
  
  

 
 

 العام  هذالالمال كابيتال ريت يستحوذ على أول أصوله التعليمية 
  التعليمية الشعلة مجموعة من

 مدرستين في عجمان لفترة طويلة األمد  المشغل الصفقة تشمل إعادة تأجير

 أول صننننننننننننن  و  المال كابيتال ريت، أعلن    –  2021نوفمبر    22دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 
تابعا لشنننننركا ال  ش.م.خ  شنننننركا المال كابيتالوت يره   م رج في سننننني  لبي المالي  اسنننننتعمار ع ار  

، عن اسننننننتعيا ه علي ام تين من م ارل الشننننننعلا العاصننننننا بع ما  ع ر  لبي لالسننننننتعمار ش.م. 
تم إعال  ت  ير   . وبمي ب الصنننننننننننننن  امليي  لرهم إماراتي  300قيمتها    صنننننننننننننن  ا بي  و عال  ت  ير

 . لإللار  والتشغيل مالمي صافي إي ارع    أسالل تر  طييلا األم  علي  المشغلإلي  الم رستين

بع م  ،  التعليميا م ميعا الشنننننننننننعلال  والتابعتا وتتمت  الم رسنننننننننننتا  اللتا  تم اهسنننننننننننتعيا  عليهما،  
مربعا. وي لغ ع ل ق م   495,800 ا م  يا  اسنننننننننننننق م مربعا وم  300,000مسنننننننننننننا ا   م   متمامل

  4,300، م  ق ر  اسنننننننتيعابيا قصننننننني  ت لغ  وطال ا  طال اً   3,350 اليًا    فيهما  الطالب المسننننننن لين
(  المسنننتشنننار ال ا ي ي بالتعاو  م  التميمي ومشننناركيه  طال ًا. وقام "المال كابيتال" بت ظيم الصننن  ا  

 (. المعمن الع ار   CBRE و

 ائب رئيس م لس اإللار  والرئيس الت  يذ  لشنننننركا المال وبهذه الم اسننننن ا قال  اصنننننر ال ابلسننننني،  
اهسننننننننتعيا  علي  في المتمعل  في إطار ه ف ا اهسننننننننتعمار     ت  رج هذه الصنننننننن  ا" :ش.م.خ  كابيتال

.  و الصنننننن اعا   قطاعي التعليم والرعايا الصننننننعيايا الم ر  لل خل م  التركيز علي  األصننننننيل الع ار 
وهي خطي  إي ابيا للغايا ل ا يا تي يه ميارل ا  هذا العام   ل امعل هذا اهسننتعيا  الصنن  ا األولي  وي

تصنميم هيلليا و مي ج تشنغيل لالمال كابيتال ريتل لتيفير لخل   وتم  تماشنيًا م  ه   الصن  و  
وم  ا تذاب لم اف  ألصننننننننعاب المصننننننننلعا. ات يي   و مابت وتعزيز رأل المال علي الم   الطييل  

سننننتعمر عملياس اهسننننتعيا  هذه عن تع ي   مشننننه  اهسننننتعمار،    ضننننمنق اًه واسننننعًا  قطا  التعليم إ
 ت ف اس    يا تتيح التسييل الت ري ي لالستعمار ع ر تيزيعاس األرباح المستمر ". 

سننننننننت ذل م ميعا  : "لتعليمياا م ميعا الشننننننننعلا رئيس م لس إلار ومن  ا  ه قال ع  هللا عمرا ،  
ركز هغت ام ال رص السننننا عا في ال طا ، وسننننتياصننننل ات ا  اسننننتراتي يا تالشننننعلا قصننننار   ه ها 



  
  

 
و ع  ب    .  ومع هتهمال  يا التعتيا واهرت اء بسننييا الطالب علي ال مي بغيا تعسننين وتعزيز  

سنننننننننننننن ل لالمال كابيتالل العافل باهسننننننننننننننتعماراس المت يعا ومتع ل  ب م عيماً لالمال كابيتال ريتل  
اإللار  الع ير والمتمرل، سننننننننننننننيسننننننننننننننناهم في تع ي  عيائن   ين   ل ال   هفري نإلي  نا نب    الم ناهس 
 الطرفين". 

 هننننننذه ائننننننب رئننننننيس م لننننننس اإللار  و المنننننن ير العننننننام لمنننننن ارل الشننننننعلا: " ،بركننننننا ابننننننراهيم وصنننننرح
 ضنننننما  بهننننن   المننننن ارل لم ميعنننننا المالينننننا ال  ننننناء  منننننن   المزيننننن تنننننيفير الننننني تهننننن   اهت اقينننننا
 لعنننننننم إملا ينننننننا تنننننننيفير بهننننننن   وكنننننننذل  م اسنننننننب  بشنننننننلل لتشنننننننغيلها الالزمنننننننا ال   ينننننننا التننننننن ف اس 
 ومسنننننننتلزماس    يعنننننننه وت  يننننننناس  متطنننننننير  بشنننننننريا ك ننننننناءاس  منننننننن يلزمهنننننننا بمنننننننا التعليمينننننننا العملينننننننا
 سنننننت  ي المننننن ارل أ  أكننننن   و المتعننننن  ، العربينننننا اهمننننناراس  لولنننننا فننننني التعليمينننننا ال هضنننننا تياكنننننب 
 شننننننهرتها أوصننننننلت  التننننني الم طل نننننناس  و األسننننننس   نننننس وعلنننننني العاليننننننا اإللاراس  ق نننننل مننننننن تننننن ار
  ".ال ولا في الرائ   التعليميا المؤسساس  مصا  الي

في الشنارقا  3م ارل   5، الييم  1983، التي ت سنسنت في عام  التعليميا ل م ميعا الشنعلاتشنغ  و 
ق ر  اسننننننننننننتيعاب  ، و  مالي  وطال ا طالب   10,700 عي    طالب م  إ مالي ع ل   ع ما (في   2و

مؤسنننننسنننننا تعليميا بارز  سننننناهمت في تعليم  وتعت ر هذه الم ميعا .  وطال ا طالب   13,250ي ارب 
 في لولا اإلماراس. أ يال من الش اب والشاباس الياع ين 

م رج في سني  لبي   و رأل مال مغل صن  و  اسنتعمار ع ار  عام   "المال كابيتال ريت ويعت ر "
وهي شنننركا رائ   في   2005التي ت سنننسنننت في عام  "،  ش.م.خ  المالي وت يره شنننركا "المال كابيتال

اهسنتشناراس اهسنتعماريا و لار  األصنيل مرخصنا من هيوا األورا  الماليا والسنل  وهي شنركا تابعا  
وي ذل فري  اهسنننتعمار في "المال كابيتال"  هيلًا لةوبا لضنننما     لشنننركا لبي لالسنننتعمار ش.م. .

في إطنننار مهمتنننه لتيفير أفضننننننننننننننننل العنننائننن اس   والعمنننل ال نننال اهلتزام بننن علي المعنننايير في الت  ينننذ  
 للمستعمرين وأصعاب المصلعا. 

 -  انتهى -

 


