
 
 

 

تلتقي بفخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسيالمالية جي إف إتش   

 
اىزئٞض اىتْفٞذٛ ىَجَ٘ػت جٜ إف إتش )ٗطظ( ػض٘ ٍجيض إدارة ٍحَذ بِ دػٞج آه خيٞفت  ,)جٖت اىَِٞٞ( اىباجٜ قائذ اىظبظٜ  اىزئٞض اىتّ٘ظٜفخاٍت  اىص٘رة: 

 اىظٞذ ٕشاً اىزٝض )جٖت اىٞظار(

 

 خيٞج تّ٘ض اىتقٚ اىًٞ٘ أػضاء ٍجيض اإلدارة ىنو ٍِ ٍجَ٘ػت جٜ إف إتش اىَاىٞت ٗشزمت – 8102ْٝاٝز  82اىبحزِٝ، 

، ٍغ فخاٍت اىزئٞض اىتّ٘ظٜ اىباجٜ قائذ اىظبظٜ، فٜ إطار سٝارة رطَٞت ىفخاٍتٔ ىََينت اىبحزِٝ خاله اىفتزة تط٘ٝزىي

ْٝاٝز اىجارٛ. ٗخاله اىيقاء، قاً مو ٍِ اىشٞخ ٍحَذ بِ دػٞج آه خيٞفت، ػض٘ ٍجيض إدارة ٍجَ٘ػت جٜ  82ٗ 82ٍٜٝ٘ 

 فخاٍت، باطالع تط٘ٝزىي خيٞج تّ٘ضَجَ٘ػت ٗرئٞض ٍجيض إدارة إف إتش اىَاىٞت ٗاىظٞذ ٕشاً اىزٝض اىزئٞض اىتْفٞذٛ ىي

اىذٛ تقً٘ اىَجَ٘ػت بتْفٞذٓ فٜ اىجَٖ٘رٝت ٗاىزئٞض اىتّ٘ظٜ ػيٚ أحذث اىتط٘راث اىَتؼيقت بَشزٗع خيٞج تّ٘ض، 

         اىتّ٘ظٞت.

ٍِ اىحفاٗة ٗاىذػٌ خاله ىقائْا  تؼيٞقا ػيٚ ٕذا اىيقاء، صزح اىظٞذ ٕشاً اىزٝض بق٘ىٔ: "ّشؼز بظؼادة باىغت ىَا القْٞآ

بفخاٍت اىزئٞض اىتّ٘ظٜ، مَا ىَظْا ت٘جٖاث اىحنٍ٘ت اىتّ٘ظٞت اىجذٝذة ٗرغبتٖا فٜ دفغ ػجيت االقتصاد، ٍِٗ ثٌ دػٌ 

ٍشزٗع خيٞج تّ٘ض ىٞنُ٘ ٍقصذا ٕاٍا جذٝذا فٜ تّ٘ض. مَا أمذّا خاله اىيقاء ػيٚ اىتشاً اىَجَ٘ػت باالطتثَار فٜ 

ٍٜ ىيجَٖ٘رٝت اىتّ٘ظٞت، ّٗؼتقذ أُ ٍشزٗػْا ْٕاك طٞنُ٘ ٍِ اىَشارٝغ اىََٞشة ٗاىفزٝذة فٜ ٍْطقت شَاه االقتصاد اىَتْا

 أفزٝقٞا بؤمَيٖا."

تجذر اإلشارة إىٚ أُ ٍشزٗع خيٞج تّ٘ض ٕ٘ ٍشزٗع ػقارٛ ٝقاً فٜ أحذ اىَ٘اقغ اىَتَٞشة فٜ تّ٘ض، ٗٝتنُ٘ ٍِ ٍزمش 

ت، اىصحٞت ٗاىتؼيَٞٞت اىزاقٞت اىَظت٘ٙ. ىقذ تٌ تصٌَٞ اىَخطظ اىزئٞظٜ ىيَشزٗع ٍاىٜ ٗػذدا ٍِ اىَْشآث اىظنْٞت، اىتزفٖٞٞ

ٕنتارا فٜ ٍحافظت أرٝاّا. ط٘ف ٝ٘فز ٍ٘قغ اىَشزٗع ٗاىبْٞت اىتحتٞت اىخاصت بٔ  385ىٞضٌ أربغ ٍزاحو تَتذ ػيٚ ٍظاحت 

ٍْطقت اىشزق األٗطظ ٗشَاه فزصت جٞذة الطتقطاب اىَٖاراث ٗاىخبزاث ٗرإٗص أٍ٘اه االطتثَار ٍِ ٍختيف أّحاء 

         أفزٝقٞا ٗمذىل ٍِ األط٘اق اىذٗىٞت إىٚ تّ٘ض ٗأفزٝقٞا.

 

 

-إنتهى-  
  



 
 

 
 

 ":المالية GFHعن "مجموعة 
" واحدة من المجموعات المالٌة األكثر أهمٌة فً منطقة الخلٌج، والتً تتضمن: إدارة األصول، وإدارة GFHتعد "

الثروات، والخدمات المصرفٌة التجارٌة والتطوٌر العقاري. وتتركز عملٌات المجموعة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً 
رٌن، وسوق الكوٌت لألوراق المالٌة وسوق دبً مدرجة فً كل من بورصة البح GFHوشمال أفرٌقٌا والهند. مجموعة 

 المالً .

 
 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 
 

  جً إف إتش كابٌتال شركة
 لعامةعالقات اال

 +170 4 560 0011هاتف: 
pital.comca-media@gfh 

 
 نوال الناجً

 قسم العالقات المؤسسٌة –مسؤول 

 17538538 973+هاتف: 

  nalnaji@gfh.comاإللكترونًالبرٌد 

 www.gfh.comالموقع اإللكترونً: 
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