جي إف إتش تستحوذ على اثنين من مستودعات تخزين أمازون اللوجستية

•
•

المجموعة تواصل التوسع في محفظتها العالمية لألصول العقارية المدرة للدخل
سوف يستفيد االستثمار من النمو في التجارة اإللكترونية األوروبية والطلب المتنامي على قطاع اللوجستيات

المنامة  21 -ديسمبر  :2020أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية االستحواذ الناجح على اثنين من مستودعات تخزين
الست مايل العالية الجودة والمدرة للدخل ،الواقعة في جنوب شرق إسبانيا ،في إطار معاملة تقدر قيمتها بحوالي  77مليون دوالر
أمريكي .الجدير بالذكر أن العقارين مؤجرين بموجب عقد طويل األجل لشركة "أمازون روود ترانسبورت إس .إل .يو" ،وهي
شركة تابعة لشركة أمازون العالمية للتجزئة والتجارة اإللكترونية.
سوف يستفيد االستثمار من قبل جي إف إتش في هذين العقارين ،اللذان يغطيان مساحة تزيد على  100ألف متر مربع ،من
مقومات السوق القوية في مجال اللوجستيات وقطاع مستودعات التخزين بشكل عام ،فضلا عن قطاع التجارة اإللكترونية في
إسبانيا الذي يشهد نمواا ومزيداا من إمكانيات التوسع .تم تصميم وإنشاء األصلين وفقا ألعلى المواصفات ،وهما يشكلن جزءا
حيويا من شبكة سلسلة التوريدات المتنامية في إسبانيا والمؤهلة لخفض مواعيد التوصيل لشبكة أمازون اللوجستية في إسبانيا
السريعة التوسع .كما تتوفر لألصلين إمكانية الوصول ألكثر من أربعة مليين شخص عبر منطقة جنوب شرق إسبانيا والطرق
الرئيسية التي تربط الساحل الشرقي لمدن إسبانيا الرئيسية مثل برشلونة ،فالنسيا وماالجا ،بشبكة الطرق األوروبية.

قال السيد نائل مصطفى ،الرئيس اإلداري لتطوير االعمال لمجموعة جي إف إتش المالية" :سعداء باإلعلن عن هذا االستحواذ
االستراتيجي فيما نواصل بناء محفظتنا العالمية من األصول العقارية المدرة للدخل ،والقادرة على تحقيق عوائد مجزية
للمجموعة ولمستثمرينا .تم إبرام هذه المعاملة ،التي تعد األولى لنا في إسبانيا ،استنادا إلى عدد من الديناميكيات الفريدة والتي من
بينها الموقع االستثنائي والواعد لكل األصلين الواقعين بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان ،وأيضا سهولة الوصول إلى الشبكة
اللوجستية للطرق الجوية والبرية والموانئ في إسبانيا ،واألهم من ذلك ،إمكانية االستفادة من توجهات النمو القوية في القطاعات
ذات العلقة ألسواق التجزئة واللوجستيات والعقار .أنشئ األصلين للستخدام ألغراض محددة وفقا ألعلى المعايير ،كما أنهما

مشغوالن بنسبة  %100من قبل مستأجر ذو مكانة راسخة من ذوي الجدارة االئتمانية ،وهو شركة "أمازون روود ترانسبورت"
التي يتماشى نشاطها مع النمو المستمر في التجارة اإللكترونية ،والذي من المتوقع أن ينمو من قوة إلى قوة.".
 -انتهى -

عن "مجموعة جي إف إتش المالية":
تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج ،والتي تتضمن :إدارة األصول ،وإدارة الثروات ،والخدمات المصرفية
التجارية والتطوير العقاري .وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند .مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من
بورصة البحرين ،وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .
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