شركة الخليج لإلستثمار اإلسالمي توقع إتفاقية إدارة أصول مع ” “FD Stonewaterاألمريكية
دبي 24 :سبتمبر 2018
أعلنت شركة الخليج لإلستثمار اإلسالمي ) - (GIIالتي تدير أصوال تتجاوز  1.5مليار دوالر في كل من الواليات المتحدة و المملكة المتحدة و
ألمانيا و اإلمارات العربية المتحدة  -عن إطالق مشروع مشترك مع ) ،FD Stone Water (FDSو هي شركة أمريكية متخصصة في إدارة
األصول و لديها سجل حافل في إدارة اإلستثمارات واألصول العقارية في الواليات المتحدة األمريكية.
وقال محمد الحسن  -الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في "  GII :إن هذا المشروع المشترك يتفق مع أهدافنا اإلستراتيجية ،والتي ضمنها تكوين
تحالفات قوية في األسواق المستهدفة ،لتحديد وتنفيذ فرص استثمارية فريدة لصالح مستثمرينا ،حيث ستلعب شركة FDSدورً ا ً
فعاال في إدارة
األصول األمريكية وستساعد في عمليات التخارج من االستثمارات بتوجيهات من GII ".
بينما قال بانكاج جوبتا  -الرئيس التنفيذي ألسواق اإلمارات في : " IGGلقد شارك فريق FDSفي إداره أستثمارات تفوق قيمتها العشرة مليارات
دوالر أمريكي ،ونأمل من خالل هذه الخطوة المهمة في زيادة العوائد المتوقعة لكل إستثمار عقاري ،فالواليات المتحدة تعتبر سو ًقا رئيسيًا
مستهد ًفا ،و نحن بالفعل لنا تواجد هناك و لدينا كذلك استثمارات جديدة محتملة في الواليات المتحدة ،ونتوقع أن تؤدي هذه الشراكة مع FDS
إلى توفير عوائد ممتازة لعمالئنا و لشركائنا من المستثمرين.
وقال ديفيد ستاد ،مدير “  FDS:لقد نما االستثمار من دول مجلس التعاون الخليجي في السوق التجاري األمريكي خالل السنوات األخيرة  ،ونحن
سعداء بأننا قد دخلنا في شراكة مع GIIلتحقيق مثل هذه الفرص ،نحن نفخر بقدرتنا على تقديم استثمارات ذات قيمة عالية و مخاطر متوازنة،
ويسرنا أن نجد شري ًكا يكمل هذه المهارات ".
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حول “الخليج لالستثمار اإلسالمي” : IGG
• “الخليج لالستثمار اإلسالمي” (  )CLL - IGGهي 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 وتأمين  5.5مليار دوالر من التسهيالت االئتمانية و تمويل
صفقات اندماج و استحواذ و ملكية خاصة بقيمة تتجاوز المليار دوالر ،تأسست شركة الخليج لالستثمار اإلسالمي في العام  2004تحت اسم
شركة االتحاد الوطني لالستشارات المالية  CFNLثم أعيدت تسميتها خالل العام .2014
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