الخليج لالستثمار اإلسالمي" تجمع تمويالا لشركة أخرى في ”وادي السليكون"”
”الخليج لالستثمار اإلسالمي“ تجمع أكثر من 400مليون دوالر لشركات في ”وادي السيليكون“

دب ،االمارات العربية المتحدة – مايو :2019
ي

الشيعة اإلسالمية ر
أعلنت رشكة ”الخليج لالستثمار اإلسالم“ ) ، (GIIعن إتمام صفقة تمويل متوافقة مع أحكام ر
لشكة ”زد
ي
سبيس“ .zSpace. -
ر
يقع مقر رشكة” زد سبيس“  zSpace -يف وادي السيليكون بالواليات المتحدة األمريكية ،وتعتب الشكة الرائدة عالميا يف
ر
اض ) (VRيف قطاع التعليم والتدريب.
تكنولوجيا الواقع المعزز )(ARوالواقع االفب ي
و تعزز هذه الصفقة من اعتماد” الخليج لالستثمار اإلسالم “كواحدة من ر
الشكات الرائدة يف رأس المال االستثماري بمنطقة
ي
اإلسالم“ نيابة عن عمالئها أكب من 400مليون دوالر لمجموعة
لالستثمار
الخليج؛ بعدما جمعت ”الخليج
مجلس التعاون
ي
ي
ر
متنوعة من ر
اإلسالم “بالنمو يف مجال التكنولوجيا والتعليم
الشكات يف وادي السيليكون .تستعد شكة” الخليج لالستثمار
ي
لتطوير مجاالت االستثمار لعمالئها.
وقال ”محمد الحسن“  -ر
الخليج يف ”الخليج لالستثمار
الشيك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون
ي
اإلسالم“" :نحن سعداء لتوفب فرصة استثمارية أخرى فريدة من نوعها لعمالئنا ،حيث تجمع هذه الفرصة بي التعليم
ي
والتكنولوجيا ،و كالهما يتمتعان حاليا بشهية استثمارية ر
الرقم يف التعليم والتدريب يجتاح العالم
التحول
أن
حيث
ايدة،
مب
ي
تقنيات الواقع ر
اض و الواقع المعزز
االفب
و تشب األبحاث إىل أنه بحلول عام 2021ستقوم  ٪ 60من الجامعات باعتماد
ي
 ، AR / VRو قد تبي أن الواليات المتحدة و الصي ودول أخرى مثل اليابان والهند لديها إمكانيات نمو هائلة يف قطاع
ر
فه يف وضع جيد لالستفادة من هذا الطلب
التعليم ،و شكة ”زد سبيس“  - zSpace -كونها رائدة يف هذا المجال ،ي
الكامن".
و أضاف ”بانكاج غوبتا“  -ر
الشيك المؤسس والرئيس التنفيذي لسوق اإلمارات العربية المتحدة يف ”الخليج لالستثمار
اإلسالم“" :كان وادي السيليكون دائما يف طليعة من صنع ابتكارات تكنولوجية غبت حياة الناس ،إذ أن منتجات و خدمات
ي
”زد سبيس“  -zSpace -تشهد بالفعل نتائج إيجابية ،و نرى إمكانات مستقبلية ف“زد سبيس“ حيث أن ر
الشكة مستعدة
ي
لزيادة حصتها يف سوق الواليات المتحدة و يف ذلك فان استهداف عدد كبب من الطالب يف أكب دولتي من حيث عدد السكان
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ر
وه قيمة مضافة لمحفظة الخليج
يف العالم ،سنوجه ”زد سبيس“  - zSpace -للوصول إىل آفاق جديدة ونكون شيكا للنمو ،ي
اإلسالم“.
لالستثمار
ي
نبذة عن zSpace Inc
تأسست رشكة ”زد سبيس“ ) ZSpace Inc (www.zspace.comيف عام  ،2005وتعمل حاليا يف الواليات المتحدة األمريكية
والصي ،مع خطط للتوسع يف اليابان والعالم.
يجمع zSpaceبي عناص ARو VRلخلق تجارب واقعية ال مثيل لها من خالل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الفريدة الحاصلة عىل
براءة ر
اخباع ،وأداة القلم والنظارات ثالثية األبعاد ،و قد فازت ر
الشكة بالعديد من الجوائز لالبتكار والتمب والتصميم.

اإلسالم” : GII
نبذة عن “الخليج لالستثمار
ي
ه رشكة خدمات مالية ،مقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة ،و مرخصة من قبل هيئة األوراق
• “الخليج لالستثمار
اإلسالم” ) ( GII - LCCي
ي
عىل أسس متينة ،بهدف تحقيق عوائد متفوقة يف
القائمة
االستثمارية
الفرص
من
فريدة
و
متنوعة
مجموعة
لعمالئها
توفر
المالية و السلع ،و
ي
ر
مجاالت :العقارات و الملكية الخاصة و رأس المال الجريء و البنية التحتية ،تحت قيادة مجموعة ملبمة من المساهمي البارزين و المستثمرين،
الذين يتمتعون بسجل حافل بإدارة  2.5مليار دوالر من األصول و تأمي  5.5مليار دوالر من التسهيالت االئتمانية.
الوطن لالستشارات المالية  UNFCثم أعيدت تسميتها
اإلسالم يف العام  2004تحت اسم رشكة االتحاد
• تأسست رشكة الخليج لالستثمار
ي
ي
خالل العام 2014
النهاية-للمزيد من المعلومات:
حني التل
مسؤول تواصل
اإلسالم
لالستثمار
الخليج
ي
بوليفارد بالزا 2
جناح 501
دب
ي
هاتف00971509408808 :
ر
وبHaltal@gii.ae :
البيد االلكبر ي
وبwww.gii.ae :
الموقع االلكب ي
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