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 للنشر الفوري 

 

 عملية دمج   إنجازشركة الخليج الدولية للخدمات بصدد  

 و"أطياب"  شقب"ال"شركتي لشركة "أمواج" مع  
 

  (، GISSالخليج الدولية للخدمات، )يشار إليها بكلمة "الشركة"، ورمزها في بورصة قطر:  شركة  أتمت بنجاح    -2022  ديسمبر  29الدوحة، قطر •  

  لمة مع مجموعة منايا القابضة إلجراء عملية دمج شامل محتملة لشركة أمواج لخدمات التموين المحدودة )يشار إليها هنا بك  المفاوضاتعملية التقييم و

إليها  يشار  )  الشقب أبيال للخدمات التموينية  تيشركل  تابعة  دةمحد  كيانات"أمواج"(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات، مع  

" مستشار مالي حصري لشركة    ذ.م.م(ش.)حيث إن تم تعيين " كيو إنفست  .  "أطياب"(  هنا بكلمة  يشار إليها )  أطياب للخضار والفواكهو  "الشقب"(  هنا بكلمة

 الخليج الدولية للخدمات. 

 

شركة تموين    ، باإلضافة إلى أمواج  من شركة  %100التي تمثل  شركة الخليج الدولية للخدمات    هم الكيان الجديد    ن الثالثة في مساهميالتجدر اإلشارة إلى أن  و

أوائل  في  الدمج  عملية    إنجازالمتوقع  ومن  الشقب وأطياب.    من  %100  اكل منهممثل  تحيث    ، ذ.م.م(ش.)  ه الدولي  يه قطرالشركة أبيال  و  ذ.م.م( ش.)   كابتل

الجمعيات   موافقات، فضالً عن  ذات الصلة   التنظيميةموافقات  ال  على  الحصولوالنهائية  االتفاقيات    على  األطرافجميع  توقيع  رهناً ب وذلك  ،  2023عام  

 االتفاقية النهائية.   عقب التوصل إلىالدمج  عمليةتفاصيل  وسيتم اإلفصاح عن جميع. العامة للشركات

 

 

 :شقب وأطيابال نبذة حول 

 

  من  تمتد  خدماتمجموعة من ال  ويتضمن ذلك  .المعيشي  دعمال و  في عملية الدمج حلوالً رئيسية للضيافةوالمتضمنة  توفر الكيانات المحددة التابعة لشقب  

 الموظفين. قامة ألماكن إ  ةولة بالخدممدارة ومشتوفير حلول م   باإلضافة إلى،  خدمات إدارة المرافق خدمات التموين وصوالً إلى 

 

 

وتجار الغذائية  وغير  الغذائية  المنتجات  استيراد  مجال  في  أطياب  بتعمل  إلى  تها  أساسي  بشكل  خدماتها  توفر  من الالجملة، حيث  آخرين  شقب وعمالء 

تتيح لها    سلسلة توريد، وتدير  منتجات التموينو  من األغذية المجففة والطازجة والمجمدة  كبيرةوتعمل الشركة بشكل متخصص في مجموعة    المؤسسات.

 تنافسية.  صورةمتطلبات عمالئها بدعم إمكانية 

 

 لمجموعة منايا القابضة )ذ.م.م( انشقب وأطياب مملوكتالجدير بالذكر أن  

 

 نبذة حول أمواج: 

.  2012يونيو    1كشركة مملوكة بالكامل لقطر للطاقة، ثم استحوذت عليها شركة الخليج الدولية للخدمات في    2006تأسست أمواج لخدمات التموين عام  

إلمداد بالقوى  وباإلضافة إلى هدفها األساسي وهو تقديم خدمات تموينية عالية الجودة، فقد نوعت أمواج من خدماتها لتشمل التنظيف ومكافحة الحشرات وا 

التنظيف    العاملة وإدارة المرافق والمخيمات، كذلك خدمات التموين لألفراد وكبار الشخصيات. ومن خالل خدماتها إلدارة المرافق التي تتضمن خدمات 

للعمالء. كما تقدم أمواج    التنظيف الجاف التجارية للمناطق الداخلية والخارجية، تقدم أمواج خدمات شاملة وفعالة تشمل خدمات التنظيف والحراسة وخدمات  

لكبار الشخصيات، سواء لتجمعات حصرية صغيرة أو احتفاالت كبيرة رفيعة المستوى، وتقدم    وخدمات الطعامرفيعة المستوى  متميزة و  ضيافةخدمات  

 أيضاً خدمات التموين في حفالت الزفاف. 

  -انتهى- 
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 نبذة حول شركة الخليج الدولية للخدمات
وفقاً ألحكام نظامها األساسي وأحكام    2008فبرابر    12تأسست الخليج الدولية للخدمات، وهي شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة ببورصة قطر، في  

لها وفقاً   ( منه، ثم قامت الشركة بتوفيق أوضاعها وأحكام النظام األساسي68خاصة المادة ) 2002لسنة  5قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 
 .وبما يتوافق مع خصوصية تأسيسها 2015لسنة  11ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 

 
ذات الصلة    ومن خالل شركات المجموعة، تعمل الخليج الدولية للخدمات في أربعة قطاعات متميزة، وهي خدمات التأمين وإعادة التأمين والحفر والخدمات

سي للشركة  النقل بالهليكوبتر وخدمات التموين. تقدم قطر للطاقة )المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول(، المساهم األكبر، جميع وظائف المكتب الرئيوخدمات  
ستقلة من قِبَل مجالس إدارة الشركات المعنية واإلدارة   .العليا لكل منهامن خالل اتفاقية شاملة للخدمات، وت دار عمليات الشركات التابعة بصورة م 

 
أو زيارة   gis@qatarenergy.qa للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل عنوان البريد اإللكتروني

 .  www.gis.com.qa  الموقع اإللكتروني للشركة
 

 بيان إخالء المسؤولية 

الم ستقلة. في هذا البيان الصحفي، ي شار أحياناً إلى شركة الخليج الدولية  تندرج الشركات التي تمتلك فيها شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.( استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات  

 للخدمات بكلمة "الشركة" أو "المجموعة" لدواعي المالئمة.

 

عد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن توي هذا اإلصدار الصحفي على بيانات تطلعية بشأن األوضاع المالية ونتائج العمليات واألعمال التي تديرها الخليج الدولية للخدمات. وت  قد يح

ث التي تؤثر  نطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو األحداتقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وت

علنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية.   على المجموعة وبين تلك الم 

 

ن السوق والمنافسة داخل القطاع  ل، منها: )أ( تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب وظروف األسواق فيما يتعلق بخدمات المجموعة )ج( فقدان الحصة مويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوام 

سواق والظروف المالية واالقتصادية )ز( المخاطر السياسية. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفاً كبيراً عن )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( تغير ظروف األ 

علنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. والبيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تهدف إلى استعراض نظرا  المشار إليه في صفحة الغالف.  ت تطلعية في تاريخ هذه الوثيقةتلك الم 

 

كل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن استخدام  ال تتحمل شركة الخليج الدولية للخدمات ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها والشركات المتعاقدة معها ووكالئها أي مسؤولية بأي ش

لزمة بأي حال من األحأو اعتماد أي جهة على أي   وال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي بيان تطلعي  بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر الخليج الدولية للخدمات وشركاتها التابعة وشركاتها الشقيقة م 

ورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن شركة الخليج الدولية للخدمات دقة البيانات التاريخية  أو مادة أخرى وردت هنا وي عرف أو ال ي عرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة ل

 الواردة هنا. 

 

http://www.gis.com.qa/

