
 

GGICO PRESS RELEASE 

 

Dubai, Nov 9, 2012 – Gulf General Investment Co. PSC (GGICO) announced that they are 

ready  to meet  the  installment due  in December 2012,  this  came  after  the  successful 

completion  of  restructure.  The  company  is  concentrating  in  its  subsidiaries, most  of 

which are well performing. 

 

The  company  is  completing 3 of  its projects  in Dubai Sports City and  in Dubai  Silicon 

Oasis and is expected to be handed over before the year end. 

 

GGICO in its Board Meeting, reported that for the 9 months of 2012 the company made 

a Gross Profit of Dhs. 261million, but after accounting one‐off  transaction  for  sale of 

long  term  shares  and  bank  interest,  company  reported  a  loss  of  Dhs.  87.7million 

(9months 2011 loss was Dhs. 314million).  

 

The  revenue  for  the 9 months 2012  is Dhs. 1,412million  (9months 2011  revenue was 

Dhs. 1,538million). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 العامة لخليجية لالستثمارات خبر صحفي ل

 
 ديسمبر شهر دفعة لتسديد الكاملة جاهزيتها العامة لالستثمارات الخليجية اعلنت ، 2012 نوفمبر 9 دبي،

 من يونيو شهر نهاية مع تمت والتي مديونيتها هيكلة اعادة عملية اتمام في  نجاحها بعد وذلك الدائنة للبنوك

 للربع للشرآة الموحدة المالية البيانات لمناقشة عقد والذي االدارة مجلس اجتماع خالل ذلك جاء. الجاري العام

 . العام هذا من الثالث

 أعمالها وتيرة استئناف الى مديونيتها هيكلة اعادة توقيع من وجيزة فترة وخالل الخليجية استطاعت وقد

 على الشرآة وتعمل آما. مستمر بتحسن وهي ايجابية نتائج التابعة الشرآات معظم اظهرت فقد التشغيلية،

 قبل تسليمها المتوقع من والتي سليكون دبي و ستي سبورت  دبي منطقة في عقارية مشاريع ثالثة من االنتهاء

 اقتدار وبكل يؤهلها بما للشرآة النقدية التدفقات روافد تعزيز في ساهمت هذه االموروقد . العام هذه نهاية

 للبيع، متوفرة أسهم لبيع متكررة غير عمليات العام هذا خالل تم وان مواعيدها، في المالية التزاماتها لمواجهة

 .   خسائر تحقيق في تسببت وان للمجموعة التشغيلية العمليات لدعم سيولة توفير منها الهدف آان

   

 

 في درهم، مليون 261 بمقدار أرباح اجمالي الجاري العام هذا من شهور التسعة خالل الشرآة حققت وقد

.  بنكية فوائد و أسهم، بيع عمليات خسائر من معظمها في تشكلت درهم مليون 87.7 بلغت  الخسائر ان حين

 . الماضي العام من الفترة نفس خسائر درهم مليون 314مع مقارنة

 

 مع مقارنة الجاري العام من شهور التسعة خالل درهم مليون 1,412 بمقدار ايرادات الشرآة حققت حين في

 الماضي العام من الفترة لنفس درهم مليون 1,538

 


