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 شركة بيت االستثمار الخليجي 
 

 

 جيمبال شركة حصة شراء استكمال تنوي الخليجي االستثمار بيت شركة أن مطلعة، مصادر من "الجريدة" علمت   

 23.9 والبالغة التابعة الشركات إحدى القابضة المزايا شركة رأسمال في الخليجي، اإلعمار بيت شركة عبر القابضة،

  . الشركة رأسمال إجمالي من المئة في

 



 جيمبال شركة حصة إجمالي من المتبقية الحصة بشراء ستقوم "الخليجي االستثمار بيت" إن ،المصادر وقالت   

 القانونية اإلجراءات حسب المقبلة، األيام خالل سهم مليون 45 نحو والبالغة "القابضة المزايا" رأسمال في القابضة

 بيت" حصة لتبلغ المساهمين سجالت يف الملكيات نسب تغيّر المنتظر ومن البورصة، في الخاصة للصفقات المنظمة

  .المئة في 23.9 نحو "الخليجي االستثمار

 

 تبلغ إجمالية بقيمة للسهم فلسا   70 بسعر سهم مليون 25 تبلغ بكمية األولى صفقتين؛ تنفيذ تم أنه المصادر، وذكرت   

 ماليين 5.040 تبلغ إجمالية وبقيمة للسهم فلسا   63 بواقع سهم مليون 80 بكمية الثانية والصفقة دينار، مليون 1.750

 األسهم كمية إجمالي إن إذ فلسا ، 66 تقارب بقيمة المزايا أسهم على الخليجي استحواذ سعر متوسط أن مبينة دينار،

  .سهم مليون 150.25 على موزعة  االستحواذ محل

 

 المزايا شركة رأسمال في استراتيجية حصة على الخليجي االستثمار بيت شركة استحواذ أن المصادر، وأضافت   

 الحالية حلولها نطاق توسيع شأنه من األخيرة، في تنفيذها إلى األولى تسعى التي الجديدة لالستراتيجية وفقا   القابضة،

 االمتياز وخدمات االستثمار استشارات إلى إضافة والبناء التقييم تاستشارا لتغطي العقارات وتطوير إلدارة المتكاملة

 .التجاري

 

 القابضة المزايا شركة في مؤثرة حصة على استحواذها عبر الخليجي االستثمار بيت شركة خطة أن إلى ولفتت   

 التي التغيرات كةحر مع تتناسب جديدة عقارية منتجات وتقديم العقاري، السوق فى الشركة توسعات خطط ضمن تأتي

 لديها إذ المحلي، السوق في المتميزة العقارية الشركات ضمن لتكون وتأهيلها هيكلتها إعادة خالل من القطاع، يشهدها

 فضال   ومساهميها، للشركة جيدة عوائد وتحقيق منها االستفادة يمكن التي واإلقليمية، المحلية العقارات من مجموعة

 دبي شركة في المئة في 90 مانسبته "المزايا" تملك إذ العقاري، للتطوير "األولى دبي" شركة من االستفادة عن

 .العقاري للتطوير األولى
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