
 

 
 رفیع المستوىملتقى خالل جي إف إتش تطلق منصة "بریتس" التعلیمیة 

 ھامش المؤتمر العالمي للصیرفة والتمویل اإلسالميعلى 
أعلنت الیوم مجموعة جي إف إتش المالیة، ش.م.ب. عن إطالق منصة "بریتس" التعلیمیة التي  :2019نوفمبر  27المنامة، 

تشمل المراحل التعلیمیة الثالث، والتي صممت لالستفادة من الفرص القیمة المتوافرة في قطاع التعلیم الخاص العالمي الذي 
تقى ھب كل من جي إف إتش و"بریتس" التعلیمیة الستضافة ملدوالر أمریكي. استعدادا لتدشین المنصة، تتأ ترلیونبتقدر قیمتھ 

رفیع المستوى في مجال التعلیم، بحضور كبار الخبراء والمستثمرین في قطاع التعلیم على المستویین اإلقلیمي والعالمي، وذلك 
الذي سیقام في مملكة  للصیرفة والتمویل اإلسالميالسادس والعشرین ھامش المؤتمر العالمي على  2019دیسمبر  2في یوم 

 التي تعد مركزا رائدا للصیرفة والتمویل اإلسالمي ومركزا متنامیا لالستثمار في مجال التعلیم. البحرین، 

مع إطالق منصة "بریتس" التعلیمیة، یكون لدى جي إف إتش مجموعة من المدارس التي تشمل المراحل التعلیمیة الثالث في 
ت جي إف إتش بتجھیز مجموعة من المعامالت المتمیزة األخرى في ھذا المجال، وتخطط ، ، كما قامالشرق األوسطمنطقة 

تماشیا مع . وأمریكي دوالر ملیون 200 مقدارھا مبدئیة بقیمةاصول  مع المقبلةلتنفیذ عدد من االستحواذات خالل األشھر 
 األفكار والفرص الھامة، ومن بینھا:االستراتیجیة التي ستتبناھا "بریتس"، سوف یسلط الملتقى الضوء على عدد من 

كیف یمكن للقطاع الخاص أن یوفر تعلیما عالي الجودة، ویكون شامال ومتاحا  – ولیس للبعض كثیرینالتعلیم لل •
 للجمیع؟ كیف یضمن أن كل طالب ستتاح لھ الفرصة للنجاح؟

م. ماذا یمكن أن نتعلم منھا؟ كیف یمكن ھناك العدید من أنماط التعلیم حول العال –مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص  •
  للحكومات دعم القطاع الخاص لتقدیم الحل؟

كیف یمكن للقطاع الخاص توفیر تعلیم عالي الجودة وفي متناول الید في نفس الوقت الذي  –تحقیق عوائد للجمیع  •
 سیوفر فیھ عائداً على رأس المال للمستثمرین؟  

 
الممثلین من مجلس البحرین للتنمیة االقتصادیة، وزارة التربیة والتعلیم بمملكة البحرین، وزارة كما سیشارك بالملتقى كبار 

 .التربیة والتعلیم بسلطنة عمان، ھیئة جودة التعلیم في البحرین وغیرھا من الجھات األخرى
 

 یسرني اإلعالن عن إطالق منصةفي ھذا السیاق، صرح السید ھشام الریس، الرئیس التنفیذي لمجموعة جي إف إتش المالیة: "
"بریتس" التعلیمیة، بما یتماشى مع استراتیجیتنا لتوفیر مزید من القیمة لمستثمرینا ومساھمینا، إضافة إلى إحداث تأثیر إیجابي 

الذین  الشركاءالمستوى العالمي. من المؤكد أن قوة وأھمیة الخبراء و منطقة الشرق األوسط وعلىعلى جودة التعلیم في 
ثمار ومكانة جي إف إتش كواحدة من أنشط الالعبین في االست ،سینضمون إلینا في الملتقى تجسد أھمیة االستثمار في مجال التعلیم

في حقوق الملكیة الخاصة في قطاع التعلیم، مع سجل حافل من الشراكات المتمیزة وتحقیق القیمة للمدارس والمستثمرین على 
سواق النامیة والناشئة قفزة كبیرة في التعلیم الخاص خالل العقد الماضي، السیما مع ارتفاع معدالت حد سواء. لقد شھدت األ

اع مع فریق من كبار الخبراء في قط"بریتس" یتیح لنا إنشاء منصة النمو السكاني والمكاسب االقتصادیة بشكل عام. سوف 
من االستفادة أیضا من نمو ھذا القطاع عن طریق االستثمارات المھیكلة كما ستمكن مستثمرینا  ،من ھذه العواملالتعلیم، االستفادة 

 التي تستفید من الفرص الجذابة المتوافرة لدینا والتي سنواصل السعي لجلبھا في المستقبل."

عزیز تسوف تركز "بریتس" على االستثمار في المدارس التي یمكن تحسین أدائھا من خالل زیادة السعة االستیعابیة لطالبھا، 
النتائج األكادیمیة للطلبة، وھیكلة الرسوم الدراسیة لتكون في متناول السوق المتوسطة التي تشھد توسعا سریعا. سوف توفر 
منصة "بریتس" لمجموعة جي إف إتش ومستثمریھا مجموعة من الفرص القویة المدرة للدخل في قطاع التعلیم الخاص المأمون 

ادة من ھذا القطاع الذي ینطوي على فرص نمو عالیة مع ضمان تحقیق نتائج مطردة بغض المخاطر، كما ستتیح لھم االستف
 النظر عن التقلبات التي قد تشھدھا دورة االستثمار.

 
 -إنتھى-

 
 

 



 

 ":جي إف إتش المالیةعن "مجموعة 

إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفیة تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالیة األكثر أھمیة في منطقة الخلیج، والتي تتضمن: 
ل ك التجاریة والتطویر العقاري. وتتركز عملیات المجموعة في دول مجلس التعاون الخلیجي وشمال أفریقیا والھند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في

 من بورصة البحرین، وسوق الكویت لألوراق المالیة وسوق دبي المالي .
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