“الخليج لالستثمار اإلسالمي” تتعاقد مع “نورثيكر” لتطوير شقق سكنية فاخرة في لندن
“الخليج لالستثمار اإلسالمي” تستثمر  100مليون استرليني لتطوير مشروعها الجديد في لندن
دبي  13 -فبراير 2017

قامت شركة “ الخليج لالستثمار اإلسالمي” بتعيين شركة “نورثيكر” كمدير تطوير لمشروعها العقاري الجديد في
لندن الذي سيتم إنشاؤه في موقع مقر شرطة تشيلسي القديم بالعاصمة البريطانية لندن ،و ذلك في أعقاب استحواذها على هذا
المبنى الذي يتمتع بمميزات موقع فريدة ،و الذي يعتبر محورا تقافيا و تجاريا للعاصمة البريطانية بما يؤمن طلبات متزايدة
للسكن و االستثمار.
و تحظى شركة “نورثيكر” بجميع اإلماكانات الالزمة لتطوير هذا المشروع نظرا لخبرتها العريقة في هذا المجال و الممتدة
على مدى  25سنة ماضية من النجاح في تطوير العديد من المواقع اللندنية البارزة مثل “نمبر وان باالس ستريت “ و “ ذا
النكسترز اند كنجز تشيلسي”
يقول “نيكولو باراتييري” الرئيس التنفيذي لشركة نورثيكر :
“نحن متحمسون للعمل مع شركة الخليج لإلستثمار اإلسالمي في هذا المشروع المرموق و الموقع المميز في قلب منطقة
تشيلسي ،تتضمن إنجازات شركة نورثيكر العديد من تطوير المناطق السكنية األكثر طلبا في تشيلسي ،ونتطلع الى إنشاء
عروض مميزة تتانسب مع جمال هذه المنطقة”.
و تعقيبا على هذه الصفقة قال“ محمد الحسن ”الرئيس التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في الخليج لالستثمار
اإلسالمي:
“يسرنا أن نتعاون مع أفضل المطورين العقاريين في لندن مثل نورثيكر .و بخبرتها العريقة في تطوير العقارات الهامة في
مدينة لندن سوف تقدم لنا نورثيكر تجربة سكنية فريدة من نوعها في موقع مميز جدا ،فانتقاء الشركاء المميزين من
أهم أولويات شركة الخليج لإلستثمار اإلسالمي”.
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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
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