“الخليج لالستثمار اإلسالمي ” تضخ  145مليون درهم في أكبر مدرسة هندية باإلمارات
خطة للتوسع االستثماري في قطاع التعليم بدول الخليج العربي
استثمارات ”الخليج لالستثمار اإلسالمي “ بالسوق اإلماراتي تبلغ  900مليون درهم
دبي :الثالثاء 2017-09-19
أعلنت شركة ”الخليج لالستثمار اإلسالمي “ عن دخولها قطاع التعليم للمرة األولى باستثمار  145مليون درهم في مدرسة
”أميتي  -دبي “ ،التي تقدم أهم المناهج الدراسية الهندية الرائدة ،و التابعة لمجموعة ”أميتي التعليمية “ ،و ذلك بمنطقة مدارس
”القصيص “ في إمارة ”دبي “.
و تخطط ”الخليج لالستثمار اإلسالمي “ من خالل هذه الصفقة للتوسع في قطاع التعليم بدول الخليج العربي ،بما يمثله من
سوق واعد و كبير ،و بما يتماشى مع فلسفة توفير فرص استثمارية متنوعة و جديدة ،و لتحقيق غاية عمالئها الباحثين عن
عوائد دورية مضمونة و منتظمة.
وقال ”محمد الحسن “ -الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في ”الخليج لالستثمار اإلسالمي “” :يوفر سوق
اإلمارات العربية المتحدة الفرص االستثمارية المثالية لعمالئنا الباحثين عن تنويع محفظتهم االستثمارية ،و قد بلغ مجموع
استثماراتنا في السوق اإلماراتي  900مليون درهم خالل الثالثين شهرا الماضية ،و نحن متحمسون للدخول في قطاع
التعليم ،ويسرنا أن نتشارك مع مجموعة ”أميتي التعليمية “ المرموقة .ألننا نؤمن إيمانا راسخا باألهمية االستراتيجية لقطاع
التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،فإلى جانب كونه استثمارا مدرا للدخل المضمون لعمالئنا ،فإن هذا االستثمار
يتماشى مع الرؤية الحكومية لتوفير التعليم الجيد بمصروفات جذابة ".
و أضاف ”بانكاج جوبتا “  -الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ألسواق اإلمارات العربية المتحدة في ”الخليج لالستثمار
اإلسالمي “” :يسرنا أن نقدم فرصة استثمارية جيدة أخرى مدرة للدخل في قطاع دفاعي مثل قطاع التعليم ما قبل الجامعي،
بالتعاون مع مؤسسة تعليمية معروفة عالميا و هي مجموعة
”أميتي “ التعليمية من الهند ،و هذه الصفقة تلبي متطلبات تحقيق العوائد المجزية و األمان االستثماري و السيولة العالية،
لذلك جذبت العديد من المستثمرين أصحاب المالءة المالية العالية و المؤسسات المحلية للدخول كشريك ،فهذه الصفقة تتناغم
مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الفرص االستثمارية في فئتها لعمالئنا المحترمين من مجلس التعاون الخليجي ،و سيواصل
”الخليج لالستثمار اإلسالمي “ سعيه لتقديم استثمارات عقارية عالية الجودة مع التركيز بشكل خاص على األصول المدرة
للدخل ذات مسار التخارج الواضح ”.
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حول مجموعة ”أميتي التعليمية “:
مجموعة ”أميتي التعليمية “ هي مجموعة هندية رائدة ،تقدم التعليم المعترف به دوليا بدءا من مرحلة ما قبل المدرسة إلى
درجة الدكتوراه ،و مع أكثر من  25عاما من الخبرة وأكثر من  150،000طالب في جميع أنحاء العالم ،فقد شرعت
”أميتي “ في رحلة لتصبح العبا عالميا في قطاع التعليم مع خطة إلنشاء الجامعات في  25بلدا.
و توسعت مجموعة ”أميتي “ بسرعة في منطقة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث أنشأت بالفعل حرم جامعي منتشر على
مساحة  700،000قدم مربع في دبي ومدرسة بريطانية في أبو ظبي و حضانة بريطانية في جزر الجميرا وجبل علي ،و
تفتتح قريبا مدرسة هندية في ”الشارقة “ ،و بلغت قيمة أصول مجموعة ”أميتي التعليمية “ ما يعادل  400مليون دوالر بنهاية
العام .2016
حول “الخليج لالستثمار اإلسالمي ” : GII
• “الخليج لالستثمار اإلسالمي ” ) ( GII - LCCهي شركة خدمات مالية ،مقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة ،و
مرخصة من قبل هيئة األوراق المالية و السلع ،و توفر لعمالئها مجموعة متنوعة و فريدة من الفرص االستثمارية القائمة
علي أسس متينة ،بهدف تحقيق عوائد متفوقة في مجاالت :العقارات و الملكية الخاصة و رأس المال الجريء و البنية
التحتية ،تحت قيادة مجموعة ملتزمة من المساهمين البارزين و المستثمرين ،الذين يتمتعون بسجل حافل بإدارة  2.5مليار
دوالر من األصول و تأمين  5.5مليار دوالر من التسهيالت االئتمانية و تمويل صفقات اندماج و استحواذ و ملكية خاصة
بقيمة تتجاوز المليار دوالر،
• تأسست شركة الخليج لالستثمار اإلسالمي في العام  2004تحت اسم شركة االتحاد الوطني لالستشارات المالية UNFC
ثم أعيدت تسميتها خالل العام 2014
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