مصرف عجمان يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق ”جي آي آي ريت“ اإلسالمي
دبي  26 -مارس 2018
وقع ”مصرف عجمان“ مذكرة تفاهم مع صندوق ”جي آي آي ريت“ اإلسالمي ،يقوم من خاللها المصرف بعرض االستثمار فى
الصندوق لعمالء المصرف من المستثمرين و يعد صندوق ”جي آي آي ريت“ أول صندوق استثمارات عقارية متداولة تابع لشركة
”الخليج لالستثمار اإلسالمي“
و قال هاني صبري  ،رئيس ادارة االستثمار بمصرف عجمان” :إن توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق ”جي آي آي ريت“ اإلسالمي
يأتى فى اطار سعى مصرف عجمان الدائم لتلبية احتياجات قاعدة متنوعة من عمالء المصرف من المستثمرين أصحاب المالءة
المالية العالية من خالل تقديم فرص و حلول استثمارية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية و التى تتناسب مع األهداف
االستثمارية للعمالء و تتماشى مع قدراتهم لتحمل المخاطر المختلفة.
بينما قال عمر ميرزا  ،الرئيس التنفيذي لصندوق ”جي آي آي ريت“ اإلسالمي إنهم يقومون حالياً بضم  6عقارات في دبي ،في
مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية  ،والتي يبلغ مجموعها حوالي  200مليون دوالر أمريكي  ،و هناك عقارات أخرى
على القائمة بقيمة  350مليون دوالر ..من األصول المدرة للدخل المرتفع في دولة اإلمارات العربية المتحدة .و قال ”ميرزا“  :تقريبا
جميع العقارات التي نستثمر فيها تأتي مع عقود إيجارية تتراوح من  3إلى  5سنوات للتخلص من مخاطر الشغور و تخفيض مخاطر
”الصندوق“.

حول “الخليج لالستثمار اإلسالمي” : GII
• “الخليج لالستثمار اإلسالمي” ) ( GII - LLCهي 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 و تمويل صفقات اندماج و استحواذ و ملكية خاصة بقيمة تتجاوز المليار دوالر،
• تأسست شركة الخليج لالستثمار اإلسالمي في العام  2004تحت اسم شركة االتحاد الوطني لالستشارات المالية  UNFCثم أعيدت
تسميتها خالل العام 2014
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مصرف عجمان
“مصرف عجمان " مصرف إسالمي مع رؤية طموحة ،مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية .يسعى إلى توفير مجموعة واسعة
من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية ،للعمالء من األفراد والشركات والمؤسسات
الحكومية على مستوى الدولة .كما يحرص على توظيف أفضل الموظفين وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها أن تضمن للعمالء
تجربة مصرفية متميزة مع الحرص على إعادة إحياء تلك اللمسة اإلنسانية التي فقدت في عصر الخدمات المصرفية الحديث.
جدير بالذكر أن مصرف عجمان يتخذ من إمارة عجمان مقراً له ،ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ،حيث يعتبر ركيزة أساسية
في استراتيجية التنمية االقتصادية لإلمارة .ويواصل المصرف مجهوداته الحثيثة لترسيخ مكانة بارزة في القطاع المصرفي
كمؤسسةً مصرفيةً إسالميةً مستدامة ،مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن األمثل في تطوير المجتمع ،سعياً إلى توفير قيمة
حقيقة وعالية للمساهمين والعمالء على حدً سواء.
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