GFHتستحوذ على مدرسة خاصة ثانية في دبي خالل  21شهر
 ذمذس انمًُح انغىلُح نهًذسعح ب  022يهُىٌ دسهى اياساذٍ -دتٍَ 02 ،ىنُى  – 0202أػهُد انُىو ششكح  GFHكاتُرال انًحذودج ،وهٍ ششكح ذاتؼح
نًجًىػحGFHانًانُح ،ػٍ ذىلُؼها نالعرحىار ػهً حصح األلغهثُح) (80%فٍ يذسعح يٍ كثشي انًذاسط
انرٍ ذؼرًذ يُاهجها انذساعُح ػهً انًمشس انثشَطاٍَ تًخرهف يشاحم انرؼهُى ،انرٍ ذشًم انًشحهح انرأعُغُح،
انًشحهح االترذائُح وانًشحهح انثاَىَح.
ذأعغد انًذسعح فٍ ػاو  0222وذمغ ػهً يمشتح يٍ إياسج انشاسلحَ .ثهغ ػذد انطهثح انًغجهٍُ تانًذسعح
حىانٍ  0022طانة يٍ يخرهف انجُغُاخ .وَظشا نًا ذرًرغ ته يٍ عًؼح طُثح فٍ عىق انًذاسط انخاصح
ويُاهجها انذساعُح انؼانًُح انًغرىي ،حممد انًذسعح ًَى فٍ ػذد انطهثح انًغجهٍُ ػايا ذهى اِخش ،ويٍ
انًرىلغ اعرًشاس هزا انًُى ذًشُا يغ صَادج انطهة ػهً انًذاسط انرٍ ذمذو ذؼهًُا جُذا َضاهٍ انًغرىَاخ
انذونُح فٍ دونح اإلياساخ انؼشتُح انًرحذج وفٍ يخرهف أَحاء يُطمح انششق األوعظ وشًال أفشَمُا.
ولذ ػهك انغُذ هشاو انشَظ ،انؼضى انًُرذب نششكح GFHكاتُرال تمىنهَ":حٍ عؼذاء ترًُُح يحفظرُا
االعرثًاسَح فٍ يجال انرؼهُى يٍ خالل اعرحىار يذسعح خاصح سائذج أخشي فٍ دتٍ .ذىفشهزهانًذسعح
يُاهجها انرؼهًُُح اػرًادا ػهً انًمشس انثشَطاٍَ انزٌ َهمً إلثاال كثُشا .إٌ انحاجح وانشلغثح نذي أونُاء
األيىس إنً اإلَفاق ػهً انرؼهُى انؼانًٍ انًغرىي ،تاإلضافح إنً انًُى االلرصادٌ وانغكاٍَ فٍ دتٍ َجؼم
االعرثًاس فٍ هزا انمطاع فشصح جارتح حُس َرىلغ أٌ ذىفش نًغرثًشٌ  GFHوانًغرثًشٍَ انًشاسكٍُ ػائذا
َمذَا و دخم ػانٍ ػهً االعرثًاس".
ذجذس اإلشاسج إنً أٌ اعرشاذُجُح  GFHذشكض ػهً االعرثًاس فٍ انفشص انًذسج نهذخم فٍ انمطاػاخ انرٍ هٍ
تًُأي ػٍ انًخاطش يثم لطاع انرؼهُى انزٌ َُطىٌ ػهً إيكاَاخ ًَى كثُشج .حُس لايد ششكح
GFHكاتُرانفٍ شهش ياَى 0202تاعرحىار يذسعح خاصح فٍ دتٍ ذؼرًذ انًمشس األيشَكٍ فٍ يُاهجها
انذساعُح نهًشاحم انرؼهًُُح انثالز وَضَذ ػذد طالتها ػهً  0022طانة.

عن GFHكابيتال :

 GFHكابٌتال ،شركة تابعة لمجموعة GFHالمالٌة،وهً بنك إستثماري قائم فً مركز دبً المالً ٌوفر رأس المال والدعم
اإلستراتٌجً للشركات ،مع سجل حافل من إستثمارات ذات األدا المتمٌز الذي ٌمتد أكثر من  02سنوات.تعتبر GFHكابٌتال
من أعرق الشركات التً تعمل فً هذا المجال بالمنطقة وأولى المؤسسات التً تم ترخٌصها من قبل سلطة دبً للخدمات
المالٌة.
GFHكابٌتال قامت بالعدٌد من الصفقات بقٌمة اجمالٌة تقدر بأكثر من  0ملٌار دوالر أمرٌكً ألكثر من  22شركة عبر أكثر
من  02دولة حٌث عملت فً قطاعات الرعاٌة الصحٌة والتكنولوجٌا واإلعالم واالتصاالت كما اشتهرتاقلٌمٌا فً مجال
اإلستثمار فً التكنولوجٌا و الرعاٌة الصحٌة و التعلٌم.
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