للنشر الفوري
الخليج لإلستثمار اإلسالمي تستحوذ على مشروع سكني في "ويست إند" في وسط لندن ،مما يوسع محفظة العقارات العالمية
للشركة
 شركة الخليج لإلستثمار اإلسالمي تكمل عملية شراء مبني سكني يقع في منطقة بيزووتر في لندن ،وبقيمة إجمالية تبلغحوالي  06مليون جنيه استرليني.
 يمثل االستحواذ على المشروع السكني قيد التطوير زيادة بنسبة  %55في المساحة المربعة لمحفظة الشركة في المملكة المتحدة فيالربع األول من عام 0202

 تتوقع شركة الخليج لإلستثمار اإلسالمي أن تستثمر  066مليون دوالر إضافي على مستوى العالم ،مما يضع الشركة علىالمسار الصحيح نحو تحقيق قيمة إجمالية قدرها  3مليارات دوالر أمريكي مع نهاية عام 0602
لندن ،المملكة المتحدة  23 -أبريل  | 0602شركة الخليج لالستثمار اإلسالمي ،وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،أعلنت اليوم استحواذها على مشروع سكني يقع في منطقة "ويست إند" المتميزة والمرغوبة في
لندن  .تتركز عملية االستحواذ على أصول عقارية عالية الجودة في األسواق المتقدمة.
ويمثل العقار ،الذي يقع في بيزووتر رود والمطل على حديقة هايد بارك ،ثاني مشروع عقاري تحت التطوير في المملكة المتحدة لشركة
الخليج لإلستثمار اإلسالمي ،ويمثل زيادة بنسبة  %00في إجمالي قيمة استثمارات الشركة في قطاع تطوير العقارات في المملكة المتحدة،
والتي تصل قيمتها إلى  056مليون جنيه استرليني تقريبا.
علق السيد محمد الحسن ،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج لالستثمار اإلسالمي" :هذه الصفقة هي عملية االستحواذ الثالثة
في لندن وتمثل إضافة تكميلية إلى محفظة العقارات الراقية والمرموقة في المملكة المتحدة .سيضع هذا المشروع معيارا جديدا للعقارات
السكنية المميزة في لندن .نتطلع إلى تنمية المحفظة العقارية للخليج لإلستثمار اإلسالمي في الممكلة المتحدة ،واالستحواذ على أصول
مميزة نيابة عن مستثمرينا".
علق السيد بانكاج غوبتا ،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج لالستثمار اإلسالمي ،قائال" :إن هذا االستحواذ يظهر بصمتنا
المتنامية في مجال تطوير العقارات في لندن ويعزز محفظتنا المتنوعة عالميا بشكل أكبر .ومن خالل هذا المشروع الذي يتميز بموقعه،
ستقدم الشركة مشروعا سكنيا مميزا مصمم بعناية للمشترين الذين يبحثون عن شقق استثنائية ذات تشطيبات رائعة .سنواصل التوسع
االستراتيجي في محفظتنا االستثمارية العقارية ،مع تزويد مستثمرينا بفرص في األسواق المتقدمة.
تتولى شركة  ،GRID Propertiesوهي شركة تابعة للخليج لالستثمار اإلسالمي ،مسؤولة عن تطوير الموقع .شيرين غوبتا،
الرئيس التنفيذي لشركة " :GRIDإن هذا التطور الجديد يعد إضافة إلى محفظة الخليج لالستثمار اإلسالمي العالمية التي تشهد توسعا
سريعا في لندن وتتزامن بشكل جيد مع الشعور العام للسوق .المشروع متوافق مع أحدث المتطلبات السكنية للشقق في وسط لندن ،وسيتم
بناؤه وفقا لمعايير جودة متميزة.

يقع مشروع البناء الجديد مقابل حديقة هايد بارك ومن المقرر االنتهاء منه في أواخر عام  .0602سيوفر المشروع منخفض االرتفاع
مجموعة من الوحدات المصممة بشكل فريد  -تتراوح من شقق من غرفة نوم واحدة إلى مساكن الشقق العلوية ذات الطابقين والمناظر
البانورامية لحدائق كينزنغتون وحديقة هايد بارك .ويخضع االستحواذ لشروط إدارية معينة ،وهي قيد التنفيذ حاليا .ألغراض السرية
المتعلقة بهذه العملية ،يتم حجب اسم المشروع السكني في الوقت الحالي.
باإلضافة إلى عملية االستحواذ األخيرة هذه ،تشرف  GRIDعلى مشروع الخليج لالستثمار اإلسالمي األول كمطور عقاري في أحد أرقى
األحياء في لندن ،وهو مشروع " 0لوكان بليس" الذي يقع قبالة كينغز رود ،في قلب تشيلسي .من المقرر استكمال " 0لوكان بليس" مع
نهاية عام .0600
لمزيد من المعلومات حول الخليج لالستثمار اإلسالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.gii.ae
لمزيد من المعلومات حول ( GRIDالمطور العقاري لمجموعة الخليج لالستثمار اإلسالمي) ،يرجى التواصل مع شريين غوبتا على
shreen.gupta@giirealestate.ae
للحصول على صور عالية الدقة ،بما في ذلك قيادة شركة الخليج لالستثمار اإلسالمي وشعاراتها ،يرجى االطالع على:
https://bit.ly/3mHljq4

لالستفسارات اإلعالمية ،يرجى التواصل مع ناتاشا دي سوزا على البريد اإللكتروني communications@gii.ae

نبذة عن شركة الخليج لإلستثمار اإلسالمي
تعتبر شركة الخليج لإلستثمار اإلسالمي واحدة ً من كبرى شركات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في العالم.
وتبلغ قيمة األصول التي تديرها إلى  0مليار دوالر ،تسعى من خاللها إلى تقديم عائدات عالية وإضافة قيمة للمساهمين
والمستثمرين تحت محفظتها اإلستثمارية التي تستثمر بها .تستثمر الشركة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات التي تشمل
العقارات واألسهم الخاصة ورأس المال المخاطر .و أبرز مستثمرين الشركة هم أصحاب الثروات الضخمة والشركات العائلية
والبنوك والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا .ويقع مقر شركة الخليج لالستثمار
اإلسالمي في اإلمارات العربية المتحدة وتخضع ألحكام هيئة األوراق المالية والسلع.
نبذة عن  - GRIDالمطور العقاري لشركة الخليج لالستثمار اإلسالمي
إن  GRIDهو ذراع تطوير وإدارة العقارات في مجموعة الخليج لالستثمار اإلسالمي ،وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .تشمل مشاريع البناء الجديدة الحالية مشروع " 0لوكان بليس" ،والذي يقع في منطقة لندن الملكية في
كينزنغتون وتشيلسي ،باإلضافة إلى العديد من المشاريع التطويرية في دبي في مختلف فئات األصول مثل العقارات السكنية والتجارية
والسكن التنفيذي والخدمات اللوجستية.
-انتهى-

