مجموعة جي إ ف إتش المالية تستثمر في مجموعة AMA

دبي  14نوفمبر  :2016أعلنت اليوم شركة جي إف إتش كابيتال ،وهي شركة تابعة لمجموعة جي إف إتش المالية الواقع مقرها
في البحرين ،اليوم ،عن اعتزامها االستثمار في مجموعة  AMAالتي تشهد عملياتها نموا في مملكة البحرين .سوف يكون االستثمار
على شكل تسهيالت مرابحة قابلة للتحويل بما يتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
من الجدير بالذكر أن مجموعة  AMAتقوم بإدارة أكبر شبكة من المعاهد التعليمية في كافة أنحاء قارة آسيا حيث تغطي هذه المعاهد
مختلف المجاالت بما في ذلك التعليم ،تقنية المعلومات ،الصيرفة ،العقارات والزراعة.
تشمل األنشطة التعليمية لمجموعة  AMAكافة مراحل التعليم األساسية بدءا من المرحلة التمهيدية حتى المرحلة الثانوية ثم الجامعية
ومراحل الدراسات العليا حيث تمتد أنشطة المجموعة من الفلبين إلى هونج كونج ،ماكاو ،زيامن في الصين إلى نيجيريا إلى سلطنة
عمان ،العراق ،جدة والبحرين في منطقة الخليج العربي.
باإلضافة إلى ذلك تقوم المجموعة بتشغيل جامعة دولية ومدرسة دولية ومعهد تدريب في مملكة البحرين ،وتعتبر جامعة AMA
أكبر جامعة خاصة في المملكة حيث أنشئت في عام  2002وتوفر برامج التعليم الجامعي والدراسات العليا في مجاالت التمويل
وإدارة األعمال ،علوم الحاسوب والهندسة الميكانيكية واإللكترونية.
هذا وتنفرد الجامعة بكونها الجامعة الخاصة األولى والوحيدة في البحرين المعتمدة من قبل  ،ABETوهي هيئة اعتماد عالمية
رائدة في العلوم التطبيقية ،الهندسة ،هندسة الكمبيوتر ،والتقنية وذلك باالشتراك مع جهات اعتماد أخرى من هارفاردMIT ،
ومؤسسات مماثلة.
تعتبر مدرسة  AMAالدولية التي بدأت عملياتها في عام  2004من المدارس الدولية الرائدة ،وهي تغطي المراحل التعليمية
الثالث ،وتعتبر المدرسة األولى في البحرين التي تعتمد في مناهجها على أنظمة الروبوت ،كما بدأت المدرسة مؤخرا تقديم
برنامج الدبلوما  IBالمعتمد من مدرسة  IBالعالمية.

ت عتمد المدرسة على مسارين في مناهجها التعليمية حيث تشمل المقررين األمريكي ومنهج كامبريدج البريطاني ،وتعزز هذه
المناهج بالبرنامج العالمية المعروفة و استكشافات عظيمة في الرياضيات والعلوم التابعة إلى "لورانس هول أوف ساينس"،
جامعة كاليفورنيا ،بيركلي.
بهذه المنا سبة ،صرح السيد هشام الريس ،العضو المنتدب لشركة جي إف إتش كابيتال بقوله":نحن سعداء باإلعالن عن هذا
االستثمار في مجموعة  AMAالتي أسست لنفسها سمعة ممتازة ،كما أن نموها المتواصل في مختلف مجاالت أنشطها ،وخاصة
في مجال التعليم ،خير دليل على التزامها تجاه الجودة وتوقعات النمو لهذا االستثمار".
" باإلضافة إلى دعم جهود جي إف إتش المتواصلة في تطوير فرص متميزة ومدرة للدخل لمساهمينا ومستثمرينا في منطقة
دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان أخرى ،نحن ملتزمون أيضا باالستثمار في القطاعات التي تدعم النمو والتنمية المستدامة
في المنطقة مع التركيز على قطاع التعليم على وجه الخصوص".
علق الدكتور أمابل آر .أجيلوز ،المبعوث الخاص لرئيس الفلبين إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي والمالك المؤسس لمجموعة
 AMAبقوله":نتطلع إلى العمل مع جي إف إتش وتعزيز تجربتهم االستثمارية بهدف التوسع في أنشطتنا وتوفير خدمات تعليمية
عالمية المستوى".
وأضاف":لقد استطاعت  AMAبناء أسس قوية وسمعة جيدة في السوق ونحن على ثقة بأنه بدعم من جي إف إتش وموارده
وشبكاته سوف ننجح في تحقيق إنجاز آخر وتعزيز قدرتنا على خدمة قاعدة العمالء المتنامية من داخل البحرين ودول مجلس
التعاون ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتى الفلبين".

-إنتهى-

عن شركة جي إف إتش كابيتال :
شركة تابعة لمجموعة  GFHالمالية،وهي بنك إستثماري قائم في مركز دبي المالي يوفر رأس المال والدعم اإلستراتيجي للشركات ،مع سجل حافل من
إستثمارات ذات األداء المتميز الذي يمتد أكثر من  10سنوات.تعتبر GFHكابيتال من أعرق الشركات التي تعمل في هذا المجال بالمنطقة وأولى المؤسسات
التي تم ترخيصها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
 GFHكابيتال قامت بالعديد من الصفقات بقيمة اجمالية تقدر بأكثر من  3مليار دوالر أمريكي ألكثر من  40شركة عبر أكثر من  25دولة حيث عملت
في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت كما اشتهرتاقليميا في مجال اإلستثمار في التكنولوجيا و الرعاية الصحية و التعليم.
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