
 
 
 

 مجموعة جي إف إتش المالیة تستكمل االستحواذ على

 ملیار دوالر أمریكي 1.2استثماریة في البنیة التحتیة بقیمة  فظاحم

 
 .في المنطقة (LAND BANK) ياألراضملیون قدم مربع من  200 تملك -
     

ستحواذ على إلاإتش المالیة، عن استكمال أعلنت الیوم مجموعة جي إف  :2017أغسطس  14البحرین، 
 ملیار دوالر أمریكي في أفریقیا والشرق األوسط. 1.2 تقدر بـالتحتیة  ىفظ استثماریة للبناحم
 

یأتي ھذا االستحواذ في إطار االستراتیجیة الجدیدة التي تنتھجھا المجموعة والتي تم إقرارھا خالل اجتماع 
، وعقب الحصول على الموافقات 2017للمساھمین، الذي عقد في شھر مارس  العمومیة الغیر عادیةالجمعیة 

ملیون  315الالزمة من الجھات الرقابیة المختصة. تم تمویل االستحواذ من خالل زیادة رأس المال بقیمة 
ملیون  975دوالر أمریكي، ما أدى إلى زیادة رأس المال الصادر والمدفوع لمجموعة جي إف إتش إلى 

االستثماریة التي تم االستحواذ علیھا سوف تجعل مجموعة جي إف إتش من  فظامریكي. یذكر أن المحدوالر أ
كل من في  قدم مربعملیون  200تفوق  اتبمساحو،  (LAND BANK)البنوك المالكة لألراضي برزأ

     والھند. الخلیج العربيأفریقیا، دول 
 

الریس، الرئیس التنفیذي لمجموعة جي إف إتش المالیة تعلیقا على ھذا االستحواذ، صرح السید ھشام 
مراحل  برزفي تاریخ جي إف إتش وأحد أ ھمال ھذا االستحواذ الذي یعد األبقولھ:"نحن سعداء باستكم

ل ألنشطة أعما االخرى الرئیسیةاستراتیجیتنا الجدیدة، حیث أن ھذا االستحواذ سوف یضیف أحد الخطوط 
التي تأتي باإلضافة إلى أنشطة الصیرفة االستثماریة،  )ات البنیة التحتیةاستثمار( مجموعة جي إف إتش

الصیرفة التجاریة واألنشطة العقاریة. لقد استطعنا تأمین ھذه المعاملة المتمیزة لمساھمي مجموعة جي إف إتش 
إتش  جي إفأبدى عدد من المطورین على المستویین الدولي واإلقلیمي رغبتھم في مشاركة  وقد. ائعةبقیمة ر

ا من خالل ھذ الطویلولمساھمینا على المدى المتوسط  جید، لذا، فإننا نتوقع تحقیق عائد فظافي ھذه المح
  ".اإلستحواذ

 
-إنتھى-  

 
 

 ":جي إف إتش المالیةعن "مجموعة 
األصول، وإدارة الثروات، تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالیة األكثر أھمیة في منطقة الخلیج، والتي تتضمن: إدارة 

والخدمات المصرفیة التجاریة والتطویر العقاري. وتتركز عملیات المجموعة في دول مجلس التعاون الخلیجي وشمال أفریقیا 
 والھند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرین، وسوق الكویت لألوراق المالیة وسوق دبي المالي .

 
 الرجاء االتصال بـ:لمزید من المعلومات، 
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