
 

 

 

 

 خبر صحفي 

 

 التجارية واالستثمارية للشؤون    تنفيذي رئيسعين ت الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع

 

، الشركة الرائدة  شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع: قامت شركة  2021  نوفمبر  28عربية املتحدة ،  اإلمارات ال،  دبي

 . واالستثماريةلشؤون التجارية  تنفيذي لرئيس السيد كريس فيليبس بمنصب ، بتعيين مجال املالحة والنقل البحري في 

   25تزيد عن  عاملية  يتمتع فيليبس بخبرة  
 
قبل انضمامه إلى شركة الخليج للمالحة القابضة، كان  و .  اتفي إدارة االستثمار   عاما

الخدمات   ورئيس  اإلسالمي،  أبوظبي  مصرف  في  السفن  وتمويل  املتخصصة  املصرفية  الخدمات  رئيس  منصب  يشغل 

في سنغافورة،   املؤسسية  بارينجتون لالستشارات  في شركة  التنفيذي  واملدير  الوطني،  الفجيرة  بنك  في  والطاقة  البحرية 

في    القياديةوشغل العديد من املناصب    ،في سنغافورة  BNP Paribasاإلقليمي للشحن والتمويل الخارجي في بنك    والرئيس

 اململكة املتحدة وسنغافورة وهولندا. 

:  لشركة الخليج للمالحة القابضة  قال السيد أحمد الكيالني، العضو املنتدب وعضو مجلس اإلدارة  ،ةوفي هذه املناسب

ال  ة استثنائي  خبرةنعتقد أن هذه البيئة تتطلب  لذلك  .  ةمسبوق  وتحديات مالية غير نعيش في زمن اقتصادي  " شؤون  في 

لقطاعات  في االتي تشهدها حاليا وتعزيز مكانتها    رحلة النمو في    الشركةاستمرار  استقرار و لضمان    يةاالستثمار و   التجارية

فيها تتواجد  فيليبس  يعتبر  و .  التي  ،  كريس  الفريق  إلى  رائعة   حيث  إضافة 
 
االستراتيجي ضروريا نهجه  في صياغة    سيكون 

 . على مدار السنوات القليلة املقبلة" ةواالستثماري ةالتجاري  ركةوتحقيق أهداف الش

 يس
 
تطوير مجموعة  تحسين و عن تشكيل اإلستراتيجية التجارية واالستثمارية للشركة. وسيهدف إلى    كون فيليبس مسؤوال

 يقوي    كيانواملساعدة في بناء    ،الشركةالتي تقدمها  خدمات  ال
 
   وفر نموا

 
   مستداما

 
ادارة االسطول  بفعالية  من خالل    ومربحا

 مع رؤية ال وزيادة األصول  ألعمال وتنويع ا
 
 . شركةتماشيا

 

 

 

 - انتهى -

 

 



 

 

 

 

  :حة القابضةمال نبذة عن شركة الخليج لل

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

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

 في الفجيرة وخورفكان وأبو ظبي، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة  
 
مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعا

إصالح   وعمليات  البحرية  والخدمات  العمليات  دعم  وسفن  املواش ي  نقل  وسفن  الكيميائية  املواد  ناقالت  من   
 
أسطوال

ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم باالمتثال ملتطلبات    9001:2015ى شهادة أيزو السفن، كما أن الشركة حائزة عل

قانون اإلدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير  

 جديدة لالرتقاء بمستوى خدمة العمالء   عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة لألسواق املحلية والدولية، مما 
 
يتيح فرصا

 الحاليين، وجذب عمالء جدد. 

 :مع التواصل يرجى اإلعالمية، للعالقات

 نادر مقبل 

 املستثمرين  عالقات مدير

 0799 778 56 971+: هاتف

 investor.relations@gulfnav.com: االلكتروني البريد
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