الخليج لإلستثمار اإلسالمي" تقدم دعما لمركز راشد ألصحاب الهمم
دبي  11أكتوبر 2018
قامت ”شركة الخليج لإلستثمار اإلسالمي“ بتقديم دعم لمركز راشد ألصحاب الهمم ،في إطار مسؤليتها المجتمعية و إيمانا
منها بدور المؤسسات المالية الرائدة في تقديم يد العون لكل الجهود الرامية لتنمية المجتمعات و تمكين أصحاب الهمم.
لقد تم تصميم النهج التعليمي والعالجي في مركز راشد وف ًقا الحتياجات وقدرات كل فرد  ،و تم توفيره من قبل فريق من
ذوي المهارات العالية  ،بما في ذلك المدرسون والمعالجون ومساعدو التدريس وعلماء النفس وعمال الدعم السلوكي
وممرضو المدارس.
و تأسس مركز راشد ألصحاب الهمم في عام  ،1994وخالل مسيرته المهنية واجه العديد من التحديات ،وربما كان من
أبرزها رفع وعي المجتمع بقضايا واهتمامات هذه المجموعة من المجتمع ،و قام المركز بتسريع تطوير برامج التدريب
المهني وإعادة التأهيل التي دفعت بعض طالبنا للحصول على عروض العمل ،و من خالل خبرته المتراكمة تمكن المركز
من تطوير برنامجه العالجي وإعادة التأهيل وفق أفضل النظريات العلمية والتطبيقات العملية.

حول “الخليج لإلستثمار اإلسالمي” : GII
• “الخليج لإلستثمار 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 وتأمين  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
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