
 
 

 

 إتفاقية شراكة مع مجموعة )أداني( عتوق نافي مومبايمدينة الطاقة 
-  

 يهٌٕٛ دٔالر أيزٚكٙ 54ححمٛك حخارج جزئٙ بمًٛت  -
 

  يذُٚت شزكت يع حشكم انخٙ يٕيبا٘ َافٙ انطالت يذُٚت شزكت أٌ انٕٛو انًانٛتHFG  يجًٕعت أعهُج :(7102يونيو  72المنامة، )

 شزاكت احفالٛت بإبزاو جلاي اإللخصادٚت نهخًُٛت يٕيبا٘ يُطمت بًشزٔع رئٛسٍٛٛ عُصزٍٚ ٔاالحصاالث انًعهٕياث نخمُٛت يٕيبا٘

 يحطاث يٍ عذد انی تباالضاف يُٛاء أكبز بإدارة حمٕو حٛث ذانُٓ فٙ األعًال يجًٕعاث كبزٖ يٍ ْٔٙ ،)أداَٙ( يجًٕعت يع

     انُٓذ. فٙ انخاص بانمطاع نهطالت

 انًخطظ نخصًٛى يعا بانعًم يٕيبا٘ َافٙ انطالت يذُٚت يشزٔع ٔ )أداَٙ( يجًٕعت يٍ كم ٚمٕو سٕف االحفالٛت ْذِ بًٕجب

 سٕف انزئٛسٙ، انًخطظ عهٗ انًطهٕبت انًٕافمت عهٗ انحصٕل ٔبعذ انًشزٔع. يٍ ٔانثانثت انثاَٛت انًزحهخٍٛ ألراضٙ انزئٛسٙ

 اإلَشاء ٔأعًال انًسبك انبٛع بعًهٛاث بعذْا سخبذأ حٛث األراضٙ، ْذِ فٙ انزئٛسٛت انخحخٛت انبُٛت بخطٕٚز )أداَٙ( يجًٕعت حمٕو

 نٓذِ بانُسبت )أداَٙ( يجًٕعت بٓا حمٕو انخٙ انًبٛعاث حصٛهت يٍ %54 َسبت عهٗ انًسخثًزٌٔ ٚحصم سٕف انًٕلع. فٙ

 ٔجذث. إٌ انًحهٛت، انضزائب الخطاع بعذ األراضٙ،

 تاالحفالٛ ْذِ بخٕلٛع سعذاء بمٕنّ:"َحHFGٍ  ًجًٕعتن انخُفٛذ٘ انزئٛس انزٚس، ْشاو انسٛذ صزح االحفالٛاث، ْذِ عهٗ ٔحعهٛما

 انخطٕٚز بإسخزاحٛجٛت لذيا ٔانذفع جٕٓدَان حأكٛذا   )أداَٙ( يجًٕعت يع انشزاكت ْذِ حأحٙ بانُٓذ، األعًال يجًٕعاث كبزٖ يع

 انًشزٔع ارض عهٗ انعًم ٔحٛزة فٙ االسزاع يٍ حًكُُا سٕف اإلحفالٛت ْذِ أٌ َعخمذ انُٓذ. فٙ ارٚعُانًش انًمزرة ٔانخطظ

 ."انُٓذ فٙ اسخثًاراحُا يٍ انًساًٍْٛ ٔانسادة ٔانًسخثًزٍٚ ًجًٕعتنه  انًزجٕة انمًٛت نخحمٛك ٔانخعجٛم

 

 شزكت لبم يٍ نهًبٛعاث ُٕٚتانس انذفعاث طزٚك عٍ انًشزٔع يٍ انبُك نذٖ انخخارج إسخزاحٛجٛت إطار فٙ اإلحفالٛت ْذِ حأحٙ

 أداَٙ.

 

 حٛث ،انًطٕرٍٚ يٍ إسخاليٓا حى انخٙ انخخارج دفعاث يٍ كجزء أيزٚكٙ دٔالر يهٌٕٛ 54 إسخالو حى أَّ بانذكز انجذٚز ئٍ 

 . يٕيبا٘ َافٙ انطالت يذُٚت شزكت فٙ انًهكٛت حمٕق إجًانٙ يٍ %6 حفٕق َسبت انبُك هكًٚخ

 

 
-إنتهى-  

 
 ":المالية GFHعن "مجموعة 

" واحدة من المجموعات المالٌة األكثر أهمٌة فً منطقة الخلٌج، والتً تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفٌة GFHتعد "
مدرجة فً كل من  GFHالتجارٌة والتطوٌر العقاري. وتتركز عملٌات المجموعة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً وشمال أفرٌقٌا والهند. مجموعة 

 رٌن، وسوق الكوٌت لألوراق المالٌة وسوق دبً المالً .بورصة البح
 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:
 نوال الناجً

 قسم العالقات المؤسسٌة –مسؤول 
 17538538 973+هاتف: 
  nalnaji@gfh.comاإللكترونًالبرٌد 

 www.gfh.comالموقع اإللكترونً: 

mailto:الإلكترونيnalnaji@gfh.com
http://www.gfh.com/
http://www.gfh.com/

