“الخليج لالستثمار اإلسالمي” تستحو يذيعىليعقا يريمكتبييفيي“برمنجهام”يمقابلي188يمليونيدوالر
ارتفاعيمحفظةياستثمارات “الخليج لالستثمار اإلسالمي” فييالمملكةيالمتحدةيإىلي420يمليونيدوالر ي
ي

ي

ي

ي

دبي،ياالماراتيالعربيةيالمتحدةي–ييوني يوي:2019يي ي
ي
أعلنتي رشكةي”الخليج لالستثمار اإلسالمي“ ) (GIIعنياستحواذهيايعىليعقا يريمكتبيييقعيفييمدينةي”برمنغهام“ي
بالمملكةيالمتحدة،يمقابليحواىليي 149مليونيجنيهي ر
إستليبييأ يويمياييعادلي188يمليونيدوال يريأمريك،ي يويذلكينيابةيعني
مستثمري هيا.ي ي

يويبذلك يترتفع يقيمة يمحفظة ياستثمارات ي”الخليج يلالستثما يرياإلسالمي“ يفي يالمملكة يالمتحدة يإىل ي 330يمليونيجنيه ي ر
استليب،ي
أييمياييعادليحواىليي420يمليونيدوال يريأمريك،يموزعةيبيييعقاراتيمكتبيةي يويلوجستيةيمدرةيللدخلي يويمؤجرةيعىلي رشكاتيذاتي
مالءةيماليةيعالية،ياألم يريالذييجعليمحفظةياستثماراتي” ر
الشكة“يفييالمملكةيالمتحدةيتعطييعوائ يديللمستثمرينيبنسبةي٪8ي
سنوييا.ي ي
ي
ر
بريوريبيكورت“ي-ي - Priory Courtي يويالمببيياآلخ يريه يوي
ي
يويينقسميعقا يري”برمنجام“يالمكتبييإىليمبنييييمتجاورين،ياألوليه يوي”
ر
”لويسيبيلدنج“ي-ي - Lewis Buildingي يوييضميالمبنيانيمكاتبي يويأماكن يللبيعيبالتجزئةي يويالتفيهيفييالطابق ياألرض،يمؤجرةي
غتيقابلة يللكش ،يوالمستأج يريالرئيسي يه يويحكومة يالمملكة يالمتحدة.ي يكميا ييع يد يعقا يري”برمنجهام“ي
بعقو يد يإيجا يريطويلة ياألجل ي ي
ً
متمتياييتمتعيبمواصفاتيالتصميميالعالية يويالتجدي يديالشاملي .ي
مببيي
ي
ي
ي
ي
ي
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وقاليمحمد الحسن،ي ر
الشيكيالمؤسسيوالرئيسيالتنفيذييلدوليمجلسيالتعاونيالخليجييفيي”الخليجيلالستثما يرياإلسالمي“:يي
نحنيمتحمسونيللغايةيلتقديميهذهيالفرصةيالفريدةيلمستثمرينيايمنياألصوليالتجاريةيذاتيالعائ يديالمرتفعيوالموجودةيفييسوقي
ر
إستاتيجيييتمتعيبالسيولة" .ي
ي
ً
ر
عالميايبميايفي يذلك ي HS2 -مشوع يالبنية يالتحتية ياألهميفيي
ي
وأضاف ي"الحسن" ":تستفي يديبرمنغهام يمن ينظام يالنقل يالمتكامل ي
المملكةيالمتحدةي يويالمقر يريأنييبديأيتشغيلهيبحلوليعامي 2026.باإلضافةيإىليذلكي،يفإنياألداءياالقتصادييالقوييللمدينةيفيي
السنواتياألختةييضعهيايفييالمرتبةياألوىليفييالمملكةيالمتحدةيالستقطابي ر
الشكاتيالناشئةي يوياستقطابياالستثماراتيلنوعيةي
الحياةيخارجيلندن" ي
ي
ر
بينميا يقال ي”بانكاج جوبتا“ -يالشيك يالتنفيذي ي يويالرئيس يالتنفيذي يلسوق ياإلمارات يالعربية يالمتحدة يفي ي”الخليج يلالستثما يري
اإلسالمي“" :عىل يالرغم يمن ياألوقات يالصعبة ي يويحالة يعدم ياليقيي يالمحيطة يبخروج يبريطانييايمن ياالتحا يدياألوروب ،ييسعدنياي يوي
ا
اليلعمالئها ،يممياي
دخليطوي ي
بشدةيتوسيع يمحفظة ياستثماراتهيايفي يالمملكة يالمتحدةيمن يخالليأصول يأخرىيعالية يالجودةيتد يري ي
يدعم يإيماننيايالقوي ييبسوقيالعقارات يفي يالمملكة يالمتحدة ،ي يويتنعكس يهذه يالصفقة يبشكل يجي يديعىل يالختة يالمتنامية ي ر
لشكةي
الخليجيلالستثما يرياإلسالمييفييالحصوليعىليمثليهذهياألصوليالبارزةي يويوضعنيايكالعبينشطيفييمجاليالعقاراتيفييالمنطقة" ي
" حول “الخليج لالستثمار اإلسالمي” : GII
• “الخليج يلالستثما يرياإلسالمي” ي) ( GII - LCCيهي ي رشكة يخدمات يمالية ،يمقرهيايدولة ياإلمارات يالعربية يالمتحدة ،يي يويمرخصة يمن يقبلي
هيئة ياألوراق يالمالية ي يويالسلع ،ي يويتوف يريلعمالئهيايمجموعة يمتنوعة ي يويفريدة يمن يالفرص ياالستثمارية يالقائمة يعىلي يأسس يمتينة ،يبهدفي
تحقيقيعوائ يديمتفوقةيفييمجاالت:ييالعقاراتي يويالملكيةيالخاصةي يويرأسيالماليالجريءي يويالبنيةيالتحتية،يتحتيقيادةيمجموعةي ر
ملتمةي
منيالمساهميييالبارزيني يويالمستثمرين،يالذينييتمتعون بسجليحافليبإدارةي2.5يمليا يريدوال يريمنياألصولي يويتأمييي5.5يمليا يريدوال يريمني
التسهيالتياالئتمانية.ي ي
ر
شكةياالتحا يديالوطبييلالستشاراتيالمالية يUNFCيثميأعيدتي
• تأسست ي رشكةيالخليجيلالستثما يرياإلسالمييفييالعامي 2004يتحتياسم ي ي
تسميتهيايخالليالعامي2014ي ي
لمزيد من المعلومات:
حنيييالتلي ي
مسؤوليالعالقاتيالمؤسسيةيي

الخليجيلالستثما يرياإلسالمي ي
بوليفاريديبالزياي 2ي
جناحي 501ي
دبي،ياالماراتيالعربيةيالمتحدةي ي
هاتف:يي 00971509408808ي
ر
االلكتوب ي:ي Haltal@gii.aeي
التي يدي
ر
:
الموقعيااللكتوب يي www.gii.aeي
ي
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