
 

 

 

 محفظة عقارات صناعية في الىاليات المتحدة استحىاذ  تىقع على جي إف إتش

 مليىن دوالر أمريكي 521تقدر قيمتها بـ 

 

 ػٍنًجًٕػت جٙ إف إحش انًانٛت،  ْٔٙ ششكت حابؼتأػهُج انٕٛو ششكت جٙ إف إحش كابٛخال،  – 5102 أكخٕبش...  -دبٙ 

أصال يٍ األصٕل انؼماسٚت انًذسة نهذخم  01ًحفظت انحضى ت بانٕالٚاث انًخحذة. نًحفظت نهؼماساث انصُاػٛا عخحٕارحٕلٛؼٓا إل

% يٍ ػماساث انًحفظت يؤجش حانٛا بُظاو 81يخخهفت بانٕالٚاث انًخحذة. حجذس اإلشاسة أٌ يا َغبخّ  يُاطك عخت انٕالؼت فٙ

       .انًخؼذدانًغخأجش انفشد٘ ٔ

باالَخشاس انجغشافٙ انًخُٕع فٙ األعٕاق األيشٚكٛت، ٔ نًخًٛضة بانجٕدة انؼانٛت ، ْزِ انًحفظت َظشا ألصٕنٓا انؼماسٚت ا حشًم

بًا ٚضًٍ  مستأجرٌن متعددٌن وأو تضم الوحدات مستأجرٌن منفردٌن . فضال ػًا حضًّ يٍ يضٚج يخٕاصٌ يٍ انًغخأجشٍٚ

يخٕعظ ػائذ َمذ٘ نٛظ ألم يٍ س ْزِ انًحفظت ٔيٍ انًخٕلغ أٌ حذ  .ححمٛك حذفماث َمذٚت ثابخت يغ إيكاَٛت اسحفاع ْزِ انخذفماث

 %.01% نهًغخثًشٍٚ ٔيؼذل ػائذ داخهٙ بُغبت 1.2بُغبت 

بمٕنّ:"َحٍ عؼذاء باإلػالٌ ػٍ ػًهٛت  كابٛخال جٙ إف إحش ششكتن انؼضٕ انًُخذببٓزِ انًُاعبت، ػهك انغٛذ ْشاو انشٚظ، 

 05هٛت االعخحٕار انثاَٛت انخٙ حمٕو انًجًٕػت بئَجاصْا خالل انـ اعخحٕار أخشٖ فٙ انغٕق انؼماس٘ بانٕالٚاث انًخحذة، ْٔٙ ػً

شٓشا انًاضٛت. ٚخًخغ انغٕق انؼماس٘ بانٕالٚاث انًخحذة بذُٚايٛكٛاث جاربت، ٔلذ حممج اعخثًاساحُا انغابمت ُْان ػٕائذ يشحفؼت 

فُحٍ َمذو فشصت جٛذة أخشٖ نهًجًٕػت ٔانًغخثًشٍٚ يًٍ ٚخطهؼٌٕ إنٗ نٓزِ انؼًهٛت، ٔأسباحا يجضٚت نهًغخثًشٍٚ. بانُغبت 

 ححمٛك ػٕائذ َمذٚت يُخظًت يغ إيكاَٛت اسحفاع سأط انًال ٔانخُٕع انفؼال نهًحفظت."

 

 

-إنتهى-  

 

  :كابيتال GFH عه

 

مع  ،الدعم اإلستراتٌجً للشركاتلمال وٌوفر رأس ا مركز دبً المالً بنك إستثماري قائم فً هً،والمالٌةGFHشركة تابعة لمجموعة 

كابٌتال من أعرق الشركات التً تعمل فً هذا GFH .تعتبرسنوات 01ٌمتد أكثر من الذي ز تمٌمالدا  األسجل حافل من إستثمارات ذات 

 دبً للخدمات المالٌة.سلطة من قبل  المؤسسات التً تم ترخٌصها ىالمجال بالمنطقة وأول
 



 

 GFHدولة  52شركة عبر أكثر من  01من دوالر أمرٌكً ألكثر  ملٌار 3بأكثر من  بقٌمة اجمالٌة تقدر الصفقات كابٌتال قامت بالعدٌد من

فً مجال اإلستثمار فً التكنولوجٌا و  اقلٌمٌاكما اشتهرت ولوجٌا واإلعالم واالتصاالتفً قطاعات الرعاٌة الصحٌة والتكن تعمل حٌث
 .و التعلٌم الرعاٌة الصحٌة

 
 

 لىمات الرجاء االتصال:لمزيد مه المع
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