مجموعة جً أف أتش المالٌة توزع  35ملٌون دوالر أمرٌكً على مستثمري صنادٌقها

المنامة 29 ،أغسطس : 2103أعلنت مجموعة جً إف إتش المالٌة ،عن توزٌع مبلغ  75ملٌون دوالر لمستثمري
الصنادٌق التً تقوم بادارتها والتً تستحوذ حالٌا على استثمارات فً كل من البحرٌن ،دولة اإلمارات العربٌة المتحدة،
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والهند.
حٌث وزعت محفظة العقارات السكنٌة ( )DURPبالوالٌات المتحدة أرباحا ً نقدٌة بلغت حوالً  3.5ملٌون دوالر أمرٌكً
وتشمل المحفظة على عقارٌن للسكن العائلً بمنطقة هٌوستن وعقاراً سكنٌا ً واحداً بمنطقة أتالنتا بعدد إجمالً من الشقق
ٌقارب  3533شقة ونسبة إشغال تقارب  .%46كما وزعت المجموعة أٌضا ً األرباح النصف سنوٌه لعام 4337 - 4336
عن مشروع مدرسة فٌالدفٌا الخاصة فً دبً – دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بقٌمة حوالً ملٌون دوالر أمرٌكً .حٌث
توفر المدرسة خدمة التعلٌم للمراحل الدراسٌة الثالث ،تقدر قٌمتها ب  140ملٌون درهم اماراتً ،وتقدم خدماتها التعلٌمٌة
المتمٌزة لقاعدة متنامٌة من الطلبة بطاقة استٌعابٌة تصل الى  3433طالب .وعلى صعٌد القطاع الصناعً  ،بلغت توزٌعات
شركة سٌمٌنا لإلستثمار حوالً  9.4ملٌون دوالر أمرٌكً .والتً تمتلك مصنع الصقر لألسمنت  ،الذي ٌعد أول مصنع
متكامل إلنتاج األسمنت فً البحرٌن باالضافة الى شركة البحرٌن لسحب األلمنٌوم (بلكسكو).
و الجدٌر بالذكرأن مجموعة جً اف اتش استطاعت خالل الثالث سنوات الماضيٌة مين اعيادة جيز مين رأ

ميال مشيروع

مدٌنة التنمٌة االقتصادٌة فً مومباي – الهند بقٌمة تقارب  65ملٌون دوالر أمرٌكً .تم تحوٌلها عليى دفعيات و التيً تتضيمن
التوزٌع الحالً بقٌمة  42ملٌون دوالر أمرٌكً .مما ٌيذكر أن مشيروع منطقية التنمٌية االقتصيادٌة مومبياي ٌعيد أحيد المشيارٌع
العمالقة التابعة للمجموعة فً الهند وٌتكون من عنصرٌن رئٌسٌٌن هما – مشروع مدٌنة الطاقية نيافً مومبياي ومشيروع مدٌنية
تقنٌة المعلومات واالتصاالت مومباي حٌث ٌقام المشيروعٌن عليى مسياحة  1300فيدان مين أراضيً التطيوٌر المتمٌيزة الواقعية
بمنطقة نافً مومباي بوالٌة ماهاراشترا الهندٌة.حٌث استطاعت المجموعة من ابرام مجموعية مين االتفاقٌيات الخاصية بانجياز
بعض مراحل المشروع مع اكبر المطورٌن العقارٌٌن فً الهند.
و بهذه المناسبة قال الرئٌ

التنفٌذي للمجموعة هشام الرٌ " ،استطعنا من خالل هذه التوزٌعات ان نفً بوعودنا تجاه السادة

المستثمرٌن لتؤكد المجموعة مرونة عملها ونجاح استراتٌجٌتها.خالل هذا العام استحوذت المجموعية عليى مجميع تجياري فيً
جدة و مدرسة خاصة اخرى فً دبً حٌث من المزمع توزٌع االرباح الخاصة بتلك المشارٌع للمستثمرٌن خيالل العيام القيادم.
وسىف نىاصل االستثمار في الفرص االستثمارية الىاعدة التي تحظى بمعدالت نمى مرتفعة باإلضافة الى خلق عالققة متكاملقة
مع عمالء المجمىعة وإضافة قيمة متميزة لمساهميها" .
-إنتهى-

عن "مجموعة جً إف إتش المالٌة ش.م.ب":

تعد " جً إف إتش

" واحدة من المجموعات المالٌة األكثر أهمٌة فً منطقة الخلٌج ،والتً تتضمن :إدارة األصول ،وإدارة الثروات ،والخدمات

المصرفٌة التجارٌة والتطوٌر العقاري .وتتركز عملٌات المجموعة فً دول مجل التعاون الخلٌجً وشمال أفرٌقٌا والهند .مجموعة جً إف إتش
مدرجة فً كل من بورصة البحرٌن ،وسوق الكوٌت لألوراق المالٌة وسوق دبً المالً .
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