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تود مجموعة جي إف إتش المالية اإلعالن بأنها قامت باإلستحواذ على مدرسة أثينا
 والتي،الخاصة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ("أثينا" أو "المدرسة") في مملكة البحرين
.من شأنها أن تعزز إستثمارات المجموعة في قطاع التعليم
.لمزيد من التفاصيل باإلمكان اإلطالع على الخبر المرفق
Information

GFH Financial Group would like to announce the acquisition of
Athena Private School for Special Education (“Athena” or the
“School”) in the Kingdom of Bahrain further building the Group’s
regional investments in the education sector.

المعلومة

For further details please refer to the attached release.
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من المتوقع أن ينعكس هذا اإلستثمار بشكل إيجابي على البيانات المالية للمجموعة ويزيد
.عوائد المجموعة
This Investment is expected to reflect positively on the Group’s
financials and increase the returns for the Group.

Mariam Jowhary
Head of Compliance & AML
Company Seal ختم الشركة
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جي إف إتش تستحوذ على مدرسة أثينا الخاصة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة

المنامة – نوفمبر  :2020أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") استحواذها على مدرسة
أثينا الخاصة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ("أثينا" أو "المدرسة") في مملكة البحرين ،والتي من شأنها أن تعزز المحفظة
االستثمارية للمجموعة في قطاع التعليم بالمنطقة والتي تتجاوز قيمتها اإلجمالية الـ  250مليون دوالر أمريكي.
استطاعت مدرسة أثينا ،التي بدأت عملياتها منذ عام تقريبا ،ترسيخ مكانتها كأكبر مدرسة الستيعاب الطلبة من مرحلة الحضانة
إلى سن  16عاما وأكبر ،حيث تعمل المدرسة بدوام كامل لتوفير الموارد التعليمية والدعم للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة
بكافة أنواعها .ويشمل ذلك الطلبة ممن يعانون من صعوبة التعلم ،التوحد ،متالزمة "أسبرجر" ،بي دي دي/بي دي دي-إن أو
إس ،التأخر/التلعثم في الكالم ،إعاقة في النمو/إعاقة بدنية ،عدم القدرة على تعلم أشياء محددة ،متالزمة داون واألطفال الموهوبين
وغير الموهوبين أكاديميا ،وغيرها من الحاالت األخرى.
توفر المدرسة مجموعة من الخصائص الفريدة ،مما يجعلها المدرسة األكثر شموال واألفضل تجهيزا في مملكة البحرين .تقع
المدرسة في منطقة بوقوة وتمتد مبانيها على مساحة أرض تقدر بــ  91,043متر مربع ،وتبلغ الطاقة االستيعابية للمدرسة 1,455
طالبا ،مما يجعلها أكبر مدرسة من حيث الطاقة االستيعابية ومساحة المباني التعليمية المجهزة لذوي االحتياجات الخاصة في
المملكة .كما توفر المدرسة منشآت لإلقامة يمكنها استيعاب ما يصل إلى  80طالبا وطالبة موزعين على أجنحة منفصلة ،بما
يصل إلى  40طالبة في "جناح اللؤلؤ" ،و 40طالبا في "جناح النخيل".

تم تصميم المدرسة كمنشأة على أعلى مستوى من الحداثة والتطور بحيث تلبي االحتياجات الخاصة للطلبة وتوفر لهم بيئة تعلم
مثالية .كما تتم مراقبة حرم المدرسة بالكامل بالكاميرات لضمان أقصى مستويات العناية والسالمة ،باإلضافة إلى ذلك ،توفر
المدرسة مجموعة مكثفة من البرامج للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة في البحرين ،بما في ذلك الدورات المخصصة للطلبة
الذين يعانون من متالزمة داون والتي ال يوفرها أي مركز تعليمي آخر في البحرين .يتم تقديم جميع برامج المدرسة وفقا ألقوى
المناهج العالمية والتي تم تطويرها وفقا ألعلى المعايير الدولية .توفر مدرسة أثينا كذلك برامج شاملة للتعليم والتعلم من خالل
المواد الدراسية الرئيسية ،مع التأكيد على المهارات األساسية في اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات والعلوم ،باإلضافة إلى اللغة العربية.
هذا وتتماشى مناهج المدرسة في اللغة اإلنجليزية والفنون والرياضيات مع معايير التعليم األساسية المشتركة بالواليات المتحدة
( ،)US Common Core Standardsبينما يقدم برنامج العلوم بما يتفق مع الجيل القادم من المعايير العلمية (Next
 .)standards Science Generationولضمان أعلى مستوى من الرعاية الخاصة واالهتمام ،تحتفظ المدرسة بمعدل
ضئيل لعدد الطلبة بالنسبة لكل مدرس حيث ال يزيد عدد الطلبة في الصف الواحد عن  5طالب فقط.
كما تعزز برامج مدرسة أثينا بمجموعة واسعة من خدمات الدعم ،لضمان توفير تجربة تعلم أكثر إثراء للطلبة ،والتي تشمل دخول
الطلبة في برامج للتعليم الفردي ،والحديث المباشر ،وتوفير أخصائيين للعالج التأهيلي والعالج الطبيعي باإلضافة إلى التحليل
التطبيقي للسلوك .كما ينخرط الطلبة ويشاركوا في أنشطة بدنية منتظمة مع تزويدهم بدعم للمهارات الحياتية وتدريب في الصف
وبشكل فردي ،ويشمل ذلك مساعدتهم على إنشاء روابط نشطة مع العائالت والمجتمعات من خالل االتصال المباشر،
واالستشارات والفعاليات المدرسية ،وفرص الدمج الموجهة ،والمساعدة والتدريب في مختلف مجاالت الخبرة ودعم التحول من
المسار األكاديمي وخيارات ما بعد المدرسة.

في هذا السياق ،قالت السيدة فاطمة كمال ،وهي مدير تنفيذي أول لدى مجموعة جي إف اتش "نحن مسرورون باإلعالن عن
االستحواذ على مدرسة أثينا الخاصة التي توفر أسلوبا مميزا في تقديم الخدمات التعليمية والدعم للطلبة من ذوي االحتياجات
الخاصة .ويعد هذا سادس استحواذ لمدرسة ضمن منصة جي إف إتش التعليمية في أقل من  18شهرا .تتمتع مدرسة أثينا بمركز
قوي في السوق التعليمي لتميزها وتميز طاقمها التعليمي المؤهل بدرجة عالية ،وخبرائها المتخصصين ،ومناهجها العالية المستوى
والتي بال شك سوف تصقل قدرتها على النمو والمنافسة .من خالل استثمارنا في مدرسة أثينا ،سوف نعمل بشكل وثيق مع فريق
اإلدارة بالمدرسة ،والمدرسين واآلباء والطلبة لتطوير خدمات المدرسة وزيادة قاعدة الطلبة الملتحقين بها .وبالتزامن مع ذلك،
سنواصل التركيز على المعايير العالمية المستوى والتي من خاللها سوف نهدف إلى االرتقاء بمعايير تعليم ذوي االحتياجات
الخاصة في المنطقة ،مع توفير خدمات التعليم والدعم التي تحفز الطلبة وتطلق طاقاتهم الكامنة من أجل التعلم والنمو وتعزيز
دورهم في الحياة".
من جانبها ،أضافت الدكتورة جين روز يانجا ،مديرة مدرسة أثينا" :تتطلع مدرسة أثينا ،التي تعد مركزا للتميز في تعليم الطلبة
من ذوي االحتياجات الخاصة ،إلى االستناد على المقومات القوية التي أسستها لكي توفر للمزيد من الطلبة والعائالت في البحرين،
إمكانية االستفادة من بيئة وأسلوب فريد للتعلم .نحن على ثقة بأن ما ستقدمه جي إف إتش من الخبرة التعليمية ،والموارد وااللتزام
من خالل هذا االستثمار سوف يساعد في دعم مهمتنا كما سيعزز قدرتنا على خدمة المجتمع بوتيرة أسرع".

-

انتهى –

عن "مجموعة جي إف إتش المالية":
تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج ،والتي تتضمن :إدارة األصول ،وإدارة الثروات ،والخدمات
المصرفية التجارية والتطوير العقاري .وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند .مجموعة جي إف
إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين ،وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .

لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
نوال الناجي
مدير– قسم العالقات المؤسسية
هاتف17538538 973+ :
البريد اإللكترونيnalnaji@gfh.com
الموقع اإللكتروني:www.gfh.com

GFH ACQUIRES ATHENA PRIVATE SCHOOL FOR SPECIAL EDUCATION
Manama – November 2020: GFH Financial Group (“GFH” or the “Group”) today announced the
acquisition of Athena Private School for Special Education (“Athena” or the “School”) in the
Kingdom of Bahrain further building the Group’s regional education portfolio valued at more than
US$250 million.
Athena, which began operations around one year ago, has quickly established itself as the
premiere K-16+ school providing full-time educational resources and support to students with a
broad range special needs. This includes students with: Dyslexia, Autism and Spectrum Disorders,
Asperger’s Syndrome, PDD/PDD-NOS, Language Delay/Disorders, Developmental/Physical
Disability, Specific Learning Disability/Others, Down syndrome and Academic and Non-Academic
Giftedness, among others.
The School offers a host of unique features – making it the most comprehensive and best
equipped of its kind in Bahrain. It is located in Bu Quwah on a 91.043 square meter area. The
school has a capacity of 1,455 students, making it the largest school in terms of capacity and
number of educational buildings which are well equipped for special needs students in the
Kingdom. Athena also provides house boarding facilities, which can accommodate up to 80
students in separate gender wings; with up to 40 girls in the Pearl Wing, and 40 boys in the Palm
Wing.
The School has also been designed as a state of the art facility that caters specifically to the special
needs of its students by providing an optimal learning environment. The campus is fully
monitored with cameras throughout ensuring maximum care and safely. Furthermore, it has the
most extensive range of programs for special needs students in Bahrain including more courses
varied by stage for autistic students that any other learning center in the Kingdom. All programs
are delivered according to a rigorous and world-class curriculum that has been developed
according to the highest international standards. Athena provides comprehensive teaching and
learning across core subjects with an emphasis on key competencies in English, Math and Science
as well as the Arabic language. The School’s English Language, Arts and Mathematics curriculums
are aligned with the US Common Core Standards while its Science programme is delivered in line
with Next Generation Science standards. Ensuring the most personalised care and attention, the
School maintains a very small teacher-student ratio, with only five students per class.
Athena’s programs are further enhanced by a broad range of support services to ensure the most
enriching experience and learning process for students. This includes access for students to

individual education plans, on-site speech, occupational and physio therapists as well as applied
behavior analysts. Students also engage in and take part in regular physical activity and are
provided with a host of life skill support and training in-class and on an individualized basis. This
ranges from helping them establish dynamic linkages with families and communities through
direct contacts, consultations and school-wide events, mainstream integration opportunities,
mentorship in varied areas of expertise and transition support in traversing the academic path
and post school options.
Commenting, Ms. Fatema Kamal, Senior Executive Director at GFH said, “We’re pleased to
announce the acquisition of Athena Private School for Special Education, which provides a unique
and holistic approach to delivering educational services and support to students with special
needs. This is the 6th school acquisition for GFH’s education platform in less than 18 months.
Athena has already established a strong position in the education market for excellence as
underscored by a highly-qualified teaching staff and specialist experts, first rate curriculum and
strong capacity for growth and competition. With our investment in Athena, we will work closely
with the School’s management team, teachers, parents and students to further develop its
offering and expand the base of enrolled students. In doing so, the focus will remain on worldclass standards that raise the bar in the region for special education and the delivery of learning
and support services that foster every student’s well-being and potential to learn, grow and live
fulfilling and productive lives.”
Dr. Gene Rose Yanga, Principal of Athena, added, “Already a center for excellence in education
for students with special needs, Athena looks forward to further building on the strong
foundations we have established in order to provide and even greater number of students and
families in Bahrain with access to our unique learning environment and approach. We are
confident that the educational expertise, resources and commitment GFH will bring to Athena
through this investment will only serve to support our mission and accelerate the rate at which
we can serve the community.”
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