“الخليج لالستثمار اإلسالم “تتخارج من استثمار عقاري بقيمة  155مليون دوالر أمريك
عوائد التخارج من” مركز أمازون اللوجست “تتجاوز  ٪30خالل عامي
” الخليج لالستثمار اإلسالم“ تستهدف رفع األصول المدارة إىل  2مليار دوالر ف 2020

دب ،اإلمارات العربية المتحدة
 4ديسمب  - 2019ي
أعلنت ر
شكة” الخليج لالستثمار اإلسالم) ،“(GIIوه ر
شكة استثمارية متوافقة مع أحكام ر
الشيعة
ي
أمريك مع
اإلسالمية ومقرها اإلمارات العربية المتحدة ،عن تخارجها الناجح بقيمة  155مليون دوالر
ي
اللوجست يف ألمانيا ذو مساحة المليون قدم مرب ع.
مجموعة من مستثمري ها من صفقة مركز “أمازون”
ي
اللوجست" يف ألمانيا يوزع أرباحا صافية عىل المستثمرين تتجاوز %30
التخارج من صفقة "مركز أمازون
ي
عىل مدى سنتي ،هما عمر هذا االستثمار .وقد وصلت قيمة األصول المدارة من قبل ر
شكة الخليج لالستثمار
اإلسالم إىل  1.4مليار دوالر أمريك .وتستهدف ال ر
أمريك خالل
شكة رفع األصول المدارة إىل  2مليار دوالر
ي
ي
ي
عام .2020
الشيك المؤسس والرئيس التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليج ف ر
وقال” محمد الحسن“ ،ر
شكة
الخليج لالستثمار اإلسالم" :نحن فخورون بأن صفقات االستثمار يف أسهم الملكية الخاصة قد حققت
أداء ممبا أدى إىل خلق قيمة تخارج عالية ،مما مهد الطريق للتوسع يف اقتناص المزيد من الفرص المدرة
ر
أمريك ونطمح بأن تصل إىل  1.5مليار
والت وصلت إىل  900مليون دوالر
ي
للدخل يف محفظة الشكة العقارية ي
أمريك من خالل صفقات أخرى يف الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا".
دوالر
ي
الشيك المؤسس والرئيس التنفيذي ألسواق اإلمارات ف ر
وقال” بانكاج جوبتا“ ،ر
شكة الخليج لالستثمار

اإلسالم" :يعد هذا التخارج بمثابة دعم السباتيجيتنا الخاصة باالستثمار يف األصول المدرة للدخل وذات
الداخىل
الجودة العالية يف أسواق الدول المتقدمة ،لقد حقق هذا التخارج واحدا من أعىل معدالت العائد
ي
عىل االستثمار الذي تحقق ف األصول العقارية المدرة للدخل .ويعكس هذا األمر قدرات فريق ر
شكة الخليج
ي
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لالستثمار اإلسالم عىل توفب حلول استثمارية متكاملة ومتوافقة مع ر
الشيعة اإلسالمية لقاعدة عمالئنا من
ي
.
األفراد ذوي المالءة العالية والمؤسسات االستثمارية والمالية المعروفة يف المنطقة والعالم "

نبذة عن “الخليج لالستثمار اإلسالم" )(GII

“الخليج لالستثمار اإلسالم )” ( GII - LCCه ر
شكة خدمات مالية ،مقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة،
ي
ي
و مرخصة من قبل هيئة األوراق المالية و السلع ،و توفر لعمالئها مجموعة متنوعة و فريدة من الفرص
عىل أسس متينة ،بهدف تحقيق عوائد متفوقة يف مجاالت :العقارات و الملكية الخاصة
االستثمارية القائمة ي
و رأس المال الجريء و البنية التحتية ،تحت قيادة مجموعة ملبمة من المساهمي البارزين و المستثمرين،
الذين يتمتعون بسجل حافل بإدارة  2.5مليار دوالر من األصول وتأمي  5.5مليار دوالر من التسهيالت
االئتمانية و تمويل صفقات اندماج و استحواذ و ملكية خاصة بقيمة تتجاوز المليار دوالر ،تأسست ر
شكة
الخليج لالستثمار اإلسالم ف العام  2004تحت اسم ر
الوطت لالستشارات المالية  UNFCثم
شكة االتحاد
ي
ي ي
أعيدت تسميتها خالل العام .2014

لمزيد من المعلومات يرج التواصل مع:
حني التل
مسؤولة العالقات المؤسسية
ر
اإلسالم
شكة الخليج لالستثمار
ي
بوليفارد بالزا  ،2مكتب 501
دب
داون تاون ،ي
موبايل+971509408808 :
وبhaltal@gii.ae :
البيد االلكب ي
وبwww.gii.ae :
الموقع االلكب ي
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