الخليج للستثمار اإلسالم ( )GIIتستثمر ف قطاع الرعاية الصحية الهندي
دب ،اإلمارات العربية المتحدة
يونيو  - 2020ي
ُ َّ
تستثمر رشكة الخليج للستثمار اإلسالم ذ.م.م )GII( .يف قطاع الرعاية الصحية الهندي الذي تقدر قيمته بما يزيد عن
كبية يف مجموعة من رشكات الرعاية الصحية ،من بينها رشكة لتصنيع
 200مليار دوالر
أمريك من خالل رشاء حصة أقلية ر
ي
الفيوسات.
معدات الختبار ر
ُ ِّ
خطط لها ر
الشكة يف قطاع الرعاية الصحية ،وذلك يف ظل وجود العديد من الفرص المتاحة
يأب هذا استمر ًارا لعدة استثمارات ت
ي
بالقطاع يف مختلف أنحاء الواليات المتحدة وأوروبا والهند ،باإلضافة إىل استثماراتها يف مجال أجهزة الرعاية الصحية القابلة
ر
لالرتداء – ف رشكة "فالينسيل" ر
الم من أكي المستثمرين يف
وشكة
ي
"نيم" – حيث تعتي شكة الخليج للستثمار اإلس ي
ي
ر
كتي.
الش ر
ً
ً
ومتنام بفعل اتجاهات
وغي دوري
وقد حددت رشكة الخليج للستثمار
اإلسالم قطاع الرعاية الصحية باعتباره قطاعا جذابا ر
ي
ي
رً
وأخيا جائحة كورونا (كوفيد.)19-
عديدة مثل الشيخوخة وأمراض نمط الحياة،
ومن المتوقع أن ُيحقق هذا االستثمار عوائد جذابة نتيجة بعض عوامل التعزيز القوية؛ إذ يشهد قطاع الرعاية الصحية يف
ً
الهند ً
الحكوم عىل الرعاية الصحية ،ووجود عجز بمقدار  2.5مليون شير يف
سنويا بنسبة  ،%20-15مع زيادة اإلنفاق
نموا
ي
المستشفيات ،كما أن من المتوقع نمو تغطية التأمي الصح بنسبة  %23س ً
نويا حت عام .2024
ر
ي
الشيك المؤسس والرئيس التنفيذي ر
يقول محمد الحسن ،ر
اإلسالم يف منطقة الخليج" :نحن سعداء
لشكة الخليج للستثمار
ي
بطرح استثمارات جديدة وفريدة لعمالئنا .وقد ساعدت هذه الفرصة يف تنوي ع استثماراتنا .فالهند تتمتع بإمكانات سوقية
هائلة يف قطاع الرعاية الصحية ،ونحن متفائلون بأن االستثمار مع رشكة رائدة يف الهند سيحقق نتائج مربحة لمستثمرينا".
الشيك المؤسس والرئيس التنفيذي ر
يقول بانكاج غوبتا ،ر
اإلسالم يف دولة اإلمارات العربية المتحدة:
لشكة الخليج للستثمار
ي
ً
ا
ُ
هائل ر
لشكة الخليج
"يعد الدخول إىل قطاع الرعاية الصحية يف واحدة من أكي دول العالم من حيث عدد السكان إنجازا
لالستثمار اإلسالم .وتعكس اسياتيجيتنا الخاصة باالستثمار ف واحد من أشع القطاعات ً
نموا يف الهند قدرات رشكة الخليج
ي
ي
الكبية يف قطاع
توفي استثمارات عالية الجودة لقاعدة عمالئها .ونحن نرى اإلمكانات المستقبلية
لالستثمار
ر
اإلسالم عىل ر
ي
ُ
ِّ
الرعاية الصحية الهندي ،ونعتقد أننا سنضيف قيمة من خالل هذا االستثمار إىل قاعدة عمالئنا القيمة".
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نبذة عن رشكة الخليج للستثمار اإلسالم ذ.م.م.
ُ
ه رشكة خدمات مالية مقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة وتنظم عملها
رشكة الخليج للستثمار
اإلسالم ذ.م.م )GII( .ي
ي
هيئة األوراق المالية والسلع باإلمارات .وتليم ر
الشكة بتقديم االستشارات إىل عمالئها حول مجموعة متنوعة من الفرص
ً
ً
تنظيما جيدا ،وذلك بهدف تحقيق عوائد أعىل يف مجاالت العقارات واألسهم الخاصة ورأس
االستثمارية الفريدة والمنظمة
ُ
ر
المساهمي والمستثمرين البارزين ،تدير شكة الخليج
المال االستثماري والبنية التحتية .وبقيادة مجموعة مليمة من
ر
ا
ر
أمريك ،كما يحظ فريق العمل بالشكة بسجل إنجازات حافل يتضمن
اإلسالم أصول تبلغ قيمتها  1.25مليار دوالر
للستثمار
ي
ي
أمريك.
وتأمي ديون بقيمة  5.5مليار دوالر
أمريك
إدارة أصول بقيمة  2.5مليار دوالر
ر
ي
ي
لمزيد من المعلوماتُ ،يرج التواصل مع:
نشين خالد
مساعد الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج
اإلسالم
الخليج للستثمار
ي
بوليفارد بالزا 2
جناح 501
دب
ي
هاتف0097143253686 :
فاكس0097143253709 :
موبيل00971564548285 :
Email: nkhaled@gii.ae
Website: www.gii.ae
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