
 

 خبر صحفي: 
 

املتعلق املؤسف الحادث   تطورات آخر  الخليج للمالحة القابضةشركة 

 "Gulf Livestock 1"  ةنبسفي
 

أعلنت مجموعة الخليج للمالحة القابضة "ش.م.ع"، املدرجة في "سوق دبي املالي"    :2020-سبتمبر   8اإلمارات العربية املتحدة  -دبي  

 لها  (GULFNAV)تحت رمز التداول  
ً
 MV “Gulfالحادث املؤسف الذي تعرضت له  إثر    ات آخر التطور عن  ،  والتي تتخذ من دبي مقرا

Livestock 1” التحقيقات  تزال وال، اليابانسواحل  قبالة غرقت السفينة  أن ويعتقد. الشرقي  الصين  بحر في سبتمبر الثاني من في 

 عاتية  رياح  واجهت  املنطقة   أن   والجدير بالذكر  جارية،  الحادث  سبب  في
ً
  كيلومتر   160  إلى  سرعتها  تصل  معتادة  غيرا

ً
 الساعة   فيا

 
ً
  ميناء  إلى   نيوزيلندا   في   نابير  من   طريقها   في   السفينة  كانت  عندما   أساوي امل  الحادث  هذا   وقعحيث    ،  Maysak“ عصار ل   أمتدادا

    39على متنها    تحمل   املاشية  ناقلة  كانت ، و الصيني   تانغشان
ً
   ملستأجرينعن ا  ممثلين  أربعة  إضافة إلىو   الطاقم  أفراد  منفردا

ً
علما

 . الصيني األلبان رعاية وإنتاج   برنامج إلى لالنضمام  متجهةكانت   اشية امل  شحنة بأن

 

  العثور   تم بينما ،  الياباني  السواحل خفر  قبل  من  الفلبينيين   البحارة من  اثنين  إنقاذ  تم هذا وقد 
ً
  الطاقم   أفراد  أحد  جثة  على الحقا

    40  الـ  يكون   أن  ويخش ى ،  اليابانية  النقاذ   سفينة   متن  على  نقلها   تمحيث    نجاة ال  زورق   في  )فلبيني(  
ً
  السفينة   متن   على   الباقون فردا

 فلبيني  36  يتألفون من  وهم
ً
 يتم   أن  أجل  من  ونصليإال أن أملنا باهلل كبير    فقدوا،  قد  أستراليان  ثنانإو   نيوزيلنديان  ومواطنان  ا

 يوم  من   متأخر   وقت  فيآخرين    ناجين  عن   البحث   إلغاء  تم  فقد  ومع األسف الشديده  ن، حيث أبعون هللا  أحياء  آخرين  على  العثور 

  زيدامل   إجراء  في  الياباني  السواحل   خفر   يأمل .  املنطقة  من   ”Haishem“  إعصار   قترابال  نتيجة    سبتمبر  املوافق الرابع من   الجمعة 

 . العصار  هذا فور عبور  الجوي   البحث عمليات من

 

 على   تنص  التيو (  POEA)   الخارج  في  التوظيف   عقودلالفلبينية  املؤسسة    بموجب  ون يعمل  الطاقم  أفراد بان كافة   ،والجدير بالذكر

ملالك    الدولية  املجموعة  خالل عضوية الشركة في  من  عليهم  مؤمن  والطاقم  السفينة  ، كما أنالتعويض   من  محددة  مستويات

مع  فإن السفينة مؤمن عليها بالكاملكذلك و ( “ Protection and Indemnity “Club P&I Clubوالتعويض الحمايةنادي ) البواخر

 . البضائع  فقدان  تجاه   مسؤولية  أي   تتحمل   ال  للمالحة  الخليج  شركة  أن  املعلوم  ومن  ، طيبة  سمعة  ذات  محلية وعاملية  تأمين   شركات

 

 . املأساوي   الحادثهذا   في أحبائهم  فقدوا أنهم  من املمكن الذين  أولئك عائالت نحو صلواتالو  فكاركل األ تتوجه  في هذا الوقتو

 - انتهى-

 



 

 للمالحة القابضة: نبذة عن شركة الخليج  
 

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

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

 من ناقالت املواد دبي،  
ً
 في الفجيرة وخورفكان وأبو ظبي، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطوال

ً
وتمتلك فروعا

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

بل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم باالمتثال ملتطلبات قانون الدارة الدولية لعمليات أمن السفن  ومعتمدة من 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

 

 

 

 


