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رشكة الخليج للمالحة بوليار البحرية هي إحدى الرشكات التابعة لرشكة الخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
نبذة عن رشكة الخليج للمالحة بوليار البحرية (ش.ذ.م.م)
تأسســت شــركة الخليــج للمالحــة بوليمــار البحريــة عــام  ،2017كنتــاج
لتحالــف كل مــن الخليــج للمالحــة القابضــة وشــركة بوليمــار التركيــة
القابضــة إلنشــاء شــرا كة عالميــة اســتراتيجية يف مجــال أعمــال
الــوكاالت البحريــة وخدمــات الســفن والمنتجــات البحريــة بهــدف تعزيــز
أســطولهما وحضورهمــا العالمــي ،حيــث أصبحــت إحــدى الشــركات
التابعــة لشــركة الخليــج للمالحــة القابضــة ش.م.ع .ويقــع مقرهــا
الرئيــس يف ديب ولهــا مكاتــب فرعيــة يف كل مــن خورفــكان والفجيــرة
واليونــان وتركيــا وســنغافورة واليابــان وبلغاريــا وروســيا وجبــل
طــارق .وتمثــل الشــركة محطــة توقــف شــاملة تخــدم جميــع المــوائن
والمحطــات التجاريــة يف دولــة اإلمــارات ،وتقــدم خدماتهــا لجميــع

أنــواع الســفن والبضائــع .كمــا توفــر شــركة الخليــج للمالحــة – بوليمــار
البحريــة خدمــات متميــزة ومجديــة مــن حيــث التكلفــة يف ذات الوقــت
مــن خــالل مكاتــب االتصــال والتنســيق الخاصــة بهــا يف جميــع دول
مجلــس التعــاون الخليجــي .وتمتلــك الشــركة موظفيــن ذوي خبــرة
عاليــة ،وإطــالع ومعرفــة بقوانيــن وأنظمــة األســواق المحليــة واإلقليميــة.
كمــا تركــز الشــركة علــى إبــرام عالقــات شــرا كة تجاريــة طويلــة األمــد مــع
عمالئهــا ،تلتــزم خاللهــا بالمســؤولية تجــاه أعمالهــا والمحافظــة علــى
شــفافيتها ،وإثبــات جدارتهــا وقدرتهــا علــى أن تكــون مــزودا ً للخدمــات
والحلــول البحريــة المتكاملــة.

خدماتنا الرئيسة:

•بيع وتوزيع المنتجات البحرية
واألسالك الفوالذية

•خدمات الوكالة وتشمل:
•خدمات التنسيق والتوريد
•خدمات سفن الشحن
•قوارب نقل الطواقم

•خدمات إصالح السفن

بيع وتوزيع املنتجات البحرية واألسالك الفوالذية
معــدات وأدوات مكافحــة التلــوث (معــدات معالجة
وتنظيــف الز يــوت ،المــواد الماصة ،المســاند الحاجزة
لمنــع إنتشــار التلــوث ،جــدران حاجــزة للتلوث ،اللفائف
البالستيكية)
والمب ّردات (األكســجين ،األســيتيلين،
الغازات
ُ
الفريون ،النيتروجين ،غازات فحص التســرب)
آالت الضغــط المرتفع
( 160Barو 200Barو  270Barو )500Bar
حبــال الر بــط (البويل بروبيلين ،البوليســتر،
النايلــون ،حبــال الخيوط المختلطة)

المــواد الكيميائيــة (معالجــة المياه ،المواد
الكيميائيــة الخاصــة بالتنظيــف والصيانة)
آالت اللحــام والمعدات
والملحقــات الالزمة
أسالك الفوالذ
معــدات الطالء البحري
معــدات القطــع ولحام الغاز
(منظــم الغــاز ،مقيــاس الغــاز ،الخراطيــم ،قضبان اللحام)

خدمات إصالح السفن
تتضمن الخدمات ما ييل

خدمات الوكالة

خدمات التنسيق والتوريد

تزويد الســفن بالمعدات
البحر يــة والزيوت والمياه
الصالحة للشــرب

إجــراء التغيــرات الضرورية بطاقم
الســفن وإصدار التأشــيرات وإجراء
الفحوصــات الطبيــة الخاصة بالطواقم

خدمة التخليص والتخزين
وتوصيل قطع الغيار

خدمــات تمكين أصحاب
السفن

تنظيف مراوح
وهياكل الســفن

تنظيف مخازن الســفن
من الرواســب العالقة
وإزالة النفايات

قوارب نقل الطواقم
ســعة القوارب  39را كب و 20طن على
ســطح السفينة
تمتلك الشــركة  4قوارب لنقل الطواقم
تــم فحــص «الخليــج للمالحــة  »1و»الخليج
للمالحــة  »2مــن قبــل  :أدنــوك وأدمــا وزادكو
و»دي أن يف»
تعمــل كل مــن ســفينتي «الخليــج للمالحة
 »3و «الخليــج للمالحــة  »4يف مــوائن الفجيــرة
وخورفكان

توفير معدات
السالمة

خدمات تنظيم وتموين الســفن
وإجــراء فحوصات الالزمة
لتقييم كفاءة الســفن

يتوفــر فــرع فني متخصص
إلصالح السفن

إصالح الســفن بالكامل
(اآلالت وبناء الســفينة)

يتوفر لدينا ورشــة عمل داخل مينايئ
الفجيــرة وخورفكان

اإلدارة التقنية واالستشــارات

يتوفــر لدينــا فر يــق مهنــي مختــص يضم كال ً من المهندســين
البحرييــن والبحــارة مــن ذوي الخبــرة العالية

تزو يــد قطع الغيار
خدمة اإلشــراف على عدد من
الخدمات األخرى

إدارة موجودات
ومســتودعات قطع الغيار
تجديد الشــهادات،
وتنظيم عمليات المســح،
ومعــدات الصيانة
الفحــص والمعاينة
الدور يــة للمعدات
الخاصة بالســفن

تزويد السفن
بالدفعــات النقدية

خدمات سفن الشحن
معالجة ســفن الشحن
توفير الســفن الضخمة وســفن نقل البضائع
بشــكل منفصل وحاويات الشــحن
عمليات نقل الوقود من ســفينة إىل أخرى
توفيــر ناقــالت البتــرول والمواد الكيماوية
وغاز البترول المســال والغاز الطبيعي

نبذة عن رشكة الخليج للمالحة القابضة

شــركة الخليــج للمالحــة القابضــة ش.م.ع هــي شــركة متكاملــة ومتضافــرة الجهــود تقــوم
بأعمــال تجاريــة متعــددة ،وهــي الشــركة البحريــة وشــركة الشــحن الوحيــدة 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  2005وتســعة مكاتــب تمثيليــة يف عــدد مــن الــدول .وتمتلــك الشــركة أســطوال ً
مــن ناقــالت المــواد الكيميائيــة وناقــالت النفــط العمالقــة 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 فرصـا ً جديــدة لتحســين خدمــة العمــالء الحالييــن ،وجــذب
عمــالء جــدد.

