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 الموضوع

Information 

 AMAجامعة على باإلستحواذ قامت  اإلعالن بأنهاتود مجموعة جي إف إتش المالية 

 في قطاعلمجموعة ا إستثماراتفي مملكة البحرين، والتي من شأنها أن تعزز  الدولية

 .التعليم

 

 لمزيد من التفاصيل باإلمكان اإلطالع على الخبر المرفق. 

 

GFH Financial Group would like to announce the acquisition of AMA 

International University in the Kingdom of Bahrain further building 

the Group’s regional investments in the education sector.  

 

For further details please refer to the attached release.  

 المعلومة 

Expected Financial 

Impact  

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. 

 األثر المالي المتوقع 

 

 Mariam Jowhary Name مريم جوهري اإلسم

 Head of Compliance & AML Title رئيس اإللتزام ومكافحة غسل االموال المسمى الوظيفي

 Company Seal ختم الشركة Signature التوقيع

 

 

 



 

 البحرين –الدولية  AMAجي إف إتش تستحوذ على جامعة 

 

  وسعة منصتها التعليمية العالمية المستوىتواصل تالمجموعة 

 خبرتها وسجلها الحافل في قطاع التعليم ثريجي إف إتش تتولى إدارة الجامعة وت  

 

أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية أنها، بجانب شركائها االستراتيجيين، استكملت بنجاح  – 2020ديسمبر   -المنامة 

، معززة بذلك محفظتها التعليمية بالمنطقة والتي تقدر قيمتها حالياً بـ (الجامعة)البحرين  –الدولية  AMAاالستحواذ على جامعة 

تولى مجموعة جي إف مليون دوالر أمريكي، سوف ت 100في إطار هذه المعاملة التي تتجاوز قيمتها . مليون دوالر أمريكي 250

 .    الراسخة وتجربتها في هذا القطاعتها دوراً قيادياً في إدارة الجامعة نيابة عن شركائها، لدعم مكان إتش،

 

في توفير التعليم العالي للطلبة وسرعان ما نمت لتصبح رائدة  2002مملكة في عام الفي البحرين  –الدولية  AMAتأسست جامعة 

تقدم الجامعة برامج ودراسات عليا دولية المستوى في مجال التمويل، إدارة األعمال، علوم . على المستويين المحلي واإلقليمي

، بلغ عدد طالب 2020ألكاديمي كما في العام ا . وهندسة الحاسبات، وتعتبر ثاني أكبر جامعة في المملكة بعد جامعة البحرين

طالب عبر برامج درجاتها التعليمية، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير خالل العام القادم عقب االعتماد  2500الجامعة 

، مما سمح لها بالبدء في تسجيل الطلبة من مختلف أرجاء منطقة 2019الناجح للجامعة من مجلس التعليم العالي في نهاية عام 

  . لخليج وخارجهاا

باإلضافة إلى ما تشهده الجامعة من زيادة اإلقبال عليها والدافع لالستثمار فيها هو تميزها كأول جامعة خاصة والوحيدة من نوعها 

 .  في مملكة البحرين ABETالمعتمدة من 

 

ABET والتكنولوجيا مع جهات اعتماد من هارفارد، إم آي الهندسة والحاسبات هي جهة اعتماد عالمية رائدة في العلوم التطبيقية و

البحرين أيضا بتعزيز االعتماد من خالل  –الدولية  AMAكما تقوم دورات جامعة . تي وغيرها من المؤسسات العالمية المعروفة

 ةعم تحسين جودؤسسة دولية أخرى متميزة ال تهدف لتحقيق الربح وتلتزم بدم، وهي (ECBE) المجلس األوروبي لتعليم األعمال

 . المؤسسات األكاديمية والتعلم االحترافي في مجال االقتصاديات، األعمال، اإلدارة والمجاالت ذات العالقة

 

البحرين من  –الدولية  AMAيسعدنا اإلعالن عن االستحواذ على جامعة : "مجموعةلل التنفيذيرئيس ال، هشام الريسقال السيد 

هذا استثمارا استراتيجيا في مؤسسة عالمية المستوى تواصل ترسيخ مكانتها بشكل سريع كواحدة يعد . قبل جي إف إتش وشركائنا

يعتبر االستثمار في قطاع التعليم، من بين أسرع . من أكبر الجامعات بالمملكة والمنطقة للبرامج الدراسية والدراسات العليا

أحد الدعائم األساسية الستراتيجيتنا حيث نركز على مواصلة تنويع القطاعات نموا في منطقة الخليج في الوقت الراهن، كما يشكل 

البحرين التي يمكن أن نسخر لها خبرتنا العميقة في  –الدولية  AMAأصول فريدة، مثل جامعة وتعزيز محفظتنا من خالل إضافة 

نا للجامعة، من خالل هذا االستثمار وإدارت. مساهمينامجال االستثمار وخبرتنا التشغيلية لتحقيق مزيد من النمو للقيمة المحققة لجميع 

وطاقمها وطالبها لتحفيز قدرتها على االستفادة القصوى من إمكاناتها، ويشمل ذلك  جامعةسوف نعمل بشكل وثيق مع إدارة ال

لمستوى م العالي الدولي اإضافة موارد إضافية وخبرات من شأنها أن تعزز برامج الجامعة وقدرتها وجعلها نموذجا للتميز في التعلي

  ."  في المنطقة

 

بنجاح تقديم برامجها التعليمة بعدما واصلت ، 2021-2020تقوم الجامعة اآلن بتسجيل الطلبة للفصل الثاني من العام الدراسي 

ا يتماشى مع وبجانب التزامها بأعلى معايير الصحة والسالمة بم. 19-أونالين وبحضور الطلبة للجامعة خالل فترة تفشي كوفيد



 

، تحرص الجامعة على توفير أعلى المستويات في التعلم والبرامج ن قبل الحكومةمالصادرة الصارمة التوجيهات واألنظمة 

     . والدرجات العلمية العالمية المستوى التي تقدمها عبر مختلف كلياتها

 

–انتهى  -  

 
 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 

المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية  تعد جي إف إتش  واحدة من
ل ك التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في

 وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي . من بورصة البحرين،
 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:
 نوال الناجي

 قسم العالقات المؤسسية –مدير
 17538538 973+هاتف: 
 nalnaji@gfh.com اإللكترونيالبريد 

 www.gfh.comالموقع اإللكتروني: 

mailto:الإلكترونيnalnaji@gfh.com
mailto:الإلكترونيnalnaji@gfh.com
http://www.gfh.com/


 

GFH ACQUIRES AMA INTERNATIONAL UNIVERSITY-BAHRAIN 
 

 Group continues to expand its world-class regional education platform  

 GFH to assume management of the University, leveraging its expertise and track record in the 

education sector  

 

Manama– x December 2020 - GFH Financial Group (GFH) today announced that it, alongside its strategic 

partners, has successfully completed the acquisition of AMA International University-Bahrain (AMAIUB), 

further building the Group’s local and regional education portfolio currently valued at US$250 million and 

growing. The transaction, valued in excess of US$100 million, will see GFH assume the lead in the 

management of the University on behalf of its partners, leveraging its strong and long-standing track 

record and experience in the sector.   

 

AMAIUB, which was established is the Kingdom in 2002, has quickly grown to be a leading provider of 

higher education for local and regional students. It offers international standard undergraduate and 

graduate programmes in the fields of Finance and Business Administration, Computer Science and 

Engineering and is the second largest university in the Kingdom after the University of Bahrain.  As of the 

2020 academic year, the University’s student body stood at over 2,500 across its various degree 

programmes. This number is expected to grow significantly in coming years following the University’s 

successful accreditation at the end of 2019 from the Higher Education Council, which has allowed it begin 

offering enrolment to students from across the GCC and beyond.  

 

Also adding to the University’s strong appeal and rationale for the investment is the University’s 

distinction as the first and only ABET accredited private university in the Kingdom of Bahrain. ABET is the 

leading global accrediting body in applied sciences, engineering, computing and technology with 

accreditors from Harvard, MIT and other world renown institutions. Similarly, AMAUIB courses also boast 

accreditation by the European Council for Business Education (ECBE), another distinguished, international 

not-for-profit organization committed to supporting quality improvements of academic and 

professional learning institutions in economics, business, management and related fields. 

  

Commenting, Mr. Hisham Alrayes, CEO of GFH, said, "We are delighted to announce the acquisition of 

AMA International University-Bahrain by GFH and our partners. This is a strategic investment in a world-

class institution that continues to rapidly build its position as one of the Kingdom’s and region’s top 

university destinations for both undergraduate and post-graduate studies. Investment in the education 

sector, among the fastest growing the GCC region today, forms one of the key pillars of our strategy and 

we are focused on continuing to diversify and strengthen our portfolio with the addition of unique assets, 

like AMAIUB, to which we can apply our deep investment and operational know-how to deliver further 

growth and value for all stakeholders. With this investment, and our management of the University, we 

will work closely with the administration, staff and students in order to help accelerate AMAUIB’s ability 

to meet and maximise its vast potential. This includes adding additional resources and expertise that will 



 

even further enhance its offering and capacity and raise the bar for excellence in international standard 

higher education in the region.”  

 

The University is now enrolling students for its second term of the 2020-2021 academic year, having 

successfully continued to deliver hybrid online and on campus education to students throughout the 

COVID-19 pandemic. With a commitment to implementing the highest health and safety standards, in line 

with stringent government guidelines, the University has maintained strong levels of learning and the 

delivery of its world-class programmes across its various faculties and degree programmes.  

 

-ENDS- 

 

 
About GFH Financial Group B.S.C. 
GFH is one of the most recognised financial groups in the Gulf region. Its businesses include Asset Management, 
Wealth Management, Commercial Banking and Real Estate Development. The Group’s operations are focused in the 
GCC, North Africa and India. GFH is listed in Bahrain Bourse, Kuwait Stock Exchange and Dubai Financial Market. For 
more information, please visit www.gfh.com     
 
Media inquiries can be directed to: 

GFH Financial Group 
Nawal Al Naji 
Manager- Corporate Communications 
Tel: +973 17538538 
Email: Nalnaji@gfh.com 
 
FinMark Communications 
Zahraa Taher 
Tel: +973 39630997 
Email: ztaher@finmarkcoms.com 
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mailto:ztaher@finmarkcoms.com

