

الخدمات البحرية
 الوكاالت والمنتجات 
البحرية والمعدات 

والمبيعات

 التأجير / 
األنشطة التجارية

 إدارة السفن وإدارة 
 السفن التابعة 

ألطراف ثالثة

 خدمات الدعم 
البحرية

سفن الدعم البحرية، 
 الحفارات، وسائل 

الراحة

الخدمات البحرية 
المتخصصة

 تصميم المشروعات 
وإدارة المشروعات 

والتقنيات

التميز
االستشارات البحرية
 )الخدمات التقنية 

المتعلقة بمجالي النفط 
والغاز(

ًناقالت المواد الكيميائية  45 ك / 22 صهريجا

ًناقالت المواد الكيميائية 46 ك / 29 صهريجا
 النوع: 

IMO II ناقلة مواد كيميائية من النوع
 اسم السفينة: 

GULF MISHREF

الحمولة الساكنة: 46086 طن متري BV :الفئة

علم الدولة:   ليبريا سنة الصنع: 2010
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 شركاتنا 
التابعة

 الخليج للمالحة إلدارة العمليات 
البحرية )ش.ذ.م.م(

تأسست في عام 2016 لتنفيذ خطط التطوير والتوسع للمجموعة وفًقا لالستراتيجية 
الجديدة التي تهدف إلى وضع شركة الخليج للمالحة بين الشركات العالمية الرائدة في 

القطاع البحري

شركة الخليج لناقالت الكيماويات )ش.ذ.م.م(
شركة الخليج لناقالت الكيماويات هي شركة تابعة لشركة الخليج للمالحة القابضة 

ش.م.ع. تأسست عام 2006 لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها المجموعة وتنويع 
أنشطتها من أجل تلبية جميع متطلبات القطاعات البحرية المميزة

شركة الخليج لناقالت النفط
تأسست في عام 2006 كشركة تابعة لشركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع. لتقديم 

خدمات متخصصة لنقل النفط والغاز ومشتقاته باإلضافة إلى تقديم خدمات الدعم 
البحري من أجل تلبية الطلب المتزايد المحتمل على منتجات الطاقة

الخليج للمالحة بوليمار البحرية )ش.ذ.م.م(
تأسست في عام 2017، وصارت شركة تابعة لمجموعة الخليج للمالحة القابضة على إثر 

كة بين شركة الخليج للمالحة وشركة بوليمار  التركية القابضة وذلك بهدف تنمية  شرا
أسطولها وزيادة انتشارها العالمي. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي ولها مكاتب في 

دبي وخورفكان والفجيرة

الخليج إلدارة السفن )ش.ذ.م.م(
تأسست شركة الخليج إلدارة السفن في عام 2009، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل 

لشركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع. وتقدم الشركة مجموعة كاملة من خدمات 
اإلدارة المتكاملة للسفن / والخدمات الفنية للسفن المملوكة لشركة الخليج للمالحة 

وسفن الجهات الخارجية

األسطول البحري

 اسم السفينة: 
GULF NAV-III

كًبا السعة: 4 طاقم + 30 را TASNEEF :الفئة

علم الدولة:  اإلمارات العربية المتحدة إجمالي الطول: 27.4 متر

 اسم السفينة: 
GULF NAV-IV

كًبا السعة: 4 طاقم + 30 را TASNEEF :الفئة

علم الدولة:  اإلمارات العربية المتحدة إجمالي الطول: 27.4 متر

 اسم السفينة: 
GULF NAV-I

كًبا السعة: 4 طاقم + 39 را DNV :الفئة

علم الدولة:  اإلمارات العربية المتحدة إجمالي الطول: 23.7 متر

 اسم السفينة: 
GULF NAV-II

كًبا السعة: 4 طاقم + 39 را BV :الفئة

علم الدولة:  اإلمارات العربية المتحدة إجمالي الطول: 23.7 متر

سفينة تحفيز اآلبار 
النفطية

 النوع: 
AHTS

 اسم السفينة: 
ALLIANZ WARRIOR

الحمولة الساكنة: 1800 طن IRS :الفئة

علم الدولة:  سانت فينسنت  سنة الصنع: 2007

 ناقلة 
المواشي

 النوع: 
ناقلة مواشي

 اسم السفينة: 
GULF LIVESTOCK 2

الحمولة الساكنة: 6244 طن RINA :الفئة

علم الدولة:  سانت فينسنت 
سنة الصنع: 1985

سنة التحويل: 2014
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