
G    

 

 

 

 

  
 

 اللولوالحد ألسواق  جي إف إتش تستحوذ على مجمع
 

 

 
 اني مجمع يضم أسواق اللولو ضمن محفظة جي إف إتشث 

 

جي إف إتش المالية، وهي مجموعة استثمارية كبرى بمنطقة الشرق توسعت مجموعة : 2021 يناير 16 ،البحرين

على مجمع الحد التجاري السواق اللولو الى جانب  %80األوسط، في تواجدها في قطاع التجزئة من خالل االستحواذ 

 .حصة الشريك إستراتيجي
 

محافظة المحرق، وهو مؤجر بالكامل ألف متر مربع في منطقة الحد السريعة النمو ب 46يقع المجمع الممتد على مساحة 

بموجب عقد طويل األجل ألسواق اللولو هايبرماركت، التي تعتبر أكبر سلسلة لتجارة التجزئة في الشرق األوسط وواحدة 

 .%100من أكبر السالسل في منطقة آسيا. المجمع مشغول حالياً بنسبة 
 

يسر جي إف إتش  " :االستثمار بمجموعة جي إف إتش الماليةالسيد حماد يونس، رئيس إدارة تعليقا على المعاملة، قال 

اإلعالن عن هذا االستحواذ الهام، الذي يمتاز بوجود أسواق اللولو كمستأجر رئيسي، حيث تعد أقوى سلسلة تجزئة في 

 .منطقة مجلس التعاون الخليجي
 
لتي عائد منتظم. لقد أثبتت المجمعات التجارية ا نعتقد ان هذا استثماراً في قطاع حيوي هام اليتاثر بمتغيرات السوق ويوفر"

 "تضم أسواق بقالة كبيرة قدرتها على المقاومة، فيما تفضل العائالت البقاء في البيوت خالل تفشي الوباء
 

 ةيتميز المجمع بزيادة عدد المترددين عليه من المقيمين بمنطقة الحد. وباإلضافة إلى أسواق اللولو، يوفر مجمع الحد تشكيل

من المنافذ العاملة بمجال الصيرفة والتجزئة والمأكوالت والمشروبات، إضافة لذلك، يخدم مجمع الحد كموقع رئيسي 

 .لعمليات توزيع أسواق اللولو هايبرماركت لمنتجات المتجر المشتراة أونالين
 

كي عبر مجموعة متنوعة من مليار دوالر أمري 12يتوفر لدى جي إف إتش حالياً أصوال وصناديق تحت اإلدارة بقيمة 

الصناعات والقطاعات على المستوى العالمي. وباإلضافة إلى مجمع الحد، تشمل استثمارات المجموعة في قطاع التجزئة، 

 .إيفنت مول في جدة وذي إنترتينر، وهو تطبيق الوالء والمكافآت الرائد

 

 –انتهى  -
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 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 
واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات تعد جي إف إتش  

 المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش
 وسوق دبي المالي .بورصة الكويت البحرين، ومدرجة في كل من بورصة 

 
 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 نوال الناجي
 قسم العالقات المؤسسية –مدير

 17538538 973+هاتف: 
 nalnaji@gfh.com اإللكترونيالبريد 

 www.gfh.comالموقع اإللكتروني: 
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