” الخليج لالستثمار اإلسالم“ تستحوذ عىل مبن تجاري ف الواليات المتحدة األمريكية مقابل اكث من  120مليون دوالر
أمريك".

دب ،اإلمارات العربية المتحدة – يوليو :2019

أعلنت رشكة” الخليج لالستثمار اإلسالم ذ.م.م )(GIIعن استحواذها عىل مبن تجاري ذو طراز عالم يقع ف والية
ُ
نيوجثس بالواليات المتحدة األمريكية ،وذلك نيابة عن مستثمري ها ،ف صفقة قدرت بأكث من 120مليون دوالر أمريك
ر
ر
بذلك تكون الشكة قد رفعت استثماراتها ف سوق العقارات االمريك اىل  200مليون دوالر أمريك.
ُ
غث قابل للكش مع ارتفاعات دورية منتظمة لإليجار و يعد كمقر الرئيس
يذكر أن المبن مؤجر بالكامل بعقد طويل االجل ر
ُ
ر
لشكة  Realogyالعالمية و الن تعد من اكث رشكات االمتياز العقاري عىل مستوى العالم .حيث ٌيعتث من المباب الرائدة
لمعايث مؤسسة ليد )(LEEDالعالمية و قد حاز عىل عدد من الجوائز العالمية ف
من حيث الطاقة و البيئة و مطابق
ر
التصميم المعماري من الجانب البين و استهالك الطاقة.
هذا و قد عملت رشكة ”إف دي ستونواتر“  - FD Stonewater -كمستشار استثماري ف هذه الصفقة و ذلك من خالل
تقديم الدعم عىل أرض الواقع.
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من جانبه قال محمد النارصي  ،رئيس مجلس إدارة "الخليج للستثمار اإلسالم" ” :نحن نواصل البحث عن فرص
استثمارية متنوعة عث مجموعة واسعة من األصول البديلة مع استمرار قوة أساسيات السوق العقاري و االقتصادي،
حيث نتوقع استمرار تدفق صفقاتنا مدفوعا برغبة المستثمرين المثايدة باتجاه العقارات التجارية الن تعط عوائد
إيجارية صافية .كما نتطلع ايضا لخططنا المستقبلية من خالل تعاوننا الجديد مع هامبشاير" .
وأضاف مﺣمد الﺣسن  ،ر
الشيك المؤسس و الرئﯾس الﺗﻧﻔﯾذي ف منطقة الخليج لـ رشكة ” : GIIنحن ملثمون باالستثمار
تأجث توفر عائدات نقدية ثابتة و تلن احتياجات مستثمرينا الذين يبحثون عن األصول ذات
ف االصول المدعومة بعقود ر
توفث رؤية واضحة للتدفقات النقدية السنوية“.
العائد المرتفع و طويل االجل وذلك من خالل ر
كما ذكر ”باﻧكاج جوبتا“  -ر
الشيك المؤسس والرئيس التنﻔيذي ألسواق اإلمارات ف " :GIIان جودة المبن و موقعه يعد
مثات لهذه الفرصة االستثمارية .حيث تمت الصفقة بالثامن مع االزدهار ف السوق العقاري والتجاري ف والية
احد ر
ر
نيوجثس .كما سعدنا بالتعاون مع شكة FD Stonewaterكمستشار استثماري ف هذه الصفقة.
ر

حول “الخليج لإلستثمار اإلسالم” : GII
“الخليج لإلستثمار اإلسالم” (  )GII - LCCه رشكة 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 عىل أسس متينة ،بهدف تحقيق عوائد متفوقة ف
المساهمي البارزين و
مجاالت :العقارات و الملكية الخاصة و رأس المال الجريء و البنية التحتية ،تحت قيادة مجموعة ملثمة من
ر
وتأمي  5.5مليار دوالر من التسهيالت االئتمانية و تمويل
المستثمرين ،الذين يتمتعون بسجل حافل بإدارة  2.5مليار دوالر من األصول
ر
صفقات اندماج و استحواذ و ملكية خاصة بقيمة تتجاوز المليار دوالر ،تأسست رشكة الخليج لالستثمار اإلسالم ف العام  2004تحت اسم
رشكة االتحاد الوطن لالستشارات المالية  UNFCثم أعيدت تسميتها خالل العام .2014

لمزيد من المعلومات يرج التواصل مع :
ﺣني التل
مسؤول العالقات المؤسسية
الخليج للستثمار اإلسالم
بوليﻔارد بالزا  ،2مكتب 501
داون ﺗاون دب
موبايل+971509408808 :
Email: haltal@gii.ae
Website: www.gii.ae
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