
"جي إف إتش" تبرم صفقة استحواذ على مجمعین سكنیین للعائالت في الوالیات المتحدة بقیمة 200 
ملیون دوالر 

 

المجمعات السكنیة العائلیة تعد من القطاعات العقاریة الرائدة في الوالیات المتحدة •

القطاع العقاري یثبت مرونتھ االقتصادیة خالل جائحة "كوفید-19" بفضل األساسیات الداعمة واالھتمام الكبیر من •
المستثمرین 

استراتیجیة "جي إف إتش" إزاء المجمعات السكنیة للعائالت تركز على المواقع الجغرافیة القابلة للنمو والمناطق •
السكنیة ذات المرافق المنوعة 

الـمنامـة (البحـریـن)   7سـبتمبر 2021: أبـرمـت مجـموعـة "جـي إف إتـش" الـمالـیة صـفقة عـقاریـة بـقیمة 200 مـلیون دوالر 
لـالسـتحواذ عـلى مجـمعین سـكنیین لـلعائـالت فـي مـناطـق مـمیزة بـمدیـنة الس فـیجاس األمـریـكیة. وقـد اكـتملت عـملیة االسـتحواذ 

بالتعاون مع شركة "كارول" العقاریة األمریكیة المتخصصة التي تدیر أصوالً بقیمة 5.2 ملیار دوالر تقریباً.  

وتـعتمد االسـتراتـیجیة االسـتثماریـة للمجـموعـة فـي األصـول الـعقاریـة، عـلى إنـشاء مـحفظة مـتنوعـة ومسـتقرة تسـتھدف مـناطـق تـتمتع 
بـنمو دیـموغـرافـي عـاٍل. وتـحتل الس فـیجاس الـمرتـبة األولـى بـین األسـواق المحـلیة األمـریـكیة ذات الـنمو الـعالـي، فـضالً عـن أنـھا 
تـتمتع بـأعـلى مـعدالت اإلشـغال بنسـبة 96.5%، وثـانـي أعـلى نـمو سـكانـي سـنوي بنسـبة 2.2%، وثـانـي أعـلى نـمو سـنوي فـي 

اإلیجارات بنسبة %3.7.  

وتـتكون األصـول الـعقاریـة مـن مجـمعین سـكنیین لـلعائـالت، وھـما Emerald Springs وThe Meadows، ویـقعان عـلى مـقربـة 
مـن الـمناطـق الـحضریـة فـي مـدیـنة الس فـیجاس. ویشـتمل المجـمعان عـلى 819 وحـدة سـكنیة مـزودة بحـدائـق، إضـافـة إلـى مـرافـق 

تشمل أحواض السباحة، ومالعب كرة القدم، ومراكز اللیاقة البدنیة، والنوادي الخاصة بالسكان.  

وقـال رازي الـمربـاطـي، الـرئـیس الـتنفیذي لشـركـة جـي إف إتـش الـمالـیة الـسعودیـة: "تـعد صـفقتنا األخـیرة لـالسـتحواذ عـلى مجـمعین 
سـكنیین لـلعائـالت بـالـتعاون مـع شـركـة كـارول فـي الـوالیـات المتحـدة، شـاھـداً عـلى عـالقـاتـنا الـقویـة مـع مجـموعـة واسـعة مـن الـقطاعـات 

واألسواق. لقد تعاونا مع شركائنا إلكمال عملیة االستحواذ ". 

وأضـاف رازي الـمربـاطـي: "لـقد أثـبت ھـذا الـقطاع مـرونـتھ، إذ بـلغ مـعدل جـمع اإلیـجارات 90% خـالل جـائـحة كـوفـید-19، واسـتمر 
الـقطاع فـي تـسجیل اھـتمام كـبیر مـن المسـتثمریـن. ولـقد تـم اسـتثمار نـحو 140 مـلیار دوالر فـي األصـول الـعقاریـة الـخاصـة بـالـعائـالت 
فـي عـام 2020، فـي ظـل نـمو إیـجارات األصـول الـعقاریـة الـمخصصة لـلعائـالت بنسـبة 0.6% سـنویـاً، ونـمو مـعدل أسـعار الـمبیعات 

للمنازل األمریكیة المخصصة لعائلة واحدة ".  

یـذكـر أن شـركـة "كـارول" األمـریـكیة تـدیـر أكـثر مـن 28000 وحـدة عـقاریـة فـي الـوالیـات المتحـدة عـقب االسـتحواذ األخـیر بـالـتعاون 
مـع "جـي إف إتـش" الـمالـیة. ونـجحت الشـركـة فـي إنـشاء مـحفظة تـشمل مـساكـن الـطالب، والـوحـدات الـسكنیة لـعائـلة واحـدة، ومـراكـز 

التسوق، فضالً عن إدارة محفظة بناء تتجاوز قیمتھا 250 ملیون دوالر لشركائھا المالك. 



تـمتلك جـي إف إتـش الـتي تـأسسـت مـنذ 20 عـامـا سـجال حـافـال مـن الـتاریـخ الـتشغیلي خـالل مـختلف الـدورات االقـتصادیـة. تـركـز 
اسـتراتـیجیة المجـموعـة عـلى الـقطاعـات الـدفـاعـیة واالسـتثمارات المحـمیة مـن الـركـود. تـقوم جـي إف إتـش حـالـیا بـإدارة أصـول 

وصنادیق تتجاوز قیمتھا 12 ملیار دوالر أمریكي. 

-انتھى- 

حول مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. 

تـعرف مجـموعـة جـي إف إتـش الـمالـیة بـین مـجتمع المسـتثمریـن الـعالـمیین كـواحـدة مـن أكـثر المجـموعـات الـمالـیة الـمرمـوقـة فـي مـجال االسـتثمارات الـمالـیة 
بـمنطقة الشـرق األوسـط. عـلى مـدى عـقدیـن مـن الـزمـان، أسسـت جـي إف إتـش مـحفظة قـویـة ومـتنوعـة مـن االسـتثمارات عـبر مـنطقة الشـرق األوسـط، الـوالیـات 
المتحـدة، الـمملكة المتحـدة، آسـیا وغـیرھـا مـن األسـواق الـھامـة األخـرى. تـركـز المجـموعـة عـلى االسـتثمار فـي الـقطاعـات الـدفـاعـیة، بـما فـي ذلـك الـرعـایـة 

الصحیة، التعلیم واللوجستیات، كما تركز المجموعة على تحقیق النمو والقیمة لمساھمیھا. 

حول "كارول" 

كـارول ھـي شـركـة عـقاریـة مـملوكـة لـجھات خـاصـة وتـأسسـت فـي عـام 2004. یـقع الـمقر الـرئیسـي للشـركـة فـي أتـالنـتا، وتـركـز عـلى مجـمعات الـعائـالت 
الـمتعددة، بـما فـي ذلـك عـملیات االسـتحواذ، خـدمـات إدارة الـعقارات واألصـول، وإدارة الـصنادیـق. قـامـت الشـركـة بجـمع أكـثر مـن 2.7 مـلیار دوالر أمـریـكي 
مـن الـحقوق مـن خـالل صـنادیـق وشـركـات مشـتركـة بـرعـایـة كـارول. كـما نـجحت كـارول فـي شـراء وتـطویـر أو بـیع عـقارات تـتجاوز قـیمتھا 13.1 مـلیار دوالر 

أمریكي. لدى الشركة مكاتب إقلیمیة في ھیوستن، رالي، تامبا ونیویورك.   

تقوم الشركة بإدارة 28 ألف وحدة متعددة العائالت في 8 والیات كما قامت بشراء مالك/مشغلي عقارات متعددة العائالت آخرین في مختلف أنحاء 
الوالیات المتحدة. قامت الشركة أیضا بتطویر مجمعات سكنیة للطالب، بیوت سكنیة للعائلة الواحدة، ومجمعات تجاریة، وتقوم بإدارة إنشاءات تتجاوز 

قیمتھا 250 ملیون دوالر أمریكي لشركائھا المملوكین ومقابل رسوم".    


