“الخليج لالستثمار اإلسالمي” تمول شركة “بيون” اإلماراتية المتخصصة في النقل
الثقيل
“الخليج لالستثمار اإلسالمي” تدخل قطاع النقل الثقيل و تصنيع الشاحنات
دبي -الثالثاء 9 -مايو 2017

استكملت “شركة الخليج لالستثمار اإلسالمي” بنجاح جولة تمويلية متوافقة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية لالستثمار في مجموعة “بيون” ،كما قامت بتوسيع
محفظتها االستثمارية بالدخول في قطاع النقل والخدمات اللوجستية المربحة.
حيث تحتل مجموعة “بيون” المرتبة األولى ضمن شركات النقل الثقيل في اإلمارات
العربية المتحدة من حيث قاعدة العمالء ،كما تحتل المرتبة الرابعة ضمن شركات
النقل الثقيل من حيث حجم أسطول الشاحنات في دولة اإلمارات ،و تتمتع “بيون”
بخبرة تزيد عن عشر سنوات كشركة ذات شهرة و رائدة في مجال نقل البضائع
الثقيلة ،حيث أنها الشركة المتكاملة الوحيدة التي تغطي خدمات النقل الثقيل
و تقوم أيضا بتصنيع معدات النقل الثقيلة بإنتاج أشكال متعددة من المقطورات
والقالبات.
وعلق “محمد الحسن”  -الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لالستثمار اإلسالمي  -على
هذه الصفقة قائال “ :يحتل قطاع النقل صدارة اهتمام منطقة مجلس التعاون
الخليجي حاليا ،في ظل تخصيص مئات المليارات لمشاريع البنية التحتية و
العمران الجديدة ،و هو ما يمثل فرصة رائعة لشركة “بيون” ،لكن األمر يتطلب
استثمارا جديدا لتوسيع قاعدة األعمال للشركة و زيادة قدرتها التنافسية ،و
نحن قمنا بتوفير رأس المال الالزم لوضع “بيون” في مركز أفضل و لتحقيق عوائد
ممتازة لقاعدة شركائنا و مستثمرينا”.
وقال “بانكاج غوبتا” الشريك المؤسس في شركة الخليج لالستثمار اإلسالمي “ :إن
حفاظ أسواق اإلمارات العربية المتحدة على تعافيها مع نمو قطاع البناء
الكبير و المستمر يمثل فرصة ممتازة لمجموعة بيون لالستفادة من االتجاهات
الصاعدة في سوق النقل الثقيل ،و يسرنا أن نكون شركاء مجموعة “بيون” في النمو
و التوسع في منتجاتها و اختراق أسواق جديدة غير مستغلة في دول مجلس التعاون
الخليجي المجاورة”.
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وعلق “نواز الراوي” -الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيون” قائال" :اليوم يمثل
معلما هاما بالنسبة لنا بحصولنا على دعم “الخليج لالستثمار اإلسالمي”
لالستفادة من خطط التوسع لدينا و تحسين محفظة خدماتنا وزيادة الطاقة
اإلنتاجية والكفاءة التشغيلية لمنشآتنا الحديثة في قلب مدينة دبي الصناعية.
وعالوة على ذلك ،سنقوم أيضا بتوسيع نشاطنا الستهداف صناعات جذابة مثل النقل
المبرد مع تعزيز مكانتنا في قطاع البناء والتشييد ،ونحن نتطلع إلى رعاية
هذه الشراكة مع الخليج لالستثمار اإلسالمي في السنوات القادمة”.

حول “الخليج لالستثمار اإلسالمي”

: GII

• “الخليج لالستثمار اإلسالمي” ) ( GII - LCCهي شركة خدمات مالية ،مقرها دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،و مرخصة من قبل هيئة األوراق المالية و السلع ،و توفر لعمالئها
مجموعة متنوعة و فريدة من الفرص االستثمارية القائمة علي أسس متينة ،بهدف تحقيق
عوائد متفوقة في مجاالت :العقارات و الملكية الخاصة و رأس المال الجريء و البنية
التحتية ،تحت قيادة مجموعة ملتزمة من المساهمين البارزين و المستثمرين ،الذين
يتمتعون بسجل حافل بإدارة  2.5مليار دوالر من األصول و تأمين  5.5مليار دوالر من
التسهيالت االئتمانية.
• تأسست شركة الخليج لالستثمار اإلسالمي في العام  2004تحت اسم شركة االتحاد الوطني
لالستشارات المالية  UNFCثم أعيدت تسميتها خالل العام 2014
لمزيد من المعلومات:
نسرين خالد
مساعد الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج
الخليج لالستثمار اإلسالمي
بوليفارد بالزا 2
جناح 501
دبي
هاتف0097143253686 :
فاكس0097143253709 :
Email: nkhaled@gii.ae
Website:
www.gii.ae
PO BOX 215931, 5th Floor, BOULEVARD PLAZA II, DOWNTOWN, DUBAI, U.A.E.|| TEL: +971 4 325 3686. FAX: +971 4 325 3709 || EMAIL: INFO@GII.AE
PO BOX 109248, 3RD FLOOR, AL NEEM TOWER, SHEIKH KHALIFA STREET, ABU DHABI, U.A.E. || TEL: +971 2 626 6776. FAX: +971 2 626 6030

