صندوق تابع لشركة الخليج لالستثمار اإلسالمي يستحوذ على  ٪11من شركة “نيمي” الكندية
“جي آي آي تك” تستحوذ على  ٪11من شركة “نيمي” الكندية المصنعة إلسوارة المعصم الذكية
“الخليج لالستثمار اإلسالمي” رتبت لعمالئها استثمارات بـ  500مليون دوالر في قطاع التكنولوجيا
دبي :الخميس2017-05-18 -
أعلنت شركة “الخليج لالستثمار اإلسالمي” ،عن قيام صندوقها لالستثمار في التكنولوجيا و الذي يحمل اسم “جي آي آي تك فينتشرز” GII -
  Tech Venturesباالستحواذ على نسبة  ٪11من شركة “نيمي” الكندية ،و بهذا يكون مجموع االستثمارات التي رتبتها “الخليجلالستثمار اإلسالمي “ في قطاع التكنولوجيا لعمالئها و مستثمريها خالل األربعة و العشرين شهرا الماضية قد بلغ ما يعادل  500مليون دوالر
أمريكي.
و شركة “نيمي” nymi - -الكندية هي المصنعة و صاحبة االبتكار و براءة االختراع إلسوارة المعصم الذكية “نيمي باند” nymi band- -
التي تتيح تطبيقات أمنية و إدارية فريدة من نوعها للشركات و الموظفين في أماكن العمل.

و قد أوضح “كارل مارتن” المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة “نيمي” أنه قد تحقق تقدم كبير خالل العامين الماضيين لألشياء التي يمكن
ارتداؤها و أن شركة “نيمي” مدعومة بعشر سنوات من األبحاث في جامعة تورنتو  ،أطلقت خالل العام  2014الجيل األول من إسوارة المعصم
الذكية التي تتيح التعرف على مرتديها من خالل إيقاع نبضات القلب لديه ،األمر الذي فتح آفاقا لتطبيقات أمنية و معلوماتية مميزة للشركات ،و
أكد على أن دخول شركة الخليج لالستثمار اإلسالمي بتقديم حزمة تمويلية لشركة “نيمي” سيوفر الموارد الالزمة لمرحلة جديدة من تطوير و
نشر ابتكارها من إسوارة المعصم الذكية”

مالحظة :يمكن التعرف على مميزات إسوارة المعصم الذكية لشركة “نيمي” من خالل رابط الفيديو التالي:
https://www.youtube.com/embed/7f3036Zuvsg?autoplay=1
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و بالعودة للحديث عن صندوق “جي آي آي تك”  - GII tech”“ -فقد قال الرئيس التنفيذي و الشريك المؤسس في الخليج لالستثمار اإلسالمي
“محمد الحسن” :لقد كنا من أوائل الشركات االستثمارية في المنطقة التي تنبهت ألهمية الفرص التي توجدها شركات التقنية و قطاع تكنولوجيا
المعلومات ،و استطعنا من خالل قاعدة عمالئنا و شركائنا القوية أن نستهدف عددا من شركات التكنولوجيا الواعدة في أمريكا الشمالية ذات
الموقع التنافسي الفريد الذي يؤهلها لتحقيق مردود استثماري مميز لعمالئنا و شركائنا”
بينما قال “بانكاج جوبتا” الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي في شركة الخليج لالستثمار اإلسالمي”:نيمي" تعد تقنية مذهلة يمكنها أن تعالج
الفجوة القائمة في التحقق من الهوية و المصداقية ،ونحن نتطلع إلى العمل مع “نيمي” إلضافة قيمة إلى محفظة االستثمارية في التقنية عن طريق
جلب التكنولوجيا إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي"
حول شركة نيمي:
“نيمي” هي شركة تتخذ من تورنتو في كندا مقرا لها و تأسست في العام  2011و منتجها األول الحاصل على برادة اختراع كان “إسوارة
المعصم الذكية”  “nymi bandالذي يتوافق مع تطبيقات إنترنت األشياء و تطبيقات أمنية و إدارية للشركات و العاملين و أماكن العمل
الملموسة و االفتراضية ،و يمكن الحصول على معلومات أوفر من خالل موقع الشركة على اإلنترنت nymi.com
حول “جي آي آي تك فينتشرز”
“جي آي آي تك فينتشرز”  -GII Tech Ventures -هو صندوق استثماري تابع لشركة الخليج لالستثمار اإلسالمي ،يتخذ من لوكسومبورج
مقرا له و متوافق مع أحكام الشريعة ،و يستهدف الفرص االستثمارية في شركات التكنولوجيا أثناء مراحل التأسيس المبكرة أو المتوسطة ،و
يركز على شركات التكنولوجيا التي تتخذ من أمريكا الشمالية مقرا لها ،حيث أن هذه الشركات توفر منتجات ذات قاعدة عمالء قوية و تكون في
طور الموجات المبكرة من العوائد و في موقع تنافسي فريد بوجود فريق عمل متمكن و قاعدة مستثمرين حاليين من ذوي الخبرة ،و تعمل منصة
الخليج لالستثمار اإلسالمي على تطوير إعمال هذه الشركات التكنولوجية الواعدة و تسهيل اختراقها لالسواق العالمية فضال عن تزويد هذه
الشركات بقدرة ال تقدر بثمن على الوصول إلى شبكة حصرية من المستثمرين األفراد و المؤسسيين.
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  UNFCثم أعيدت تسميتها
خالل العام 2014
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:لمزيد من المعلومات
نسرين خالد
مساعد الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج
الخليج لالستثمار اإلسالمي
2 بوليفارد بالزا
501 جناح
دبي
0097143253686 :هاتف
0097143253709 :فاكس
Email: nkhaled@gii.ae
Website: www.gii.ae
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