
 

 خبر صحفي: 

 

للسيولة  مزود"  كابيتال إم  إتش  بي" تعيين  

 املالي دبي سوق  في  ع.م.ش القابضة للمالحة الخليج  لشركة

 

  أعلنت  ثقتها،  منحتها   التي  الرائدة  املساهمة  الشركات  قائمة  إلى  جديدة  إضافة  في  :  2022  يوليو    21  - اإلمارات العربية املتحدة-دبي  

  تعيينها عن املتحدة، العربية اإلمارات لدولة املالية  األسواق في الرائدة الشركات  إحدى" كابيتال إم إتش بي"
 
  لشركة للسيولة مزودا

  .املالي دبي سوق  في املدرجة ع .م.ش القابضة  للمالحة الخليج

 

 
 
  للمالحة   بالخليج   الخاصة   املالية  لألوراق  السيولة   بتوفير"  كابيتال  إم  إتش  بي"  ستقوم  الجانبين،   من  توقيعها   تم   التي   لالتفاقية  ووفقا

  السهم،   على  السيولة   نشاطات  على  املحافظة  في  يسهم  بما   التداول،  نظام  في  يومية   أسعار   إدخال  خالل  من  املالي،  دبي  سوق   في

  .للمستثمرين مضافة  قيمة وتقديم

 

  للمالحة   الخليج شركة  إدارة  ملجلس  شكره  عن  كابيتال،  ام  اتش  بي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  السعدي،  الهادي  عبد  السيد  وأعرب

   واختيارها  بالشركة   ثقتهم  على
 
  محافظهم   تنويع  على  أكبر  قدرة  املنطقة  في  املستثمرين  يمنح  ما  الشركة،  ألسهم  للسيولة  مزودا

  .السوق   في املتداولة الشركة  ألسهم  السعرية التحركات   استقرار على  والحفاظ االستثمارية، 

 

 يشهده  ما  ظل  في  للمالحة،  الخليج  وهي  كبير،  بتقدير  تحظى  أخرى   لشركة  السيولة  خدمات  لتقديم  رائعة  فرصة  هذه: "وأضاف

  الخليج   أسهم  على  التداول   تسهيل  على  سنعمل  أننا  من  ثقة  على  ونحن  املستثمرين،  قبل  من  متزايد  اهتمام  من  املالي  دبي  سوق 

  ."بالسوق  املدرجة للمالحة

 

  ام  اتش  بي  شركة  به  تتمتع  بما  للمالحة،   الخليج  إدارة  مجلس  وعضو  املنتدب  العضو  الكيالني،  أحمد  السيد  أشاد  ناحيته،  من

  كابيتال،   ام  اتش  بي  مع  الجديدة  شراكتنا  أن  من  واثقون   نحن: "وقال.  الرائدة  الشركات  من  لعدد  السيولة  توفير  في  خبرة  من  كابيتال

  ."املالي دبي  سوق  في للمالحة الخليج   أسهم على للتداول  مضافة  قيمة ستمنح 

 

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

  ”GULFNAV“. الرمز تحت 2007 فبراير منذ املالي دبي سوق  في املدرجة  الوحيدة  املتخصص البحري  والنقل 

 

   وتمتلك  دبي،  في  الشركة  مقر  ويقع
 
   الشركة  وتمتلك  ،  السعودية  في  خارجي  فرع  إلى  إضافة  وخورفكان،  الفجيرة  في  فروعا

 
 من   أسطوال

  الشركة   أن  وبما  السفن،  إصالح  وعمليات  البحرية  والخدمات  العمليات  دعم  وسفن  املواش ي  نقل  وسفن  الكيميائية  املواد  ناقالت

 لعمليات   الدولية  اإلدارة قانون   ملتطلبات  باالمتثال  تلتزم  فإنها   بيروفيريتاس،  قبل  من   ومعتمدة  9001:2015  أيزو   شهادة  على  حائزة



 

  عالية   خدمات  وتقديم  عملياتها  وتطوير  تحديث  على  باستمرار  الشركة  وتعمل  كما  البيئي؛  والتحكم  التلوث  ومنع  السفن  أمن

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

 

 - انتهى-
 

 

 

 

 :مع  التواصل يرجى اإلعالمية، للعالقات

 نادر مقبل

 املستثمرين  عالقات مدير

 0799 778 56 971+: هاتف

 investor.relations@gulfnav.com    : االلكتروني البريد


