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رشكة الخليج إلدارة السفن هي إحدى الرشكات التابعة لرشكة الخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
نبذة عن رشكة الخليج إلدارة السفن (ش.ذ.م.م)

تأسســت رشكــة الخليج إلدارة الســفن عــام ،2009
وهــي مملوكــة بالكامــل مــن قبــل رشكــة الخليــج
للمالحــة القابضــة (ش.م.ع) وتقــدم مجموعــة
متكاملــة مــن خدمــات إدارة الســفن والخدمــات
التقنيــة للســفن التابعــة لرشكــة الخليــج للمالحــة
القابضــة والســفن اململوكــة لجهــات أخــرى
عاملــة يف الســوق .وقــد حصلــت رشكــة الخليــج
إلدارة الســفن عــى شــهاديت أيــزو 9001:2008

و ،14001:2004وتتميــز الرشكــة يف تقديــم
الخدمــات التقنيــة لناقــالت النفــط وناقــالت
املــواد الكيامويــة (مــن النوعــن الثــاين والثالــث)
مبــا يتطابــق مــع املنظمــة البحريــة الدوليــة ،كــام
متتلــك الرشكــة فريقــاً متخصصــاً مــن املحرتفــن
ذوي خــر ٍ
ات تقنيــة وعمليــة واســعة يف قطــاع
الصناعــة البحريــة ،أثبتــوا كفاءاتهــم يف مياديــن
العمــل ســابقاً ،وتلتــزم الرشكــة بالحفــاظ عــى

الكفاءات ونقاط التميز
حلــول متكاملة
لألحواض الجافة

خدمــات تقنيــة متكاملة يف
مجال إدارة الســفن

تقديــم الخدمات
االستشــارية فيما يتعلق
باألبنيــة الجديدة

فحــص وكتابة تقارير
ما قبل شــراء الســفن

األخــالق املهنيــة والشــفافية يف جميــع أعاملهــا،
وهــذه هــي عالمتهــا الفارقــة التــي متيزهــا عــن
غريهــا .وتســعى الرشكــة لتصبــح إحــدى أفضــل
رشكات إدارة الســفن ذات االحرتافيــة واألخــالق
املهنيــة العاليــة ،ولذلــك تقــوم الرشكــة بتزويــد
عمالئهــا بخدمــات مميــزة بأعــى درجــات األمــان
وذات جــودة عاليــة وبتكلفــة مجديــة اقتصادي ـاً.

شــركة الخليــج للماحــة القابضــة ش.م.ع هــي شــركة

متكاملــة ومتضافــرة الجهــود تقــوم بأعمــال تجاريــة

متعــددة ،وهــي الشــركة البحريــة وشــركة الشــحن الوحيــدة

خدماتنا املتميزة
تقديــم الخدمــات ضمــن بيئــة آمنــة تتســم
بالشــفافية ،وتقديــم حلــول مجديــة مــن حيــث
التكلفــة وحمايــة األصــول وتصميــم الخدمــات
لتلبــي احتياجــات العمــاء ،إضافــة إىل حمايــة
البيئــة
تقديــم مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات
البحريــة ألصحــاب الســفن والســفن المملوكــة
مــن قبــل طــرف ثالــث
توفيــر فريــق متخصــص مــن المهنييــن ذوي
خبــرة تقنيــة وعمليــة واســعة يف القطــاع البحــري
إدارة أســطول مكــون مــن  4ناقــات كيماو يــة؛
واحــدة منهــا مملوكــة مــن قبــل طــرف ثالــث
وأربعــة قــوارب لنقــل الطاقــم

تقييــم األضــرار وخدمــات اإلصــاح بما يف ذلك
تقديــر التكلفــة وتنفيــذ األعمال والرقابة

نبذة عن رشكة الخليج للمالحة القابضة

االمتثــال لقوانيــن إدارة الســامة الدوليــة
والمعتمــدة مــن قبــل «دي أن يف» ألنــواع
الســفن التاليــة :ناقــات الكيماو يــات وناقــات
النفــط والناقــات الضخمــة

المدرجــة يف ســوق ديب المــايل منــذ فبرا يــر  2007تحــت الرمــز

« .»GULFNAVويقــع مقــر الشــركة يف ديب ،وتمتلــك فروع ـا ً داخــل مينــاء الفجيــرة

وخورفــكان وأبوظبــي ،إضافــة إىل فــرع خارجــي يف الســعودية تــم تأسيســه عــام 2005

وتســعة مكاتــب تمثيليــة يف عــدد مــن الــدول .وتمتلــك الشــركة أســطوال ً مــن ناقــات

المــواد الكيميائيــة وناقــات النفــط العماقــة والســفن البحريــة ،كمــا ســتقوم الشــركة
بمضاعفــة أســطولها ليصــل إىل  20ســفينة بحلــول الر بــع الثــاين مــن عــام  .2020وبمــا أن
الشــركة حائــزة علــى شــهادة أ يــزو  9001:2008ومعتمــدة مــن قبــل بيروفيريتــاس ،فإنهــا

تلتــزم باالمتثــال لمتطلبــات قانــون اإلدارة الدوليــة لعمليــات أمــن الســفن ومنــع التلــوث
والتحكــم البيئــي ،كمــا تعمــل الشــركة باســتمرار علــى تحديــث وتطو يــر عملياتهــا وتقديــم
خدمــات عاليــة الجــودة لألســواق المحليــة والدوليــة ،ممــا يتيــح فرص ـا ً جديــدة لتحســين

خدمــة العمــاء الحالييــن ،وجــذب عمــاء جــدد.

أبرز اإلنجازات
القيــام بأعمال تدقيق
مكتب إدارة الســفن من
قبل شــركة شل

الحصــول علــى وثيقة االمتثال
للمعاييــر ،وهي مخصصة
لناقــات النفــط والمواد الكيماوية

الحصول على جائزة «أفضل شــركة إلدارة الســفن يف دولة
اإلمارات» من قبل جوائز منطقة الشــرق األوســط وأفريقيا
للقطاع البحري والشــحن يف لندن يف عام 2016

تقديــم خدمــات متكاملــة :مــن خــال تقييــم أداء الطواقــم البحر يــة وتطبيق أفضل
معاييــر الســامة وأحــدث تقنيات التكنولوجيا
تصميم خدمات تلبي احتياجات العماء :عبر تصميم مجموعة متكاملة من خدمات إدارة
السفن والتي تهدف إىل خدمة وتلبية احتياجات عمائنا يف جميع أنحاء العالم
توفيــر خدمــة مــن الدرجــة األوىل :حيــث تتــم إدارة الســفن وفقا ً ألعلى
معايير الجودة والســامة
االلتــزام بحمايــة البيئــة :مــن خــال االلتــزام والتطبيــق لجميــع متطلبات حماية البيئة

منهجنا
يف إدارة
السفن

الر يــادة يف األداء القيــادي :المحافظــة علــى الشــفافية يف عملياتنــا وتقديــم خدمــات من
الدرجة األوىل إلدارة الســفن
الســامة :إدارة عمليات الســفن ضمن بيئة آمنة لضمان عدم حدوث إصابات للطاقم أو إلحاق
األضرار باألصول ومنع التلوث
إدارة النفقات التشــغيلية
حماية األصول

ســجل تقني متقدم

إجــراء عمليــات التقييم الذايت
إلدارة الناقــات يف دولــة األمارات

تنفيــذ العقــود التشــغيلية مع كبرى
شــركات النفط بجودة وكفاءة عالية

