
 
 

محفظة جي إف إتش العقارية في الواليات المتحدة ل نمو متسارع

مليون دوالر لالستحواذ على موقع سكني  90بعد إتمام صفقة بقيمة 

 في بالتيمور

جي إف إتش تستحوذ على المزيد من العقارات المتميزة في سياق تركيزها على  ●

  في السوق العقاري ةالمرناالستثمارات 

مع  مليار دوالر 13 تتخطيمحفظة األصول والصناديق التي تديرها "جي إف إتش"  ●

 تركيز خاص على السوق األمريكي

 

في الواليات العقارية وسعت مجموعة جي إف إتش المالية محفظتها  :2021أكتوبر  30منامة، ال

بقيمة  الندوالية ماريالستحواذ على مبنى فاخر في بالتيمور في إبرام صفقة ثالثة لالمتحدة بعد 

، ويعزز هذا االستحواذ من تنوع محفظة األصول في الواليات المتحدة، وتتزامن مليون دوالر 90

 مع زيادة الطلب من جانب المستأجرين على عقارات اإلسكان المخصص للعائالت.

طابقاً في بالتيمور ضمن مشروع مشترك  17واستحوذت جي إف إتش على العقار المكون من 

لى عشور كابيتال بارتنرز. وتستحوذ بروشور دتوافق مع الشريعة اإلسالمية بالتعاون شركة بروم

مقرها نيويورك ولديها أكثر من " و500فورتشن " اتأغلبية غارديان اليف، وهي إحدى شرك

 .تحت اإلدارة مليار دوالر من األصول 71

ادياً ن مرافقهنة بالتيمور. وتشمل ويقع المبنى الشاهق الذي جددته الشركة مؤخراً في وسط مدي

 صحياً ومسبحاً على السطح يخدم شققاً مع شرفات خاصة. 

ع : "يعد قطاالسعودية رازي المرباطي الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش كابيتالوقال 

العقارات السكنية متعددة العائالت في الواليات المتحدة فرصة مهمة لمجموعة جي إف إتش. 

مقارنة بمعظم األقسام األخرى في سوق  19كوفيد وأظهر القطاع متانة واضحة خالل جائحة 



 
 

ً ملحوظاً. وظل االستثمار في مجال  العائالت  اإلسكان متعددالعقارات التي شهدت انخفاضا

 ً  ". زيادة الطلببسبب الجائحة خالل  متماسكا

متعدد اإلسكان في قطاع  استثماراتمليار دوالر أمريكي  140تم توظيف ما يزيد عن  عالمياً،و

، حيث ارتفعت 2021نقطة تحول في مارس  األمريكي. وشهد السوق 2020العائالت خالل عام 

تعددة العائالت السكنية مى العقارات على أساس سنوي. وتحظ %0.6بنسبة  المساكنإيجارات تلك 

بشعبية خاصة في أجزاء معينة من الواليات المتحدة وتهدف إستراتيجية جي إف إتش العقارية 

 إلى االستفادة من ذلك التوجه.

"نهدف إلى االستحواذ على مجموعة متنوعة من العقارات السكنية في : رازي المرباطيوأضاف 

التي ستتميز من حيث الموقع والحجم والتركيبة السكانية المحلية كل أنحاء الواليات المتحدة و

ذات العوائد  األصولبهدف توليد تدفقات نقدية مستقرة. وتفضل إستراتيجيتنا العقارية الطموحة 

ز إجمالي ويتجاو، كما تركز على تحقيق النمو وخلق القيمة ألصحاب المصلحة. العالية والمستقرة

 ".مليار دوالر 13تديرها المجموعة حالياً األصول والصناديق التي 

وتستهدف جي إف إتش العقارات السكنية متعددة العائالت في الواليات المتحدة بناًء على عدة 

عوامل رئيسية. وتقع أصولها في مناطق تشمل مراكز طبية ومرافق تعليمية لدعم النمو السكاني. 

 ويوجد أيضاً طلباً متزايداً على اإلقامة في الضواحي حيث مساحات المعيشة األكبر، والمرافق

 الترفيهية.

وتقع األصول في الحزام الشمسي للواليات المتحدة، الذي يمتد عبر الواليات الجنوبية والجنوبية 

الغربية. وتشهد الواليات المتحدة تحوالً في الهجرة إلى تلك الواليات منذ عدة سنوات. ويقترب 

عبر مناطق منطقة حضرية  22من  2016و  2010نصف النمو السكاني في البالد بين عامي 

 الحزام الشمسي.

 -انتهى-

 


