”الخليج لإلستثمار اإلسالمي“ تستحوذ على أصول لوجستية في دبي مقابل  250مليون درهم
دبي 9:ابريل 2019
أعلنت شركة الخليج لإلستثمارات اإلسالمي ذ.م.م )(GIIعن استحواذها على محفظة أصول لوجستية من
المستودعات الواقعة في ”جبل علي“ و ”مجمع دبي لالستثمار“ .و ذلك نيابة عن مستثمريها ،و بقيمة 250
مليون درهم.
و تشتمل المحفظة على مخازن عامة و متخصصة ،مؤجرة لشركات لوجيستية عالمية وإقليمية رائدة بعقود
إيجار و اتفاقيات قوية و طويلة األجل.

وقال مﺣمد الﺣسن  ،الشريك المؤسس لـ GIIو الرئﯾس التنفﯾذي لمنطقة الخليج ” :نحن سعداء بكون شركة
الخليج لإلستثمار اإلسالمي  -GII -مستمرة في زيادة و تنويع مﺣفظتﮭا اﻻستﺛمارﯾة المﺣلﯾة في اإلمارات
العربﯾة المتﺣدة بالدخول في القطاع اللوجستي اآلخذ في النمو بسرعة ،من خالل اﻻستحواذ على مخازن
و مستودعات عالﯾة الجودة ،ونتوقع أن يستمر قطاع الخدمات اللوجستية في النمو بوتيرة سريعة على خلفية
النمو الهائل في الطلب على التجارة اإللكترونية ،كما أن بعض مبادرات ﺣكومة اإلمارات العربية المتحدة مثل
إكسبو 2020و توسعات الميناء ستدفع الطلب على األصول اللوجستية“

وأضاف ”الحسن“ ” :إن أصولنا اللوجستية في ”دبي“ تتمتع بعقود إيجار طويلة األجل و متوسط عائد على
رأس المال المستثمر يبلغ  ٪10سنويا ،و هو ما يوفر لمستثمرينا فرصة جذابة في سوق واعد“.
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بينما قال ”بانكاج جوبتا“  -الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ألسواق اإلمارات في ” :GIIنحن متحمسون
لجعل أول استثمار لنا في العقارات اللوجيستية في اإلمارات يتم من خالل اﻻستثمار في أصول المستودعات
الحديثة والمتخصصة التي تم تأجيرها لمشغلين لوجستيين مرموقين و بعقود إيجار قوية للغاية ،إنه استثمار
مناسب جدا ﻻستراتيجيتنا الهادفة لتوفير عوائد نقدية عالية مستثمرينا“.

و أكد ”جوبتا“ على إمان شركة الخليج لإلستثمار اإلسالمي بأن قطاع الخدمات اللوجستية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة سوف يستمر في التوسع بسرعة ،بما يضمن ارتفاع العائد على اﻻستثمار بالنسبة
للمستثمرين باإلضافة إلى تقديم أفضل جوانب األمان والسيولة لالستثمار.

ﺣول “الخليج لإلستثمار اإلسالمي” : GII
• “الخليج لإلستثمار 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 اﻻستثمارية القائمة علي أسس متينة ،بهدف تحقيق عوائد متفوقة في مجاﻻت :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 دوﻻر من األصول و تأمين  5.5مليار دوﻻر من
التسهيالت اﻻئتمانية.
• تأسست شركة الخليج لإلستثمار اإلسالمي في العام  2004تحت اسم شركة اﻻتحاد الوطني لالستشارات
المالية  UNFCﺛم أعيدت تسميتها خالل العام 2014
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:لمزيد من المعلومات
نسرين خالد
مساعد الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج
الخليج لالستثمار اإلسالمي
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501 جناح
دبي
0097143253686 :هاتف
0097143253709 :فاكس
Email: nkhaled@gii.ae
Website:
www.gii.ae
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