
 

 

 
 على المستثمرين  النصف سنوية براح األتوزع  جي إف إتش

 

 

 عهى انًسخثًشٌٍ انُصف سٌُٕت سبب األبخٕصٌع  يؤخشا  أَٓب لبيج  كببٍخبل جً إف إحش: أعهُج 2102 فبشاٌش 2انًُبيت، 

بشكم يُخظى،  دٔسٌت ٔ أسبب شٍب يع سٍبسخٓب انًخبعت نخٕصٌع ، حًفً عذد يٍ اإلسخثًبساث ٔانصُبدٌك انخبصت ببنششكت

ْزِ األسبب  إنى انًسخثًشٌٍ فً انصُبدٌك االسخثًبسٌت نهًجًٕعت ٔانخً شًهج يذسست فٍالدنفٍب انخبصت   حٍث حى صشف

يٕل جذة ببنًًهكت انعشبٍت انسعٕدٌت إفُج ، %9ٔ %7انًخحذة بُسبت عبئذ ٔيذسست شٍفهذ انخبصت بذٔنت اإليبساث انعشبٍت 

 %.9% ٔيحفظت انعمبساث انسكٍُت انًخُٕعت ببنٕالٌبث انًخحذة بُسبت عبئذ 10بُسبت عبئذ 

بمٕنّ: "ححشص جً إف إحش دٔيب عهى إٌجبد عضٕ انًُخذة فً انششكت بٓزِ انًُبسبت، صش  انسٍذ ْشبو انشٌس، ان

يخُٕعت يٍ خالل انصُبدٌك ٔانًشبسٌع االسخثًبسٌت انًُٕعت انخً ححمك عبئذاث يبنٍت يسخمشة. إٌ حٕصٌعبث يصبدس دخم 

األسبب  انخً َمٕو بٓب بشكم دٔسي إًَب حعكس انخضايُب بخٕفٍش عبئذاث يُخظًت نًسخثًشٌُب، حٍث أٌ انعبئذاث انثببخت انخً 

خالل انسُٕاث انمشٌبت انًبضٍت.  انمشاساث اإلسخثًبسٌت انخً احخزَبْبَجب  نخٍش دنٍم عهى  ألسبعتححممج يٍ ْزِ األصٕل ا

ٔفً ظم ْزِ انبٍئت االلخصبدٌت انًهٍئت ببنخحذٌبث، سٕف حٕاصم جً إف إحش حٌُٕع فئبث األصٕل انًسخثًشة ٔكزنك 

 بديت بًشٍئت هللا."ٔاألعٕاو انم 2102يُبطمٓب انجغشافٍت نخحمٍك أعهى يعذل يًكٍ يٍ انعبئذاث نهًسخثًشٌٍ خالل عبو 

خٕصٌعبث ب ببنٕالٌبث انًخحذة انصُبعٍتهعمبساث ن يحفظت اسخحٕار عهى يؤخشا لذ ٔافمج جً إف إحش أٌانجذٌش ببنزكش 

بعبئذ ببنًًهكت انعشبٍت انسعٕدٌت   ،أحذ أبشص يصبَع انخبض ٔانحهٌٕبث فً جذةضبفت إنى ببإل. % 5.8حصم انى  َمذٌت دٔسٌت

 % سٌُٕب . 07.8يخٕلع ٌفٕق 

 

 

 -اَخٓى -

 



 

  :كحايتحل GFH عن

 

 ،ٌوفر رأس المال والدعم اإلستراتٌجً للشركات مركز دبً المالً بنك إستثماري قائم فً هً،والمالٌةGFHشركة تابعة لمجموعة 

التً تعمل  كابٌتال من أعرق الشركاتGFH .تعتبرسنوات 01ٌمتد أكثر من الذي ز تمٌمالدا  األمع سجل حافل من إستثمارات ذات 

 سلطة دبً للخدمات المالٌة.المؤسسات التً تم ترخٌصها من قبل  ىفً هذا المجال بالمنطقة وأول
 

 GFH 52شركة عبر أكثر من  01دوالر أمرٌكً ألكثر من  ملٌار 3كابٌتال قامت بالعدٌد من الصفقات بقٌمة اجمالٌة تقدر بأكثر من 

فً مجال اإلستثمار فً  كما اشتهرتاقلٌمٌا التكنولوجٌا واإلعالم واالتصاالتفً قطاعات الرعاٌة الصحٌة و تعمل حٌثدولة 
 .و التعلٌم التكنولوجٌا و الرعاٌة الصحٌة

 
 

 لمسيد من المعلومحت الرجحء االتصحل:

 قسم اإلعالم و اإلتصاالت

 97143651500+هاتف: 
 cap.com-media@gfhانبشٌذ اإلنكخشًَٔ: 

 cap.com-www.gfhانًٕلع اإلنكخشًَٔ: 

mailto:media@gfh-capital.com
http://www.gfh-cap.com/

