“الخليج لالستثمار اإلسالمي” تستثمر  145مليون دوالر في
األمريكية

شركة “أبتوس“

استثمارات “الخليج لالستثمار اإلسالمي” في “وادي السليكون” تتجاوز 350
مليون دوالر خالل عامين

شركة “أبتوس” تتهيأ لطرح أسهمها في اكتتاب عام بالسوق األمريكي

دبي — :اإلثنين 14-11-2016

أعلنت شركة “الخليج لالستثمار اإلسالمي” و التي تتخذ من اإلمارات العربية
المتحدة مقرا لها ،عن إغالقها بنجاح عملية جمع  145مليون دوالر أمريكي
لالستثمار في شركة “أبتوس“ األمريكية  -Apttus -و التي تعد إحدى الشركات
الواعدة في “وادي السليكون” و المتخصصة في توفير الخدمات البرمجية
للمؤسسات و تطوير حلول التسعير و النقد و التحصيل و المدفوعات
للشركات.
و تمثل شركة “أبتوس” الصفقة الرابعة لشركة الخليج لالستثمار األسالمي
ضمن نطاق قطاع التكنولوجيا ،حيث قامت و على مدى األربعة و العشرين
شهرا الماضية بجمع رؤوس أموال لشركات “وادي السليكون” في الواليات
المتحدة يقدر مجموعها بأكثر من  350مليون دوالر .
و ستعمل شركة الخليج لالستثمار اإلسالمي من خالل شراكتها مع “أبتوس”
على تقديم الدعم القوي لتطوير أعمالها و اختراق األسواق في منطقة
مجلس التعاون الخليجي.
و تعقيبا على هذه الصفقة قال “محمد الحسن” الرئيس التنفيذي لمنطقة
مجلس التعاون الخليجي في الخليج لالستثمار اإلسالمي  “ :قطاع
التكنولوجيا و اقتصاد المعرفة هو عصب االقتصاد العالمي في المرحلة
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المقبلة ،كما أن شركات التكنولوجيا و التطبيقات المعلوماتية أظهرت
قدرة هائلة على توفير أدوات استثمارية بعوائد استثنائية خالل السنوات
القليلة الماضية ،و نحن ال نريد أن يفوتنا اللحاق بقطار هذا القطاع
الجديد بنموه المتسارع ،و نعتقد أن شركة “أبتوس” توفر فرصة ذهبية
على صعيد نموذج العمل و أيضا على صعيد تحقيق عوائد مالية مرضية”.

بينما أكد “بانكاج جوبتا” الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي ألسواق
اإلمارات في “الخليج لالستثمار اإلسالمي” على أن “أبتوس” ستحتل صدارة
االهتمام خالل المرحلة القادمة و توقع أن تكون “أبتوس” درة تاج المحفظة
االستثمارية في قطاع المعلوماتية و التكنولوجيا لشركة الخليج لالستثمار
اإلسالمي ،مضيفا أن هذا االستثمار يعد عالمة بارزة لشركة الخليج لالستثمار
اإلسالمي خصوصا مع استعداد شركة “أبتوس” لطرح أسهمها في اكتتاب عام
خالل العام .2017

حول شركة أبتوس:
هي شركة توفر حلوال برمجية للعمليات التجارية الحيوية للشركات من تسعير و نقد و
تحصيل و مدفوعات باستخدام مزيج من التطبيقات و الخدمات السحابية لـ “أبتوس”،
التي تعظم من كفاءة العمليات و توفر البيانات الوصفية لصناع القرار في الشركات،
تقدم “أبتوس” منتجات أخرى لتعزيز عمليات التسعير و التجارة اإللكترونية و إدارة
العقود و اإليرادات على المنصات السحابية األكثر ثقة في العالم بما في ذلك “سيلز
فورس “ و “مايكروسوفت أزور”
تتخذ “أبتوس” من سان ماتيو  -كاليفورنيا  -مقرا لها ،و لها مكاتب إضافية تقع
في جميع آنحاء العالم.
لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع اإللكتروني apttus.com :

حول “الخليج لالستثمار اإلسالمي”

: GII

PO BOX 215931, 5th Floor, BOULEVARD PLAZA II, DOWNTOWN, DUBAI, U.A.E.|| TEL: +971 4 325 3686. FAX: +971 4 325 3709 || EMAIL: INFO@GII.AE
PO BOX 109248, 3RD FLOOR, AL NEEM TOWER, SHEIKH KHALIFA STREET, ABU DHABI, U.A.E. || TEL: +971 2 626 6776. FAX: +971 2 626 6030

• “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  UNFCثم أعيدت تسميتها خالل العام 2014

لمزيد من المعلومات:
نسرين خالد
مساعد الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج
الخليج لالستثمار اإلسالمي
بوليفارد بالزا 2
جناح 501
دبي
هاتف0097143253686 :
فاكس0097143253709 :
Email: nkhaled@gii.ae
Website: www.gii.ae
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