
 
 

 

 جي إف إتش تعين لؤي أحمدي بمنصب مدير تنفيذي أول

 

: أعلنت اليوم جي إف إتش كابيتال، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل من قبل مجموعة 6102دبي، .... نوفمبر 

جي إف إتش المالية الواقع مقرها في مملكة البحرين، عن تعيين السيد لؤي أحمدي بمنصب مدير تنفيذي أول في 

، سوف يتولى السيد لؤي مسئولية إدارة عمليات الشركة، الواقع مقرها في مدينة دبي. وفي إطار منصبه الجديد

 الشركة والتركيز على التوسع في أنشطتها لخوض قطاعات ومناطق جغرافية جديدة. 

 

من الجدير بالذكر أن السيد لؤي من الشخصيات المحترفة المعروفة في مجال االستثمار المالي اإلسالمي حيث 

ن في هذا المجال من خالل عمله في كبرى المؤسسات المالية يتمتع بخبرة واسعة تربو على عقدين من الزما

اإلسالمية والتقليدية بمختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما تولى مناصب عليا في بنوك دولية مرموقة، 

 وتشمل خبرته مجاالت مختلفة من بينها األنشطة المصرفية الخاصة وإدارة الثروات واألسهم الخاصة.   

 

دبي الوطني حيث كان يشغل مؤخرا  اإلمارات إلى جي إف إتش كابيتال، خدم السيد لؤي في بنكقبل انضمامه 

، ومنصب العضو المنتدب ورئيس األنشطة المصرفية الخاصة في 6102ديسمبر  ذمنصب العضو المنتدب من

وعة كابيتال . مما يذكر أن السيد لؤي كان الشريك المؤسس ورئيس التسويق في مجم6106أكتوبر  ذالرياض من

للطاقة ومقرها في البحرين، وهي شركة لألسهم الخاصة تركز على االستثمار في قطاع النفط والغاز على 

المستويين اإلقليمي والعالمي. كما تقلد قبل ذلك عددا من المناصب العليا في بنك يونيكورن لالستثمار، دويتشه 

 بنك، نوريبا/يو بي إس وسيتي بنك في البحرين.

     

تعليقا على هذا التعيين، صرح السيد هشام الريس، العضو المنتدب لشركة جي إف إتش كابيتال بقوله:"نحن 

سعداء بالترحيب بالسيد لؤي في جي إف إتش كابيتال في هذا الوقت الحاسم، في ظل النمو والتوسع الذي تشهده 

ستثمارات على المستويين اإلقليمي بسجل حافل من اإلنجازات في اال يتالالمجموعة. تتمتع جي إف إتش كاب

والعالمي في قطاعات متنوعة مثل التعليم، الرعاية الصحية واألسهم الخاصة. من المؤكد أن الخبرة الواسعة التي 

يتمتع بها السيد لؤي سوف تعزز من قدرتنا على مواصلة تحديد وهيكلة وإدارة االستثمارات الحالية والجديدة. 

فريق العمل، نتطلع إلى توفير مزيد من القيمة والفرص الواعدة لمساهمينا ومستثمرينا في ومن خالل التعاون مع 

 الفترة المقبلة."  

 

علق السيد أحمدي بقوله:"إنني سعيد باالنضمام إلى جي إف إتش كابيتال التي تنتمي إلى واحدة من المجموعات 

المالية الرائدة في المنطقة، وإنه من خالل األسس القوية لهذه المجموعة واستراتيجيتها المدروسة فإنني أتطلع إلى 

 تطوير وتقديم استثمارات متميزة ومبتكرة."  

  

إلشارة إلى أن السيد لؤي حاصل على درجة الماجستير في العلوم ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال، تجدر ا

 تخصص في المالية والمحاسبة من جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة بالواليات المتحدة األمريكية.

 

 

 إنتهى

 

 



 
  :كابيتال GFH عن

إستثماري قائم في مركز دبي المالي يوفر رأس المال والدعم اإلستراتيجي للشركات، مع سجل حافل المالية،وهي بنك GFHشركة تابعة لمجموعة 

كابيتال من أعرق الشركات التي تعمل في هذا المجال بالمنطقة GFH سنوات.تعتبر 01من إستثمارات ذات األداء المتميز الذي يمتد أكثر من 

 دبي للخدمات المالية.وأولى المؤسسات التي تم ترخيصها من قبل سلطة 

 
 GFH دولة حيث  62شركة عبر أكثر من  21مليار دوالر أمريكي ألكثر من  3كابيتال قامت بالعديد من الصفقات بقيمة اجمالية تقدر بأكثر من

لوجيا و الرعاية الصحية عملت في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت كما اشتهرتاقليميا في مجال اإلستثمار في التكنو
 .و التعليم
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