ً
أرزان ثروات مستشارا لتخارج ناجح من العقارالخامس
ضمن إحدى املحافظ العقارية في الواليات املتحدة األمريكية

 05مايو - 2021أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع إلشراف سلطة دبي للخدمات املالية بأنها قدمت استشارة
ناجحة لعمالئها لبيع العقار الخامس ضمن إحدى املحافظ العقارية ) (SINGLE TENANT PORTFOLIOفي الواليات
املتحدة األمريكية.
تتكون هذه املحفظة العقارية من ستة عقارات مميزة وبمساحة اجمالية  760,533قدم مربع ،وتقع هذه العقارات في
ً
ً
ست واليات رئيسية في أمريكا .كما أن قطاعات املحفظة متنوعة حيث أنها تضم عقارا واحدا في قطاع الصحة ،ثالثة
عقارات في القطاع الصناعي وعقاران في قطاع املكاتب التجارية .باإلضافة الى أن كل هذه العقارات املميزة مؤجرة
لشركات رئيسية رائدة ذات سمعة ممتازة وتصنيف ائتماني عالي.
ويقع العقار الخامس املباع في مقاطعة أوكالند ،ميشيغان ومساحته االجمالية  180,000قدم مربع .وصمم املبنى
ليناسب املقر العاملي لشركة  Magna Seatingحيث يشمل العقار كافة األقسام الخاصة باملقر الرئيس ي الذي يضم
جميع املوظفين التنفيذيين واإلداريين والهندسة واملبيعات والتسويق والبحث والتطوير في مبنى واحد متكامل.
قامت شركة أرزان ثروات بدور املستشار االستراتيجي لهيكلة الصفقة واالستحواذ على املحفظة العقارية التي تم
ً
شرائها في يونيو  2017بهدف تحقيق توزيعات نقدية بنسبة  %8.50تدفع شهريا للمستثمرين ،باإلضافة إلى معدل
عائد داخلي على االستثمار بنسبة تقارب  %10خالل فترة ثالث سنوات .إن صفقة البيع الناجحة لعقار Magna
تتوافق مع استراتيجية أرزان ثروات املعتمدة في تحديد الفرص املناسبة لتجزئة املحفظة العقارية وبيع بعض األصول
مع االستمرار في تحسين قيمة األصول األخرى .هذا وقد أثمرت هذه االستراتيجية حتى اآلن عن خمسة صفقات ناجحة
ً
من ضمن املحفظة وثالثة عشرة تخارجا بشكل عام مما يعكس نهجنا املستمر ليس فقط لتوفير دخل منتظم ولكن
ً
أيضا لصفقات بيع ناجحة و مربحة ملستثمرينا الكرام.

علق السيد /مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:
"نحن سعداء ألننا قدمنا االستشارة لهذا التخارج الناجح من هذه املحفظة التي تضمنت مجموعة متنوعة من
العقارات في الواليات املتحدة األمريكية خالل هذه األوقات غير املسبوقة .هذا وتجسد هذه الصفقة استراتيجية أرزان
ثروات الحكيمة من حيث اختيار الفرصة عند الشراء و االستشارة الناجحة إلدارة األصول خالل فترة االستثمار
والتخارج في الوقت املناسب .وتبقى االستراتيجية األساسية ألرزان ثروات هي حفظ وحماية ثروات املستثمرين وتحقيق
دخل شهري ثابت وآمن وجذاب".

مالحظات للمحررين:
أرزان ثروات )  (DIFCاملحدودة:
شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي املالي العاملي وتخضع إلشراف سلطة دبي
للخدمات املالية ،وتقوم بتقديم الخدمات االستشارية ملختلف العمالء حول االستثمارات العقارية وامللكيات الخاصة
واالستثمارية األخرى بأكثر من  2.1مليار دوالر أمريكي .وتركز الشركة على ترتيب الصفقات االستثمارية املدرة للدخل
في كبرى األسواق العاملية واالستثمارات املميزة التي تلبي متطلبات العمالء.

ARZAN WEALTH SUCCESSFULLY SELLS ANOTHER PROPERTY
FROM “SINGLE TENANT PORTFOLIO” IN USA

05th May 2021- Arzan Wealth (DIFC) Limited (‘Arzan Wealth’), a Dubai-based advisory firm
regulated by the Dubai Financial Services Authority, is pleased to announce that it has
successfully advised its clients on the sale of a fifth property (“The Property”) from the
Single Tenant Portfolio in USA.
The Single Tenant Portfolio was acquired in June 2017, consisting of 6 single-tenant netleased buildings with a total of 760,533 sq ft, located in 6 states in the US, and sectorally
diversified with healthcare, industrial, and office assets, and with tenants that enjoy strong
credit ratings and reputations in their markets.
The sold property is a 180,000 SF build‐to‐suit office building, Oakland County, Michigan.
The office building consolidated all activities into a single facility to house Magna Seating’s
world headquarters. The property houses several business units including all executive and
management staff, engineering, sales and marketing, and R&D.
The Portfolio was acquired as part of Arzan Wealth’s yielding asset advisory platform with
an objective of producing an average annual yield of 8.50% to investors, and an IRR of
around 10% over a three-year holding period. The sale of the Magna asset is consistent
with Arzan Wealth’s original strategy of identifying opportunities to break up the portfolio
by selling off some of the assets, while enhancing value in the others. With this asset we
have now advised on exists of five assets from this portfolio and thirteen overall, reflecting
our continued approach to not only identify and advise on properties that provide regular
income but also profitable exits to investors.

Arzan Wealth acted as the Sub Strategic Advisor on the structuring and sale of the
properties and will continue in this role during the remaining holding period of the
remaining assets.
Muhannad Abulhasan, CEO of Arzan Wealth said:
“We are pleased that we have been able to meet the return expectations of investors
during these unprecedented times from the Single Tenant Portfolio, which included a
diversified set of property types and locations across the US. This successful exit
exemplifies the prudent approach of Arzan Wealth in terms of opportunity selection at
purchase, active asset advisory during the holding period and timely exits. Our primary
strategy remains to preserve and protect the wealth of investors, while producing an
attractive and predictable monthly income.”

