شيلس
سكن فاخر يف ت
اإلسالم تعلن عن تقدم يف إنشاء  ، 2 Lucan Placeعقار
الخليج للستثمار
ي
ي
ي
بلندن

وه
دب ،اإلمارات العربية المتحدة –  31ديسمب  | 2020أعلنت اليوم الخليج للستثمار
اإلسالم ،ي
ي
ي
رشكة استثمارية رائدة مقرها اإلمارات ،إحراز تقدم جيد يف أعمال التطوير يف موقع 2 Lucan Place
لتجهي البنية التحتية للتطوير  :مبن فخم ذو  7أدوار يف إحدى أغن األحياء بلندن ،كينسينغتون
وتشيلس.
ي
و قال ”محمد الحسن“ ،ر
الخليج "نحن
الشيك المؤسس و الرئيس التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون
ي
ويعتي هذا التقدم برهانا إلخالص الفريق بأكمله،
سعيدون ببدء أشغال البناء يف موقع ، 2 Lucan Place
ر
ً
من مدراء المشاري ع والمصممي والمخططي ومقاولينا المتخصصي ،إضافة إىل كونه دليال لجهودهم
الجبارة .وبالرغم مما قدمته لنا جائحة كورونا من تحديات غي مسبوقة ،فقد تمكنا من عملية الهدم شيعا
مع الحفاظ عىل أعىل معايي الصحة والسالمة للعاملي يف الموقع ".
كما قال ”بانكاج جوبتا“ ،ر
الشيك المؤسس و الرئيس التنفيذي ألسواق اإلمارات العربية المتحدة :
عي
"نحن مليمون بتسليم مبن يقدم جودة عالية لسكانه و يندمج أيضا مع المجتمع ليفيد المنطقة ر
األجيال القادمة ،وسنعمل مع البلدية المحلية والمقاولون لضمان استمرار تحقيق أهدافنا".
ويتوقع االنتهاء من أعمال التطوير يف  2 Lucan Placeوتسليم العقار يف الرب ع األخي من عام  ،2022كما
أن العقار حصل عىل اهتمام بالغ من المستثمرين ،ويتم إدارة العقار من قبل رشكة
اإلسالم.
وه المطور العقاري التابع لمجموعة الخليج للستثمار
ي
 GRID Properties Limitedي

محطن الميو سلوان سكوار وساوث
وتقع  ، 2 Lucan Placeبالقرب من كينغز رود ،وتقع يف وسط
ي
كينسينغتون بجنوب غرب لندن .والن كانت من قبل مركز رشطة ف منتصف القرن ر
العشين ،ويمكن
ي
ي

الن تعد من أرف أحياء لندن .وأيضا يوجد
لسكان العقار االستمتاع بمكان للمشاة وهادئ يف قلب
تشيلس ،ي
ي
ر
الملك .
الفن ومشح الديوان
بالقرب من العقار سلوان أفنيو وهارودز ومعرض
ي
ساتس ي
ي
وسيتم تصميم  2 Lucan Placeمن ِقبل ال رشكة الهندسية المعمارية الحائزة عىل جوائز عالمية KPF
الرئيس
والن قامت أيضا بتصميم العديد من أطول أبراج العالم والعقارات المشهورة ،من بينها المقر
ي
ي
أكي ر
مشوع تطوير عقاري ممي يف
العالم بواشنطن العاصمة وهدسون ياردز بنيويورك،
للبنك
ويعتي ر
ر
ي
تاري خ الواليات المتحدة.
داخىل فاخر ،حيث يوجد مساحات متنوعة منها شقق
ويحتوي المبن عىل  31وحدة سكنية مع تصميم
ي
بغرفن نوم وشقق بثالثة غرف نوم .و أيضا بنتهاوس تتمي بإطاللة  360درجة
بغرفة نوم واحدة وشقق
ي
يعتي تصميم نادر يف عقارات لندن .سيتم االنتهاء من داخل الوحدات أثناء
عىل المنطقة المحيطة ،وهو ر
اإلنشاء مع توفي خيار تخصيص بعض اليكيبات المخصصة للمالكي .ستتضمن المرافق أثاث وتصميم
يطان المشهور عالميا ريف غوش ،إضافة إىل صالة رياضية حديثة
داخىل من تصميم الستوديو ر
الي ي
ي
وخدمات الحراسة عىل مدار الساعة ومواقف سيارات تحت سطح األرض ومساحة مخصصة للسكان يف
األرض واألدوار السفلية.
الدور
ي
ر
تتماش مع المعايي العالمية ،يمكن لسكان  2 Lucan Placeأيضا
الن
إضافة إىل المقر الر ي
اف والمرافق ي
وه مساحة مصغرة متحولة بي الداخل والخارج
االستفادة من مية تصميمية فريدة من نوعها يف المبن :ي
ً
( .)COINSوأضاف جوبتا قائال " :خالل أشهر الصيف  ،يمكن للسكان تقسيم المساحة إىل رشفة خارجية
اىل غرفة معيشة.
وف أشهر الشتاء  ،يمكن تحويل المساحة ي
ي
اإلسالم مشوارها كمستثمر ومطور عقارات يف سوق العقار
مع  ، 2 Lucan Placeتبدأ الخليج للستثمار
ي
ً
يعتي المبن ر
اإلسالم – ألنه
مشوع بارز بالنسبة للخليج للستثمار
األورون .وأضاف الحسن قائال " :ر
ري
ي
الن نستهدفها – فحسب،
يجسد قدرتنا عىل الحصول عىل فرص استثمارية ممتازة وتطويرها يف األسواق ي
بل هو أيضا يشكل لحظة تحول يف مشوارنا مع احتماالت ضخمة لتوسع تواجدنا يف المملكة المتحدة
اإلسالم حاليا عدة عقارات تجارية بارزة يف المملكة المتحدة وأمريكا
وأوروبا ".وتشغل الخليج للستثمار
ي

ر
الن يقع مقرها يف
الشمالية .ومن ضمن المشاري ع العقارية القادمة يف لندن مشوع باالس كورت ريزيدنش ي
 154بايزواتر رود بوستمنسي.
ُ
ر
وبwww.gii.ae :
للمزيد من المعلومات حول الخليج للستثمار
اإلسالم يرج زيارة موقعنا اإللكب ي
ي
ُ
ر
ر
وب
للمزيد من المعلومات حول  ، 2 Lucan Placeيرج التواصل مع شين غوبتا عب البيد اإللكب ي
التال.shreen.gupta@giirealestate.ae :
ي
ُ
ر
التال:
وب
ي
لالستفسارات اإلعالمية ،يرج التواصل مع نتاشا دسوزا عب البيد اإللكب ي
communications@gii.ae

اإلسالم
نبذة عن الخليج للستثمار
ي
ه رشكة خدمات مالية مقرها اإلمارات العربية المتحدة ،و مرخصة من قبل هيئة
الخليج للستثمار
اإلسالم ي
ي
عىل أسس
األوراق المالية و السلع .و توفر لعمالئها مجموعة متنوعة و فريدة من الفرص االستثمارية القائمة ي
متينة ،بهدف تحقيق عوائد متفوقة يف مجاالت :العقارات و الملكية الخاصة و رأس المال الجريء و البنية
اإلسالم بسجل إنجازات يف إدارة أصول تصل قيمتها إىل 1.4
التحتية .،ويستمتع فريق الخليج للستثمار
ي
أمريك تحت قيادة مجموعة مليمة من المساهمي البارزين و المستثمرين.وتشمل شبكة عمالء
مليار دوالر
ي
الخليج للستثمار اإلسالم األشخاص ذوي ر
اليوات الكبية جدا ومكاتب العائالت والبنوك والمؤسسات
ي
وصناديق األموال يف الخليج وآسيا.
الوطن لالستشارات
اإلسالم يف العام  2004تحت اسم رشكة االتحاد
تأسست رشكة الخليج للستثمار
ي
ي
المالية  UNFCثم أعيدت تسميتها خالل العام .2014

