
 

 خالل من المتحدة بالوالیات الضیافة قطاع في أمریكي دوالر ملیون 250 حوالي تستثمر إتش إف جي
 للضیافة محفظة على االستحواذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -المعروفین وماریوت ھیلتون اسمي تحت وتعمل متمیزة بخدمات فاخرا فندقا 12 األصول تضم -
   

 استحواذھا عن ،. ب. م. ش المالیة إتش إف جي لمجموعة التابعة كابیتال، إتش إف جي شركة الیوم أعلنت : 2020 فبرایر 8 - دبي
 ". رزبارتن لودجینج ربآر" شركة مع شراكة إطار في ،")المحفظة(" األمریكیة المتحدة بالوالیات متنوعة ضیافة محفظة على

 الوالیاتب ونیوجیرسي كونتیكت كالیفورنیا، اتوالی في وتقع المستوى، عالیة خدمات تقدم فاخرا فندقا 12 من المحفظة تتكون
          . أمریكي دوالر ملیون 250 بنحو قیمتھا تقدر معاملة إطار في وذلك األمریكیة، المتحدة

 
 وھوموود إن، ھامبتون إن، جاردن ھیلتون( ھیلتون مثل معروفة تجاریة أسماء مظلة تحت تعمل الفنادق ھذه أن بالذكر الجدیر
 منو ،خرىأ ھامة اعتبارات عدة من المحفظة تفیدتس كما ). سویتس وسبرینجفیلد إن، ریزیدنس كورتیارد،( ماریوت و )سویتس

ً  أداءً  المحفظة حققت كما المخاطر، المأمونة تالقطاعا من ھوو المتمیزة الخدمات قطاع ضمن أنھا بینھا  خاللھ من جاوزتت فائقا
 یذبتنف "آربر"و إتش إف جي من كل تقوم سوف ذلك، إلى باإلضافة . اقتصادیة دورات عدة مدار على األخرى الفنادق قطاعات
 عزیزت خالل من القیمة حقیقت وبھدف المعروفین، االسمین ھذین معاییر مع تتماشى لكي العقارات مستوى لتحسین برنامج

         . االستثمار فترة خالل اإلیرادات
 

 . لألصول كمدیر ستعمل كما ،المحفظة من تقریبا %9 نسبة على ستستحوذ التي "آربر" شركة مع شراكة إطار في المعاملة تمت
 أصول يف االستثمار في حافل بسجل وتتمتع المتحدة الوالیات في الضیافة أصول إدارة في متخصصة شركة "آربر" تعتبر

 ". آربر" لـشركة زمیلة شركة وھي "مانیجمنت لودجینج آربر" قبل من المحفظة إدارة ستتم كما . وإدارتھا الضیافة
 

 في لنا رآخ ھام استثمار إنجازب سعداء ننح:"المالیة إتش إف جي لمجموعة التنفیذي الرئیس الریس، ھشام السید علق جانبھ، من
 محفظةال تتمیز . الضیافة قطاع ضمن الھام المجال ھذا في القوي أدائھا تواصل مازالت التي األمریكیة، المتحدة الوالیات أسواق

 تستفید كما . إیجابیة ودینامیكیات عالیة نمو بمعدالت تمتازو البالد في ھامة فرعیة أسواق في تقع أصول خالل من الجید بتنوعھا
 من ایجعلھ مما وماریوت، ھیلتون وھما العالم في الفنادق أعرق ضمن معروفین اسمین مظلة تحت تعمل كونھا من المحفظة
 توىمس أعلى على قالفناد إدارة تتم . الضیوف والء برنامج من أیضا یستفیدون الذین العابرین والمسافرین للنزالء المفضلة الفنادق
 معدالت یقتحق ونتوقع ،األصول لھذه القیمة من مزید إلضافة "آربر" شریكنا مع العمل إلى نتطلع . راسخة بسمعة جمیعھا وتتمتع
 استفادة أقصى قلتحقی لمستثمرینا أخرى فریدة استثماریة فرصة بتوفیر مسرورون أننا كما . لمستثمرینا والعوائد الدخل من أعلى

 ."األمریكي االقتصاد في المخاطر المأمونة للقطاعات القوي األداء من
 

 - انتھى -



 

 
 ":جي إف إتش المالیةعن "مجموعة 

 لمصرفیةتعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالیة األكثر أھمیة في منطقة الخلیج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات ا
وتتركز عملیات المجموعة في دول مجلس التعاون الخلیجي وشمال أفریقیا والھند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل التجاریة والتطویر العقاري. 

 من بورصة البحرین، وسوق الكویت لألوراق المالیة وسوق دبي المالي .
 

 لمزید من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:
 نوال الناجي

 قسم العالقات المؤسسیة –مدیر
 17538538 973+ھاتف: 
 nalnaji@gfh.com اإللكترونيالبرید 

 www.gfh.comالموقع اإللكتروني: 

mailto:%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8Analnaji@gfh.com
mailto:%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8Analnaji@gfh.com
http://www.gfh.com/

