
 

 

 في السعوديةابرز مصانع الخبس و الحلويات  إحذى علي ستحورتجي إف إتش 

 

ششمخ جٜ إف إرش مبثٞزبه، ٕٜٗ ششمخ ربثؼخ ىَجَ٘ػخ جٜ إف إرش  : أػيْذ5102 .. ّ٘فَجش -دثٜ 

ثبىََينخ اىؼشثٞخ اىسؼ٘دٝخ  اىخجض ٗاىذي٘ٝبد ػيٚ ٗادذح ٍِ امجش ٍصبّغ السزذ٘اراالرفبق ىػِ اىًٞ٘ اىَبىٞخ، 

 ٍيُٞ٘ دٗالس أٍشٝنٜ. 21ثقَٞخ ٍقذسح 

فٜ اىََينخ اىؼشثٞخ اىسؼ٘دٝخ،  ٍْزجٜ اىخجض ٗاىذي٘ٝبد، ٕٜٗ اُٟ ٍِ مجشٙ 0891فٜ ػبً  رأسسذ اىششمخ 

ػجش ٍخزيف أّذبء اىََينخ ٍِ ػَٞو  0111ٍِ ثز٘سٝذ ٍْزجبرٖب إىٚ أمثش ػبٍو ٗ 300ثز٘ظٞف  دٞث رقً٘

 خاله شجنخ ر٘صٝغ ضخَخ. 

.  ٕزا ٍِ فئخ اىخَس ّجً٘ٗاىفْبدق ٍِ سالسو اىَ٘اد اىغزائٞخ ٗاىَطبػٌ رضٌ قبئَخ مجبس ػَالء اىششمخ ػذد 

ٗقذ سجيذ اىششمخ ٍؼذالد َّ٘ ٍطشدح ػبٍب ثؼذ ػبً، دٞث اسرفؼذ إٝشادارٖب ثَؼذه َّ٘ سْ٘ٛ ٍشمت ثْسجخ 

، ٍِٗ اىَز٘قغ أُ رذبفع اىششمخ ػيٚ ٕزا اىَؼذه ٍِ اىَْ٘ خاله 5101إىٚ  5101% خاله اىفزشح ٍِ 00

     فزشح االسزثَبس.

، صشح اىسٞذ ٕشبً اىشٝس، اىؼض٘ اىَْزذة ىششمخ جٜ إف إرش مبثٞزبه ثق٘ىٔ:"ّذِ رؼيٞقب ػيٚ ٕزا االرفبق

سيغ اىغزائٞخ ثبىََينخ اىؼشثٞخ اىسؼ٘دٝخ، ٗاىزٛ ٝؼزجش فٜ س٘ق اى االسزذ٘ارٗ االرفبق الُ ػِ ٕزاسؼذاء ثبإلػ

شٞب ٍغ إٔذافْب ٗطَ٘دبرْب اىزٜ ّأٍو بٍِ اىقطبػبد األسشع َّ٘ا فٜ اىََينخ. ٕزا ٗٝأرٜ ٕزا االسزذ٘ار ٍزَ

رذقٞقٖب ػيٚ اىَذٙ اىط٘ٝو ىزؼضٝض ٍنبّخ اىَجَ٘ػخ ٍٗذفظزْب االسزثَبسٝخ ثبىس٘ق اىسؼ٘دٛ اىزٛ ّشٙ فٞٔ 

َؼذه اىطيت ٝزأثش إٝجبثٞبً ثسَٞب قطبع اىَ٘اد اىغزائٞخ اىزٛ ٗال ،ح ىيَْ٘ فٜ ٍخزيف اىقطبػبدفشصب مجٞش

ٕزٓ اىششمخ اىزٜ رقً٘ ػيٚ أسس صيجخ ٗرزَزغ ثسجو ػيٚ  أُ فنشح االسزذ٘ار مَب اىَشرفغ ٍِ اىَسزٖينِٞ.

 ".        قجوزٞخ فشصب أمجش ىيَْ٘ فٜ اىَسزدبفو ٗاسٌ رجبسٛ ٍؼشٗف ػيٚ ٍسز٘ٙ اىََينخ ثَب ٝ

ٍيُٞ٘ ّسَٔ ٝؼذ األمجش ضَِ دٗه  5899رجذس اإلشبسح إىٚ أُ ػذد سنبُ اىََينخ اىؼشثٞخ اىسؼ٘دٝخ اىجبىغ 

% ثِٞ ػبٍٜ 591ٍؼذه َّ٘ سْ٘ٛ ٍشمت جٞذ ثْسجخ ثيغذ اىََينخ ٍجيس اىزؼبُٗ اىخيٞجٜ، مَب دققذ 

ف ٝشنو قطبع اىَأم٘الد ٗاىَششٗثبد ، ثبإلضبفخ إىٚ اسرفبع ٍؼذه اإلّفبق ىيفشد. ٕزا ٗس5101٘ٗ 5101

أدذ ٍقٍ٘بد اىجزة اىٖبٍخ ثبىََينخ اىؼشثٞخ اىسؼ٘دٝخ دٞث ٝز٘قغ اسرفبع االسزٖالك اىغزائٜ ثَؼذه َّ٘ سْ٘ٛ 

 ٗرىل دست ٍؤشش )ثٜ أً اٛ(. 5109إىٚ  5101% خاله اىفزشح ٍِ 592جخ ٍشمت ثْس

َأٍّ٘خ ٝخ اىَذسح ىيذخو فٜ اىقطبػبد اىرشمض اسزشارٞجٞخ ٍجَ٘ػخ جٜ إف إرش ػيٚ اىفشص االسزثَبس

االسزٖالمٞخ، اىزؼيٌٞ، اىشػبٝخ اىَ٘اد أّشطخ اىزجضئخ، ٍِ ثْٖٞب ٗاىزٜ رزَزغ ثئٍنبّبد َّ٘ ق٘ٝخ، ٗاىَخبطش 

 اىصذٞخ، ٗاألّشطخ اىؼقبسٝخ ىٞس فقظ ػيٚ ٍسز٘ٙ اىََينخ ٗىنِ ػيٚ ٍسز٘ٙ األس٘اق اىذٗىٞخ.     

 



 

  :كابيتال GFH عن 

 

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

كابٌتال من أعرق الشركات التً تعمل فً هذا GFH .تعتبرسنوات 01ٌمتد أكثر من الذي ز تمٌمالدا  األسجل حافل من إستثمارات ذات 

 سلطة دبً للخدمات المالٌة.المؤسسات التً تم ترخٌصها من قبل  ىالمجال بالمنطقة وأول
 

 GFH دولة  52شركة عبر أكثر من  11دوالر أمرٌكً ألكثر من  ملٌار 0كابٌتال قامت بالعدٌد من الصفقات بقٌمة اجمالٌة تقدر بأكثر من

فً مجال اإلستثمار فً التكنولوجٌا و  هرتاقلٌمٌاكما اشت فً قطاعات الرعاٌة الصحٌة والتكنولوجٌا واإلعالم واالتصاالت تعمل حٌث
 .و التعلٌم الرعاٌة الصحٌة

 
 

 لمسيذ من المعلومات الرجاء االتصال:

 قسم اإلعالم و اإلتصاالت

 97143651500+هاتف: 
 cap.com-media@gfhاىجشٝذ اإلىنزشّٜٗ: 

 cap.com-www.gfhاىَ٘قغ اإلىنزشّٜٗ: 

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

