
 

 
 مليون يورو 400بقيمة شراكة مع آي سي جي  وقعروبك التابعة لجي إف إتش تشركة 

 
  اكة ي إسبانيا مع ثالثة أصول مستحوذة فعليا  يتجمتهدف لالشر

ية ومحفظة الست مايل فر  ع اللوجستيات الحضر
  اكة تمثل ي تحقيق تطلعاتها إلدارة األصولالشر

ي إف إتش فر  إنجازا آخر لج 

 

ي إف إتش المالية ش.م. اليوم أعلنت  : 2022يوليو   31  -المنامة  ي إف إتش" أو "المجموعة"( مجموعة ج  كل قيام  ب )"ج 
ي العقارية كة آي سي ج  كتها التابعة روبك إلدارة األصول وشر ميديت كابيتال جر من شر ي تمثل النشاط العقاري لـ "إنتر وب" ، التر

ي 
(، بالدخول فر ي سي اكة )آي ج  ية/ جميع محفظة خدمات لو لتشر اكة عت  إسبانيا. تمثل هذه الشر  الست مايلجستية حضر

ي إف إتش فيما تواصل عالمة فارقة أخرى ل توسعه وتحقيق تطلعات إدارة األصول للمجموعة مع وجود بصمة أقوى ج 
ي أوروبا. 

 ومحفظة متنامية فر

شهرا القادمة، ستستهدف  18الـ  مليون يورو عىل مدار  400البالغ مقدارها  يمة األصول اإلجمالية المستهدفةمن خالل ق
ي الغالب األصول ذات الدخل الطويل 

اتيجية فر ي مواقع األجل االستر
عادة متناهية الصغر من خالل البيع المباشر وفرص إقوية فر

ي تناسب التمويل المستقبإىل فرص األصول المشيدة لغرض خاص و التأجتر أو عمليات االستحواذ الثانوية، وستسىع أيضا  ىلي التر
 .المستهدفةمعايتر االستثمار 

ي السوق اإلسبانية، أكمل ا القوية ومكانتهة روبك معرفباالستفادة من 
اكة فر ثالثة أصول  بالفعل االستحواذ عىل ةالجديدت الشر

ي 
ية فر ي مختلف لوجستية حضر

ي دعوم بتعهدات جيدةالمأنحاء إسبانيا. تشكل األصول محفظة أولية من الدخل الصافر
مواقع  ، فر

 .تعتت  بالغة األهمية الحتياجات المستأجرين، مما يوفر منصة قوية يمكن تجميعها من خاللها

ي هذا السياق
ك ، قالفر يك اإلداري لشر ي  "روبك ةهيو ماكدونالد براون، الشر اكة الجديدة، التر يسعدنا اإلعالن عن هذه الشر

اتيجية. حددت بالفعل مجموعة قوية من األصول عت  أسواق المدن اإلسبانية  األساسية وأكملت ثالث عمليات استحواذ استر
اكة عىل سجل روبك  ي السوق اإلسبانية، بعد أن أسس ا الراسخ كمدير أصول لعموم أوروبا ووجودهتعتمد الشر

يا ت ر فر وبك إيت 
ي 
ي إطار معاملة 2020 عام فر

مليون يورو من الخدمات اللوجستية اإلسبانية وزيادة طلب المستثمرين للوصول  300بقيمة  فر
يةآفاقا واعدة إىل إسبانيا. نرى  ي سوق الخدمات اللوجستية الحضر

ي ت الست مايل فر ي البالد، والتر
مقومات  إظهار واصل فر

اكةإيجابية. نتطلع إىل توفتر فرص جديدة وجذابة من خالل هذ ي ثمرينا وزيادة األنشطة االستثمارية للمست ه الشر  إف إتش ج 
ي  تتمتع . أصولنا األوروبية  محفظةو  ي آي سي ج  ي السوق األوروئ 

ي فر
ر أعمالنا وتؤدي أوجه ا ،بسمعة قوية بشكل استثنائ  لتآزر بير

ي أكملن نتطلع إىل العمل اها و إىل نتائج فورية. نحن نراجع بنشاط الفرص الجديدة لمتابعة عمليات االستحواذ الثالث األوىل التر
يا." مع المستثمرين والمطورين وتعزيز عالقات المستأجرين القوية بالفعل، مع بناء وتوسيع فريق  روبك إيت 

ي الخدمات اللوجستية األوروبية الجدير بالذكر أن روبك 
كة استثمارية أوروبية متخصصة فر ي معامالتشر

بلغت  ودخلت فر
ي عام مليار يورو منذ إنشائه 2.5قيمتها 

 .2009ا فر
 

 -إنتىه-
 

 

 


