جي إف إتش تعين محمد خنجي بمنصب رئيس تنفيذي أول

دبي –  3نوفمبر  :2019أعلنت اليوم شركة جي إف إتش كابيتال المحدودة ،الشركة التابعة والمملوكة بالكامل من قبل
مجموعة جي إف إتش المالية ،عن تعيين السيد محمد خنجي بمنصب رئيس تنفيذي أول بالشركة.
سوف يتولى السيد خنجي منصبه الجديد انطالقا ً من خبرته الواسعة التي تربو على  21عاما في مجال االستثمار ،إدارة
العالقات ،إدارة الثروات وتطوير األعمال ،باإلضافة إلى أكثر من  13عاما من الخبرة في سوق دولة اإلمارات العربية
المتحدة .تجدر اإلشارة إلى أن السيد خنجي الذي انضم للعمل بمجموعة جي إف إتش في عام  ،2014كان يشغل مؤخرا
منصب مدير تنفيذي لتوظيف االستثمار وإدارة العالقات حيث كان مسئوال عن سوقي اإلمارات العربية المتحدة وآسيا.
قبل انضمامه إلى جي إف إتش ،عمل السيد خنجي لدى بنك االستثمار الدولي ،مصرف الطاقة األول ومصرف قطر األول.
السيد خنجي حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة "هال" بالمملكة المتحدة ،كما استكمل برنامج القيادة
للمسئولين التنفيذيين بكلية هارفارد لألعمال .باإلضافة إلى ذلك ،فهو محلل مالي إسالمي معتمد ،وحاصل على شهادة أنظمة
أسواق األوراق المالية (الجزء  ،)79كما أنه عضو مشارك ،إدارة الثروات المعتمدة ،في األكاديمية الوطنية إلدارة التمويل،
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 انتهى -حول شركة جي إف إتش كابيتال المحدودة:
شركة جي إف إتش كابيتال المحدودة هي شركة تابعة لمجموعة جي إف إتش المالية وتختص باألنشطة االستثمارية .يقع مقر الشركة في مركز دبي
المالي العالمي وتخضع ألنظمة سلطة دبي للخدمات المالية .تأسست الشركة في عام  2005وتعتبر واحدة من بين الشركات الراسخة والرائدة في
مجال االستثمار في الحقوق الخاصة ،واالستشارات وإدارة األصول ،مع توفير الدعم االستراتيجي للشركات التي تهدف لتحقيق النمو .حتى اآلن،
قامت شركة جي إف إتش كابيتال المحدودة ،بالتعاون مع مجموعة جي إف إتش المالية ،بتنفيذ وهيكلة استثمارات تتجاوز قيمتها  3مليار دوالر
أمريكي في أكثر من  40شركة عبر  25بلدا ،وهي تشمل استثمارات في قطاعات هامة مثل التعليم ،العقارات السكنية والصناعية المدرة للدخل،
باإلضافة إلى قطاع الرعاية الصحية ،التكنولوجيا ،اإلعالم واالتصاالت.
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال:
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