
 

 
 
 

 بالوالیات المتحدة بنجاحالعالمیة  افرص التكنولوجی فياالكتتاب جي إف إتش تغلق 
 

 
 

أنھ تماشیا مع  ،")المجموعة"أو ") جي إف إتش("أعلنت الیوم مجموعة جي إف إتش المالیة  : 2020ر بنوفم18  –المنامة 
رؤیتھا المتمثلة في االستثمار في االبتكار والنمو واالستفادة من التوجھات نحو تبني التكنولوجیا الرقمیة، قامت المجموعة 

یات متخصصة في تكنولوجال ،في مرحلة ما قبل الطرح العام األوليوالتي ھي باالستثمار في محفظة من الشركات عالیة النمو 
أداًء جیداً فیما تواصل الشركات االستثمارات من المتوقع أن تحقق . 19-ل أزمة كوفیدالتي ظلت صامدة نسبیاً خال، والجیل القادم

 .  االستفادة من الفرص الكبیرة المتوفرة في السوق
 

ي وھي تضم حصص أقلیة ف ،من الجدیر بالذكر أن المحفظة االستثماریة مملوكة من خالل آلیة جماعیة لتوفیر عنصر التنویع
، وغیرھا من "آوتریتش"و "بي واي جیھ یو إس"، "سامسارا"، "داتا روبوت"، "دورداش"، "یو آي باث"، "سنوفلیك"شركات 

ي فحلول اإلنترنت أو توفر شركات المحفظة برامج سحابیة للمھام الحساسة للمؤسسات، الذكاء االصطناعي و. الشركات أخرى
ق إدارة على تتم إدارة الشركات من قبل فر. التعلیمیةتكنولوجیا برامج الالتجارة اإللكترونیة للمستھلك مباشرة باإلضافة إلى مجال 

درجة عالیة من التأھل والكفاءة، وتتمتع بموقع ریادي في أماكن تواجدھا، كما أنھا تزاول أنشطتھا على نطاق واسع عبر مجموعة 
 .  افیةمتنوعة من المناطق الجغر

 
 ومن المتوقع أن تقوم شركات ،قد نجحت مؤخرا في عملیة الطرح العام األولي في بورصة نیویورك "سنوفلیك"وكانت شركة 

 یبلغ الحجم اإلجمالي. أو قد تقوم بالدخول في معامالت متاجرة في الوقت المناسب/ أخرى في المحفظة بإجراء طرح عام أولي و
من المتوقع أن تحقق . ملیون دوالر أمریكي، مع امتالك جي إف إتش لحصة أقلیة 270 حواليآللیة االستثمار الجماعي 

  . ا، بینما توفر في الوقت نفسھ، وسائل حمایة جیدة ضد التقلباتھاالستثمارات عوائد مضاعفة لجي إف إتش ومستثمری
 

نحن مسرورون بجلب ھذه " : إف إتش المالیةاالستثمار بمجموعة جي إدارة تعلیقا على ذلك، قال السید حماد یونس، رئیس 
تمشیا مع  كي ذلیأت. الفرصة الجذابة لالستثمار في بعض من أكبر شركات التكنولوجیا العالیة النمو في العام في الوقت الحاضر

اومة لفترات قاستثمارات توفر عوائد مجزیة ومالدخول في  استراتیجیة التنویع التي تتبناھا جي إف إتش والتركیز المستمر على
بشكل خاص االستثمار من خالل شراكة مع واحدة من أشھر المستشارین والمدراء في مجال التكنولوجیا على ویسعدنا . التراجع

نحن نرى فرصا ھائلة في ھذا القطاع ومن خالل شراكتنا نكون . المستوى العالمي، والذین یتمتعون بسجل حافل في ھذا القطاع
ین، ر السنوالتي أثبتت قدرتھا على المقاومة عب العالمال فریدا إلى مؤسسات التكنولوجیا بالوالیات المتحدة وقادرین على توفیر مدخ

 ." المؤشرات القیاسیةأھم ، حیث حققت عوائد ممتازة مقارنة ب19-بما في ذلك أثناء تفشي وباء كوفید



 

 
موعة من ومن خالل مج. كبیرة باإلضافة إلى مزایا تنافسیةیتوفر لدى شركات االستثمار نماذج أعمال أثبتت كفاءتھا " : وأضاف

جي إف  ھذا وتھدف. كبیرا من رأس المال في قطاع التكنولوجیا على المستوى العالمي االمعامالت القویة، نتوقع أن نستثمر قدر
یا محل اھتمامھا على التكنولوجون األنشطة التكنولوجیة وتلك المعتمدة كإتش إلى مواصلة تنفیذ استراتیجیتھا للتنویع، فیما ست

سوف نواصل االعتماد على خبرتنا العمیقة في مجال التكنولوجیا، وسائل الدفع والتجارة سعیا لتأسیس منصة . كمجال لالستثمار
یاة حاستثماریة للتكنولوجیا التحویلیة للجیل القادم والتي تضم حالیا ھذا االستثمار، ذي إنترتینر، وھو تطبیق رائد ألسلوب ال

وجیا سوف التي تعتمد على التكنولتلك عتقد أن شركات التكنولوجیا ون. العصریة، ومارشال، الشركة الرائدة للتكنولوجیا المالیة
 ."     تصبح أكثر أھمیة خالل وبعد انتھاء الوباء

 

 

 –انتھى  –

 

 

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

ل ك التجاریة والتطویر العقاري. وتتركز عملیات المجموعة في دول مجلس التعاون الخلیجي وشمال أفریقیا والھند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في
 دبي المالي . وسوقبورصة الكویت البحرین، ومن بورصة 
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