
 

 األمريكية بفرجينيا (Data Centerجي إف إتش توقع لالستحواذ على مركز للبيانات )

 

 
  

 – لألرباح الدورية تهدف المجموعة لتشكيل محفظة من األصول العقارية ذات األصول المتنوعة المدره  -

  

عن التوقيع  ش.م.ب.، : أعلنت اليوم شركة جي إف إتش كابيتال التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية2017إبريل  16  -دبي 

 100والذي تتجاوز قيمته السوقية  فرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية، بوالية (Data Centerلالستحواذ على مركز للبيانات )

 مليون دوالر أمريكي.

 

("، وهي COPT) إلى أن هذا االستثمار سوف يتم في إطار شراكة مع "ذي كوربوريت أوفيس بروبرتيز تراستتجدر اإلشارة 

مليار دوالر أمريكي وتختص باالستثمار في األصول  5إحدى الشركات المدرجة في بورصة نيويورك، برأسمال بقيمة 

األمريكية. وباإلضافة إلى إدارة األصول،  الواليات المتحدة كما أنها تعتبر واحدة من أكبر مشغلي مراكز البيانات في العقارية،

من االستحواذ، والتي يتوقع أن يحقق للمستثمرين توزيعات نقدية نصف  %20أيضا باالستثمار بنسبة  (COPT) قامت شركة

 .%12على مدى فترة االستثمار ومعدل عائد داخلي بنسبة  %9.5 بنسبة سنوية بمتوسط معدل سنوي

المحفظة من منشأتين لمراكز البيانات المزودة بأحدث التجهيزات العصرية، وتقع في منطقة األعمال ذات التقنية العالية تتكون 

تفادة من الفرصة لالس إتش المالية والمستثمرين بوالية فرجينيا األمريكية. من خالل هذا االستثمار، سوف تتاح لمجموعة جي إف

يات المتحدة األمريكية، وبشكل خا،، ارتفا  معدالت الطل  على مراكز البيانات في الواليات ديناميكيات السوق العقاري بالوال

المتحدة جراء النمو في خدمات حيز التخزين الفضائي، وتخزين البيانات، حيث تأتي والية فرجينيا على قمة الجهات التي تضم 

 هذا النو  من مراكز البيانات.

 

لق السيد لؤي أحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش كابيتال بقوله:"نحن سعداء باإلعالن عن تعليقا على هذا االستثمار، ع

إلى سجلنا الحافل من المحافظ  استثمار هام آخر في السوق العقاري بالواليات المتحدة األمريكية، والذي يعد إضافة

خا، بهذا االستثمار الذي سيتم بشراكة مع  والنجاح الذي حققناه في هذه السوق. نحن سعداء بشكل االستثمارية،

العالمية المستوى، بما سيضمن تحقيق أقصى معدالت من العائدات وعند التخارج من االستثمار. على صعيد آخر COPT شركة



 

  وفإن قطا  مراكز البيانات في قطا  السوق العقاري األوسع نطاقا بالواليات المتحدة األمريكية يوفر مزيدا من فر، التن

يشهد  لتعزيز نمونا في هذا القطا  التقني الذي والمستثمرين، كما يتيح لنا الفرصة المالية جي إف إتش واالنفتاح لكل من مجموعة

نشاطا كبيرا ونموا مطردا. كما يأتي ذلك أيضا كامتداد الستراتيجيتنا الواسعة النطاق التي تهدف إلى مواصلة االستحواذ على 

   التي تحقق معدالت دخل عالية لمستثمرينا."  لواعدةا الفر، االستثمارية

  

 -إنتهى-

 
  كابيتال: GFH عن

المالية،وهي بنك إستثماري قائم في مركز دبي المالي يوفر رأس المال والدعم اإلستراتيجي للشركات، مع سجل جي إف إتش  شركة تابعة لمجموعة

كابيتال من أعرق الشركات التي تعمل في هذا المجال بالمنطقة GFH  سنوات.تعتبر 10حافل من إستثمارات ذات األداء المتميز الذي يمتد أكثر من 

 وأولى المؤسسات التي تم ترخيصها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

 GFHعملت  ة حيثدول 25شركة عبر أكثر من  40مليار دوالر أمريكي ألكثر من  3تقدر بأكثر من  كابيتال قامت بالعديد من الصفقات بقيمة اجمالية

 .اشتهرتاقليميا في مجال اإلستثمار في التكنولوجيا و الرعاية الصحية و التعليم في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت كما
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