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 رق األوسط الشي  ف غاز شركات ال  ياتكبر احدى مع  توقع اتفاقية تعاون الخليج للمالحة 

 

القابضة "ش.م.ع"ت شركة  وقع:  2022  ابريل    04  - اإلمارات العربية املتحدة-دبي   اتفاقية مشتركة مع احدى    الخليج للمالحة 

 أشهر او اكثر،   3، التي سوف تمتد الى فترة  اإلتفاقية  تهدف و .  الشرق األوسط  في منطقة  الطبيعيالغاز  مجال  في  الشركات الرائدة  

  الغازحقول   اريعمش  ى احد  ضمن  البحري  والشحن   النقل  وخدمات والبحرية اللوجستية  الخدمات   من   متكاملة   محفظة   توفير   إلى

 . الواقعة في امارة الشارقة

 

صة لعمليات االنقاذ في حاالت خص ى موباخرة أخر   (AHT Vessel)املرساة    تحميل ل  باخرة ب  الشركة  بتزويد   «   للمالحة  الخليج »  وتلتزم

 التنسيق وخدمات املوانئ و   البحرية  بالخدماتتزويد الشركة    مسؤولية  ستتولى  كما  .طوال فترة املشروع(ERRV Vessel)   ئ الطوار 

  تشتمل   أن   املقرر   ومن.  والحلول اللوجستية  الرسو   خطط   واعتماد  السفن  تسجيل   عمليات  إلتمام  املوانئ  سلطات  مع   قرب   عن

   الشركة   مهام 
 
   الحمرّية،  في  الحرة  واملنطقة  التّجار   بين   الجمركي  التخليص   عمليات  على  اإلشراف  على  أيضا

 
 تخليص   عن   فضال

 . وغيرها الدخول   تأشيرات واستصدار   البحري  الطاقم  وتغيير السفن   تسجيل معامالت

 

  وتتعامل  التجارية  واملوانئ  املحطات  جميع  تخدم  حيث  ،   املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  قوي   بحضور   للمالحة  الخليج  شركة   تتمتع

 . وخورفكان والشارقة والفجيرة دبي في ن خالل فروعها م والبضائع السفن أنواع  جميع مع

 

 - انتهى-
 

 

 

 نبذة عن شركة الخليج للمالحة القابضة: 
 

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

فبراير   منذ  املالي  دبي  في سوق  املدرجة  الوحيدة  "  2007املتخصص  الرمز  الفجيرة GULFNAVتحت  في   
 
فروعا وتمتلك  دبي،  في  الشركة  مقر  ويقع   ."

 من ناقالت املواد الكيميائية وسفن نقل املواش ي وسفن دعم العملي  وخورفكان 
 
 اتوأبو ظبي، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطوال

تثال  ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم باالم  9001:2015والخدمات البحرية وعمليات إصالح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو 

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

 جديدة لالرتقاء بمستوى خدمة العمالء الحاليين، وجذب عمالء
 
 جدد. خدمات عالية الجودة لألسواق املحلية والدولية، مما يتيح فرصا

 

 :مع  التواصل يرجى اإلعالمية، للعالقات

 نادر مقبل

 املستثمرين  عالقات مدير

 0799 778 56 971+: هاتف

 investor.relations@gulfnav.com    : االلكتروني البريد


