
 

 جي إف إتش توزع أرباحا نصف سنوية على المستثمرين

 

: أعلنت شركة جي إف إتش كابيتال اليوم عن قيامها مؤخرا بتوزيع حصص أرباح نصف 6102 سبتمبر 27 -دبي 

وصناديق الشركة، في قطاعي التعليم والعقارات على المستويين سنوية على المستثمرين في عدد من استثمارات 

اإلقليمي والعالمي. يأتي ذلك في إطار التزام الشركة بمواصلة سياستها الهادفة إلى توزيع أرباح دورية على 

 المستثمرين.

تثمارها في % من اس8توزيع حصص أرباح بنسبة ب، قامت الشركة بة لالستثمارات الخاصة في قطاع التعليمسبالن

% من مدرسة فيالدلفيا الخاصة، وهما مدرستين للتعليم الخاص تشمالن المراحل التعليمية 7مدرسة شيفلد الخاصة و

الثالث، ومقرهما في دبي. تستفيد المدرستان من نمو الطلب على المقررات التربوية والدراسية الدولية العالية الجودة 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

هذا % وقد شهد 11جدة ربحا بنسبة في  "ولم"إيفنت الشركة في بالنسبة لمحافظ إدارة األصول، حقق استثمار 

إلى مجموعة المحالت والمتاجر الموجودة في  "هايبرماركت اللولو"من خالل إضافة مؤخرا االستثمار تقدما كبيرا 

حيث حققت المحفظة السكنية  ،حقيق عائدات قويةالمول. كما واصلت المحافظ االستثمارية العالمية للشركة في ت

% من 2.19ما مقداره جي إف إتش كابيتال % كما حققت 2.9المتنوعة بالواليات المتحدة حصص أرباح بنسبة 

العائدات من محفظتها الصناعية بالواليات المتحدة األمريكية. ومما يعزز األداء القوي المتواصل لهاتين المحفظتين 

عدد من الواليات األمريكية، التوسع المطرد لالقتصاد األمريكي والديناميكيات اإليجابية في القطاعات  الواقعتين في

 الفرعية السكنية والصناعية بالواليات المتحدة والمناطق الحضرية التي اختارت جي إف إتش كابيتال االستثمار فيها.

نحن سعداء بقدرتنا بقوله:"كابيتال جي إف إتش  ركةعضو المنتدب لشصرح السيد هشام الريس، البهذه المناسبة، 

على مواصلة تحقيق عائدات قوية مطردة للمستثمرين في صناديق واستثمارات الشركة في القطاعين التعليمي 

والعقاري سواء على المستوى اإلقليمي أو العالمي. هدفنا هو توفير فرص استثمارية فريدة ومتنوعة لمستثمرينا 



 

النفتاح على التوجهات اإليجابية في المجال االقتصادي والقطاعي على المستويين اإلقليمي والعالمي. لتمكينهم من ا

وغيرها فإننا نبرهن بذلك على متانة استراتيجيتنا  في هذه المحافظومن خالل تحقيق أرباح مجزية للمستثمرين 

 9119فرص االستثمارية المجزية خالل عام وإدارتنا الفعالة لألصول، فيما نواصل العمل على استقطاب وتحديد ال

 والسنوات المقبلة."   

 

 -إنتهى-

  :كابيتال GFH عن

 

مع سجل حافل من إستثمارات  ،يوفر رأس المال والدعم اإلستراتيجي للشركات مركز دبي المالي بنك إستثماري قائم في هي،والماليةGFHشركة تابعة لمجموعة 

المؤسسات التي تم ترخيصها  ىكابيتال من أعرق الشركات التي تعمل في هذا المجال بالمنطقة وأولGFH .تعتبرسنوات 01أكثر من يمتد الذي ز تميمالدا  األذات 

 سلطة دبي للخدمات المالية.من قبل 
 

 GFH في  تعمل حيثدولة  52شركة عبر أكثر من  01دوالر أمريكي ألكثر من  مليار 3كابيتال قامت بالعديد من الصفقات بقيمة اجمالية تقدر بأكثر من

 .و التعليم في مجال اإلستثمار في التكنولوجيا و الرعاية الصحية كما اشتهرتاقليميا قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت
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