
 
 

 جي إف إتش تتخارج من االستثمار في مدرسة فيالدلفيا الخاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية عن أن شركتها التابعة، جي إف إتش كابيتال المحدودة، المملوكة 2018مارس  25البحرين، 

في مدرسة فيالدلفيا الخاصة الواقع مقرها في دبي والتي كانت قد استحوذت  %70للمجموعة، قد وافقت على بيع حصتها البالغة بالكامل 

 .%30، إلى رجل األعمال المعروف السيد نشأت سهاونة، المساهم الحالي بالمدرسة الذي يملك حصة بنسبة 2014عليها في شهر أكتوبر 

مليون درهم إماراتي وتضم  130تقدر قيمتها بأكثر من  2006فيالدلفيا الخاصة التي تأسست في دبي في عام  من الجدير بالذكر أن مدرسة

 المراحل التعليمية الثالث، كما تعتمد في مناهجها على المقرر األمريكي. خالل فترة تملكها من قبل شركة جي إف إتش كابيتال، تم اعتماد
 "اتحاد نيو إنجالند للمدارس والكليات" و"أدفانس إي دي".  المدرسة من قبل جهتين مرموقتين هما

 عما كان عليه وقت استحواذ جي إف إتش على المدرسة. %20طالب، بزيادة بنسبة  1500يبلغ عدد طالب المدرسة حاليا حوالي 

 خالل سنوات االستثمار الثالث.  %33لقد حققت مدرسة فيالدلفيا الخاصة عائدا يفوق ما نسبته 

قا على التخارج، صرح السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية بقوله:"نحن سعداء باإلعالن عن تخارج تعلي
 ىآخر للمجموعة ولمستثمرينا من محفظتنا االستثمارية في قطاع التعليم بالمنطقة والتي حققت أداًء جيداً، نتيجة ارتفاع معدالت الطلب عل

ستوى الدولي، في منطقة مجلس التعاون الخليجي. عندما قررنا االستحواذ على المدرسة، نحن نؤمن بإمكانيات قطاع التعليم التعليم ذو الم
يق قفي دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة، بالرغم من التحديات االقتصادية األخيرة، كونه أحد االحتياجات األساسية، وقدرته على تح

ة. نحن سعداء بما حققناه من قيمة للمدرسة ولمستثمرينا خالل فترة االستثمار، وسوف نواصل العمل على تعزيز األداء عوائد قوية ومطرد
في أصولنا األخرى بقطاع التعليم، والتركيز على إيجاد فرص مجزية مماثلة في القطاعات المأمونة المخاطر بما يحقق أفضل المصالح 

 بمشيئة هللا."لمستثمرينا ومساهمينا مستقبالً 

من محفظتها االستثمارية في قطاع التعليم وذلك  2017وكانت مجموعة جي إف إتش قد حققت تخارجا ناجحا آخر في شهر ديسمبر عام 

مليون دوالر أمريكي، إذ  150عندما قامت مجموعة "إنسبايرد" باالستحواذ على نصف األصول التعليمية التي تملكها المجموعة بقيمة 

موعة "إنسبايرد" إحدى المجموعات العالمية الرائدة في تشغيل المدارس العالية المستوى في أوروبا، أفريقيا، أمريكا الالتينية تعتبر مج
 وأستراليا.

   

 -انتهى  -

 



 
 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 

 
تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات،  تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي

والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا 
 والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين، وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .
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